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 سياوش دانشور

 

 “کمونيست کارگرى”حزب 

 گسست از سنت کمونيسم کارگرى 
 

تحوالت واقعى  .  احزاب سياسى يک شبه متحول نميشوند      
نيروهاى سياسى همراه و متاثر از رويدادهاى سياسى                 

نه فدائى اکثريت يک شبه متولد شد و          .  زمانه شان هستند  
نه صدها حزب سياسى مدعى کارگر و سوسياليسم يک              

مسائل و  .  شبه بدنبال فروپاشى ديوار برلين متحول شدند         
روندهاى سياسى پايدارترى توضيح دهنده اين تغييرات             

ايران نيز استثنائى     “  کمونيست کارگرى  ”حزب   .  هستند
دراين حزب هميشه نگرش و افق انقالب       .  بر قاعده نيست  

 ى و تتمه چپ راديکال که در يک همزيستى با                          ۵٧
اين .  کمونيسم کارگرى بسر ميبرد وجود داشته است                  

ديدگاه در تاريخ کمونيسم کارگرى يا ساکت است و يا هر           
. وقت سر بلند کرده است ناچار به عقب نشينى شده است            

اما چپ راديکال بدنبال درگذشت منصور حکمت                           
. فرصت يافت که با تاريخ اين حزب تسويه حساب کند                 

سرنوشت جناح هاى مختلف اين خط که توانستند خود را           
مسلط “  حکمتيست”و  “  کمونيست کارگرى ”بر دو حزب    

از نظر   .   کمابيش به يک نتيجه واحد رسيده اند                  ،کنند
متدولوژيک و سيستم فکرى و سياسى هر دو حزب در                
 . يک بستر واحد در تقابل با کمونيسم کارگرى قرار دارند

 

 مباحث ديگرى پيرامون تغيير             ،دراين شماره ضميمه      
از ميراث و ظاهر        “  کمونيست کارگرى  ”شيفت حزب     

کمونيستى کارگرى به جريانى ناسيوناليستى و حقوق                  
 که سوسياليسم و انقالب کمونيستى را به الفاظى             ،بشرى

سرنوشت اين    .   منتشر ميکنيم     ،فلسفى تنزل داده است        
حزب تراژيک است بويژه براى کسانى که ساليان                          

. طوالنى در ساختن و پيشرفت آن شرکت داشتند                             
همينطور کسانى که هنوز کمونيست اند و ناچارند با                      
سياستهاى جديد و جهتگيرهاى جديد رهبرى اين حزب               

خوشبختانه يک حزب کمونيست کارگرى           .  کنار بيايند  
بدون تخفيف و پرچمدار پروپا قرص مارکس و منصور            

 . *  حکمت وجود دارد

  ،يادداشت سردبير
 

 !"چهره انسانی"سوسياليسم يا سرمايه داری با 
 ٢على جوادى                                                                           صفحه 

 

 هيستری رهبری ح ک ک ا
 "انقالب انسانی، حکومت انسانی"و معضل 

 ۵آذر ماجدی                                                                             صفحه 
 

 !صورت مسئله کدام است
 ٧سياوش دانشور                                                                      صفحه 

 

! پوپوليسم در بن بست  
 دگرديسی حزب آمونيست آارگری

  ١٠محمود احمدى                                                                      صفحه 
 

 واقعيات و توهمات": قسمت گود استخر"
 ١١علی جوادی                                                                         صفحه 

 روايتی بر يک سبک کار
 در نقد سبک کار حکک

 ١٣سيروان قادری                                                                     صفحه 
 

 "حزب کمونيست کارگری"
 !در مسير تحول به سازمان حقوق بشری

  ١۴على طاهرى                                                                        صفحه 

 !اسمتان را عوض کنيد
 "حزب کمونيست کارگری"خطاب به کنگره 

 ١۶محمود احمدى                                                                      صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب کمونيست            "رهبری            
خود *  در دفاع سخيف    "  کارگری

انقالب انسانی برای       "از شعار       
ميگويد اين      "  حکومت انسانی     

جريان از اين پس تاکيد را بر                  
انسان و انسانيت قرار داده است؟        
ظاهرا ما نيز بايد بپذيريم که از              

عميق خود از    "  انسانگرايی"فرط  
کمونيسم کارگری دور شده و به           

و اين شعار    .  اين شعار رسيده اند     
در واقع بيان و روايت ديگری از         
شعار استراتژيک و هويتی                      

 حکومت           ، برابری          ،آزادی"
جمهوری "و يا شعار        "  کارگری

کودکانه .  است"  سوسياليستی
تالش ميکنند تا ما را متقاعد کنند          

حکومت "که منظورشان از                    
حکومت "همان              "  انسانی

جمهوری "و               "  کارگری
انتظار دارند   .  است"  سوسياليستی

از اين جريان بپذيريم که                             
روايت ديگر و مترادفی    "  انسانی"

جمهوری .  "است"  کارگری"بر   
جمهوری "همان             "  انسانی

حکومت .  "است"  سوسياليستی
حکومت "همان              "  انسانی

و تمام جدالهای     .  است"  کارگری
تاريخ کمونيسم بر سر جايگاه                 
اجتماعی و طبقاتی سوسياليسم              
بمثابه جنبش اعتراض ضد                      
سرمايه داری کارگر پوچ و                     

مارکس بيهوده  .  بيهوده بوده است   
برای تمايز خود از                                         
سوسياليستهای غير کارگری نام         

 که يک گرايش             ،کمونيست را    
 بر    ،درون جنبش کارگری بود          

منصور .  مانيفست خود گذاشت       
حکمت بيهوده پسوند کارگری را        
به کمونيسم موجود بمنظور                     

تفکيک اجتماعی و برجسته کردن       
تمايز طبقاتی و اجتماعی کمونيسم      

 ،معاصر با کمونيسم بورژوايی           
رهبری اين حزب       .  اضافه کرد   

اکنون با يک چرخش قلم بر تمام           
اين تالشها خط بطالن کشيده                   

رفقای بسياری از حزب           .  است
اتحاد کمونيسم کارگری اين                     
شعارها را از زوايای مختلف نقد         

در اينجا به نکات              .  کرده اند    
 :ديگری اشاره ميکنم

سوسياليسم يا سرمايه داری با 
 !"چهره انسانی"

 

 على جوادى

واقعيت اين است که طرح اين                   
شعار با کمرنگ شدن تبليغات                  
سوسياليستی و حاشيه ای شدن                 

 حکومت    ، برابری   ،آزادی"شعار    
جمهوری "و                "  کارگری

در تبليغات روزمره    "  سوسياليستی
به .  اين جريان همراه بوده است            

انقالب "همان ميزان که بر                         
تاکيد "  حکومت انسانی "و  "  انسانی

کرده اند به همان اندازه هم                           
سوسياليسم و کمونيسم و طبقه                   
کارگر و حکومت کارگری را درز      

کار را بجايی رساندند        .  گرفته اند  
که ليدر اين حزب در تبليغات                    
ويديويی اش حتی يک اشاره گنگ        
و مبهمی هم محض خالی نبودن              

. عريضه به سوسياليسم ديگر ندارد    
مفاهيمی چون حکومت کارگری و       
کمونيسم و سوسياليسم از تبليغات          
تلويزيونی اين حزب کامال قلم                  
گرفته شده اند و همه چيز به                        

اقتصاد .  شده است "  انسانی"يکباره  
 حکومت      ،شده است     "  انسانی"
 انقالب نيز       ،شده است   "  انسانی"

خصلت طبقاتی خود را فراموش            
و .  شده است   "  انسانی"کرده و        

ساده انگارانه از ما و ساير                          
کمونيستها ميخواهند که از ايشان           
بپذيريم اين شعارها تالشی برای            

و از   "  سوسياليسم"جذب مردم به       
مفرط اين       "  انسانگرايی"سر       

 ؟ !جريان است

 

ما شايد ضعفهای زيادی داشته                 
باشيم اما خامی سياسی يکی از آنها       

کسی که ادعای فعاليت              .  نيست
کمونيستی و سوسياليستی دارد از         
اعالم هويت کمونيستی خود در              

کسی .  عرصه اجتماعی شرم ندارد    
که بر اين باور نيست که                                

 ،"سوسياليسم توده ها را رم ميدهد    "
رسما به جامعه اعالم ميکند که                
هدف بالواسطه اش استقرار فوری      

 يک جمهوری      ،حکومت کارگری  
ما کمونيستها    .  سوسياليستی است   

روی راديکاليسم خود اجتماعی              
ميشويم نه روی راست روی و                 
  .رقيق کردن و دوری از کمونيسم

١٢٩شماره   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در      
تمامی تبليغاتش از صفت انسانی        
برای توصيف يک جنبه از                     
ويژگی های حکومت کارگری و       
جمهوری سوسياليستی استفاده            

برای ما    .  ميکند و خواهد کرد         
ما .  اساس سوسياليسم انسان است    

در تبليغات خود هر روز اعالم            
کرده ايم که برای برقراری يک          

 برابری و     ،نظام متضمن آزادی    
 يک جامعه آزاد            ،رفاه همگان   
 يک جامعه انسانی       ،سوسياليستی

اما در عين حال      .  مبارزه ميکنيم 
نيز صريحا اعالم کرده ايم که               
چنين نظامی تنها ميتواند                          
محصول يک انقالب کارگری و        

 ،استقرار يک حکومت کارگری       
 ،يک جمهوری سوسياليستی                

انقالب انسانی برای   "شعار  .  باشد
در غياب طرح   "  حکومت انسانی 

دائم و روتين حکومت و انقالب           
کارگری عمال به يک حکومت            

" چهره انسانی     "بورژوايی با           
و اين مسيری      .  تقليل پيدا ميکند     

حزب "است که رهبری                            
در آن گام      "  کمونيست کارگری  

ما همچنان که در          .  نهاده است   
برنامه يک دنيای بهتر اعالم                 

 يکبار ديگر تاکيد                ،کرده ايم     
ايجاد يک   :  "ميکنيم که قصد ما       

 ،سرمايه داری اصالح شده                   
" چهره انسانی "سرمايه داری با      

" دلسوز"يا يک سرمايه داری             
 برای   ،منصور حکمت  ."  (نيست

 )يک دنيای بهتر

 

بازگرداندن انسانيت به                        "
 ؟"سوسياليسم

اما اين شعار با تبليغات و                          
تئوريهای بسياری همراه شده               

يکی از اعضای دفتر               .  است
سياسی اين حزب جوهر اين                  
چرخش به راست را به روشنی           

اعالم کرده    .  مطرح کرده است      
ما انسانيت را به                 "اند که            

سوسياليسم و کارگر بر می                     
اشارات معينی به             ."  گردانيم

اجزاء اين نقطه نظر ضروری            
  .است

 

از قرار ميخواهند انسانيت را به         
سوسياليسم و نه به جامعه                         

ما !  بسيار خوب     .  بازگردانند
کيست که   "  ما"ميپرسيم که اين        

را به        "  انسانيت"ميخواهد        

سوسياليسم باز گرداند؟ نيروی             
غير   –کدام جنبش غير کمونيستی      

کارگری است؟ در کجای جامعه          
قرار دارد؟ تاريخ اش چه بوده                
است؟ اگر نيرويی قصد دارد                  

 ،عنصری را وارد سوسياليسم کند     
خود در درجه اول پذيرفته است           
که نيرويی خارج از آن جنبش                

و اين دقيقا بخشی از                   .  است
تعرضی است که تاريخا تمام                  
جنبشهای غير سوسياليستی به               

در .   کرده اند  ،سوسياليسم کارگری 
زمانی .  آن دست برده اند                    

گرايشات اين چنينی مارکسيسم را      
تئوری اقتصاد برای محاسبه                  
ارزش ها و قيمت ها تعريف                    

در صورتيکه سوسياليسم      .  کردند
يک جنبش داده شده و تاريخی                

قدمتی به عمر سرمايه              .  است
سوسياليسم جنبش ضد             .  دارد

سرمايه داری کارگر برای                       
خالصی از مناسبات                                     
استثمارگرايانه و کار مزدی در            
جامعه و رهايی انسان از قيد و               
بندهای طبقاتی و اجتماعی و                   

ثانيا بنظر ميرسد    .  اقتصادی است 
که ما بايد از اين نئو پوپوليستهای         

" سوسياليسم"راست بپذيريم که           
تاکنون جنبش انسانی نبوده و يا از       

خالی شده است و              "  انسانيت"
رسالت رهبری اين حزب اکنون          
بازگرداندن انسانيت به سوسياليسم    

؟ براستی به اين        !و کارگر است    
توقعات پوچ و مهمل چه نامی                 

 ميتوان داد؟  

 

اما معنای اين تالشها چيست؟ از          
نقطه نظر ما اين پروژه اساسا                
گامی ديگر در ادامه تعرض به              
کمونيسم کارگری پس از                           
فروپاشی ديوار برلين و شکست          
سوسياليسم بورژوايی در شوروی     

از همان جنس و از همان           .  است
در .  نوع است   

  ٣صفحه 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فردای سقوط بلوک شرق هم شبه         
مارکسيستهايی مدعی                                  

کردن سوسياليسم      "  دمکراتيزه"
" بازار" ميخواستند عنصر     ،بودند

 ،را بمنظور تقويت کارآيی جامعه      
برخی .  وارد سوسياليسم کنند           

ديگر خواهان آن بودند که جای             
در "  ناسيوناليسم"بيشتری برای       

طرح .  سوسياليسم شان ايجاد کنند     
به "  انسانيت"بازگرداندن             

سوسياليسم و کارگر نيز تالشی            
  .بورژوايی و در اين راستا است

 

اما برخالف برخی تصورات                
ساده انگارانه اين يک کج فهمی و       
يا درک غلط از سوسياليسم و                  

پاسخ هم  .  کمونيسم کارگری نيست  
. در نصيحت به اين جريان نيست       

نه تالش پس از سقوط بلوک                    
کردن "  دمکراتيزه"شرق برای        

سوسياليسم محصول يک کج                  
فهمی بود و نه تقالی امروزی                

بازگرداندن "حکک برای                        
ناشی از   "  انسانيت به سوسياليسم    

اينها .  درک غلط اين جريان است      
تالشها و تعرض گرايشات غير            

غير کارگری به           –کمونيستی     
کمونيسم کارگری و مارکسيسم            

در پشت اين تالشها ما                .  است
جدايی و گسست از سوسياليسم و         
کمونيسم کارگری را مشاهده                  

همانطور آنهايی که              .  ميکنيم
و "  رقابت"ميخواستند عنصر          

 ،را وارد سوسياليسم کنند    "  بازار"
عمال يک تعرض بورژوايی به            

 اين    ،کمونيسم را بيان ميکردند          
جريان هم تالش اش يک نوع                 
چنگ اندازی و تعرض به                         
سوسياليسم و کمونيسم کارگری           

مارکس در کاپيتال و ساير        .  است
آثارش نشان داد که مسبب تمام              

 از   ،معضالت و مصائب بشريت      
فقر و فالکت تا محروميت سياسی       

 ،و اقتصادی و حقوقی و مدنی               
نظام مزد بگيری و مالکيت                      
بورژوايی بر وسايل توليد است و       
لذا سوسياليسم را به عنوان                       
جنبشی برای پايان دادن به اين               

 بعنوان جنبشی          ،وضعيت سياه    
 ايجاد جامعه   ،برای لغو کار مزدی 

 

سوسياليسم يا سرمايه داری با 
  ...!"چهره انسانی"

ای مبتنی بر مالکيت اشتراکی و به          
اين اعتبار بازگرداندن اختيار به              

سوسياليسم .   تعريف کرد         ،انسان
مارکس و حکمت جنبشی برای                 
خالصی کامل انسان از هر نوع                
محروميت و غلبه او بر مقدرات               

اما .  اجتماعی و اقتصادی خود است     
بازگرداندن انسانيت به   "تالش برای  
بيان يک تعرض              "  سوسياليسم

بورژوايی به کمونيسم مارکس و              
به معنی پذيرش          .  حکمت است    

تبليغات کثيف زرادخانه بورژوايی       
به سوسياليسم و همراهی با آن در             

. غير انسانی بودن سوسياليسم است      
ما اين تعرض بورژوايی به                          
سوسياليسم و کمونيسم کارگری را         
در سطوح نظری و سياسی قاطعانه       

 .پس ميزنيم

 

ميگويند ميخواهند انسانيت را به              
کارگر بازگردانند؟ منظور از اين           
تعرض وقيحانه به حرمت انسانی           
کارگر در جامعه چيست؟ ما                        

کار کارگر خالق    .  پوپوليست نيستيم 
 اما  ،تمام ثروت جهان موجود است      

برای خود کارگر فقر و فالکت و              
. محروميت و زشتی می آفريند                 

خلقيات و روحيات هر بخشی از               
جامعه متاثر از مناسبات اقتصادی          
حاکم و مکان اجتماعی است که در         

انسانها محصول    .  آن قرار دارند       
. شرايط اجتماعی خويش اند                       

بورژوازی تمامی مناسبات ميان             
انسانها را به مناسبات صرفا پولی           

اما برای نابودی    .  تبديل نموده است   
اين شرايط بايد مناسبات اقتصادی و      

و .  طبقاتی حاکم را در هم شکست          
تنها انقالب کمونيستی و کارگری            

اما چرا در اينجا               .  پاسخ است    
اين "  الطاف"مورد       "  کارگر"

تعرض راست قرار ميگيرد؟ چرا           
به "  انسانيت"هدفشان را برگرداندن    

قرار داده اند؟ مگر                 "  کارگر"
کارگر چه کمبود ويژه ای از ساير           
مردم زحمتکش دارد که اينها در              
اين مقام ارتجاعی ظاهر شده اند؟             
حزبی که سوسياليسم اش را پنهان           
ميکند نميتواند مدعی نابودی                       
شرايطی شود که ناشی از استثمار          
کارگر و محروميت عميق او در               

١٢٩شماره   
 ،واقعيت اين است     .  جامعه است  

اين حرکت گوشه ای از تعرض          
 ،سوسياليسم طبقات باالی جامعه      

 به کارگر    ،سوسياليسم بوروژايی 
  .و کمونيسم کارگری است

 

بعالوه ما بعنوان کمونيستهای              
کارگری اين دوره معين گوشه             

را "  انسانگرايی"هايی از اين           
ما ديده ايم که       .  مشاهده کرده ايم    

چگونه ليدر اين حزب در مقابله          
با مواضع راست اين حزب در             
قبال کشتار وحشيانه کودکان و            
افراد غير نظامی در غزه با                    

: برافروختگی اعالم کرد چه شده     
؟ ما ديده    "اومانيسمتان گل کرده   "

ايم چگونه اصغر کريمی در قبال       
حمله احتمالی نظامی آمريکا از          

 صحبت  ،ايجاد شده   "  فرصتهای"
ديده ايم چگونه اعضای        .  ميکرد

رهبری اين حزب تحريم                          
اقتصادی مردم را عاملی در                  
جهت تشديد مبارزات مردم و               
پيشروی اين حزب قلمداد کرده            

ما شاهد بوديم که چگونه          .  است
موسوی و خاتمی و کروبی را از        
صف جانيان رژيم اسالمی خارج     

. قرار داده اند  "  کنار مردم "و در   
باور کنيد ما بنا به داليل بسياری         
نميتوانيم شاهدان خوبی برای اين      
ادعای فرضی اين حزب مبنی بر       

  .باشيم" انسانگرايی"

 

دنيای وارونه و غير طبقاتی                 
 سوسياليست های غير کارگری

با اندک تعمقی ميتوان ديد که                 
چگونه دنيای اين سوسياليسم به           

تماما وارونه     "  انسانی"ظاهر     
 رابطه     ،در اين نگرش        .  است

ميان سوسياليسم و آزادی و                     
 رابطه ميان               ،رهايی انسان       

مناسبات اقتصادی و سياسی در          
در اين     .   وارونه است        ،جامعه

چهارچوب سوسياليسم جنبشی            
برای آزادی و رهايی طبقه                     

. کارگر و به تبع آن انسان نيست         
از قرار بايد انسانيت را به                       

اگر !  سوسياليسم بازگرداند          
مارکس در مانيفست کمونيست           
اعالم ميکند که کارگر با آزادی           
خودش جامعه و انسان را آزاد              

 اين جريان معتقد است که        ،ميکند
انسان بنا به تصميم اين جريان با         

 کارگر را آزاد           ،آزادی خودش   
همه چيز در اين نگرش         !  ميکند

در .  وارونه و برعکس شده است       
اين دنيای وارونه اين انقالب                   

برای "کمونيستی نيست که                      
نخستين بار به آرمان آزادی و                
برابری انسانها به معنی واقعی             

". کلمه جامه عمل می پوشاند                 
بلکه بر   )  برای يک دنيای بهتر      (

مورد "  انقالب انسانی    "عکس     
نظر اين حزب عامل رهايی و                

اگر محور    .  آزادی کارگر است      
اساسی انقالب کمونيستی مورد            

لغو مالکيت خصوصی     "نظر ما     
بر وسايل کار و توليد و تبديل آن           
به داريی جمعی کل جامعه                        

 در سوسياليسم وارونه اين      ،"است
و نه    "  انقالب انسانی   "جريانات    

انقالب کمونيستی و يا کارگری             
بايد به اهداف اقتصادی نامعينی           

اگر در کمونيسم      .  دست پيدا کند     
کارگری منصور حکمت                          

سوسياليسم جنبشی برای                        "
بازگرداندن اختيار به انسان                    

 در سنت نئوپوپوليسم حاکم     ،"است
" حزب کمونيست کارگری       "بر    

بازگرداندن "اساس تالش شان              
اين .  است"  انسانيت به سوسياليسم  

نشان يک تغيير و شيفت اجتماعی       
يک تعرض به کمونيسم و         .  است

سوسياليسم کارگری در دوران             
. معاصر توسط اين حزب است            

گامی در جهت تکميل پروسه                 
عبور از منصور حکمت و بر                
زمين انداختن پرچم کمونيسم                  
کارگری و برافراشتن پرچم                    

چهره "سوسياليسم بورژوايی با           
يک ويژگی اساسی   .  است"  انسانی

اين سوسياليسم وارونه بودن آن            
اما وارونگی تمام معضل         .  است

 .اين جريان نيست

 

اين سوسياليسم در عين حال غير         
.  غير کارگری است   ،طبقاتی است 

در اين نگرش انسان بجای کارگر       
کل تاريخ    .  قرار داده شده است         

جوامعی که تاکنون وجود داشته           
.  تاريخ مبارزه طبقاتی است          ،اند

اما در اين نگرش اين تاريخ به               
 ،"انسان و غير انسان          "مبارزه    

گويی به يکباره     .  تبديل شده است    
تاريخ تحوالت سياسی جامعه                 
جوهر طبقاتی و کشمکش طبقاتی       

به .  خود را از دست داده است              
تبديل "  شر و خير   "تاريخ مبارزه    

جدال کارگر و سرمايه     .  شده است 
 و انسان از هم         ،حذف شده است    
اکنون غير              

  ۴صفحه 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مارکس در نقد    .  طبقاتی شده است   
" سوسياليستهای حقيقی        "اين         

بجای منافع         "ميگويد آنها                  
پرولتاريا از منافع ماهيت بشری         
و انسانها بطور کلی يعنی انسانی         
که متعلق به هيچ طبقه ای نيست            
و اصوال فی الواقع موجود نيست         
بلکه تنها هستی او در آسمان مه            
آلود پندارهای فلسفی متصور                

و بمنظور  "   دفاع می نمايند    ،است
نشان دادن جايگاه سياسی و                     
اجتماعی اين نوع سوسياليسم در         

: جامعه در آن زمان آلمان ميگويد       
اين سوسياليسم مکمل تسليت               "

بخش تازيانه های سوزان و گلوله       
های تفنگ بود که همين حکومتها       
بکمک آنها قيامهای کارگران                
آلمانی را سرکوب                                          

 مانيفست       ،مارکس."  (ميکردند
 ) حزب کمونيست

  

زمينه های سياسی طرح اين                  
 شعار

شعارهای استراتژيک در خالء           
هيچ حزبی  .  سياسی طرح نميشوند  

بدون اهداف روشن و داده شده ای       
دست به تغيير و تبديل شعارهای          

. هويتی و پايه ای خود نميزند                 
حزب کمونيست            "رهبری            

هم بيگدار به آب نزده         "  کارگری
اين گوشه ای از تالششان         .  است

در برخورد به تحوالت معاصر           
خودشان ميگويند     .  جامعه است    

 ،اين شعار بعد از کنگره حزب          "
به احتمال زياد رسما به يکی از             
شعارهای محوری حزب ما تبديل       

بطور خالصه بايد      ".  خواهد شد  
گفت که اين شعارها تماما در                   
فضای سياسی امروز و در پاسخ         
به نيازهای معين زمينی ای                     

  .مطرح شده اند

 

اين سياست گوشه ای از يک                   
چرخش به راست و اتخاذ سياست       
سازش طبقاتی است که اکنون در        
دستور رهبری اين حزب قرار              

چگونه؟ در پاسخ بايد    .  گرفته است 
گفت زمانيکه اين حزب اعالم                

کنار "کرد که جناح موسوی در            

 

سوسياليسم يا سرمايه داری با 
  ...!"چهره انسانی"

 عمال  ،است"  همراه مردم "و  "  مردم
يک سياست سازش طبقاتی و                     
همراهی با جناحی از رژيم اسالمی       

زمانيکه .  را در دستور خود گذاشتند    
از اين سرکردگان جانی رژيم                    

" لنگ لنگان  "اسالمی خواستند که       
انقالب مورد نظرشان را همراهی          

 زمانيکه خاتمی و رفسنجانی          ،کنند
و موسوی را از ليست سران                        
جنايتکار رژيم اسالمی حذف و در         
همان حال فحاشی عليه ما                              

 يک    ،کمونيستها را تشديد کردند           
سياست سازشکارانه را در دستور         

زمانيکه بخشی از          .  قرار دادند    
" بخشودند"سران رژيم اسالمی را        

 ،"جناياتشان را فراموش کردند      "و   
اعالم کردند که با جناح موسوی               

 گفتند   ،ندارند"  قصد کشتی گرفتن    "
که با رضا پهلوی برخورد                            

 ،نخواهند کرد         "  ايدئولوژيک"
را بخشا انقالبی          "  جنبش سبز    "

قلمداد کردند و پوسترهای سبز                  
 يک   ، آذر سفارش دادند       ١٦برای   

سياست سازشکارانه توده ايستی را       
راست روی  .  در دستور قرار دادند     

در سياست ايران مستلزم فحاشی به       
. کمونيستهای راديکال و پيگير است    

يک نمونه از شاهکارهای اين                    
جريان اين است که در آلمان پرچم           

را که شعار     "  آزادی برای ايران    "
ناسيوناليسم راست پرو غربی است       

 . به دست تظاهر کنندگان ميدادند

   

اين سياستها اجزاء يک مجموعه              
نقد ما به کليت اين     .  بهم پيوسته است  

مساله ما فقط بر سر     .  مجموعه است 
انقالب انسانی برای    "انتخاب شعار    

اين شعار   .  نيست"  حکومت انسانی  
گوشه ای از يک گسست تاريخی و         
همه جانبه از کمونيسم کارگری                

اين چرخش از کمونيسم               .  است
کارگری از نظر ما نه تصادفی و              
يکشبه بود و نه ناشی از انتخاب                 
يک شعار غير اصولی و نه ناشی            

ادعايی اين        "  انسانگرايی"از        
اين تحوالت محصول يک       .  جريان

ما اين  .  روند تاريخی سياسی هستند    
در .  روند را پيش بينی کرده بوديم         

اما .  نقدش کرديم  .  مقابلش ايستاديم  
نتوانستيم جلوی تسلط آن را بر                   

١٢٩شماره   
اين محصول باليی است که پوپوليسم       .  حزب کمونيست کارگری بگيريم   

اين .  آورده است   "  حزب کمونيست کارگری      "حميد تقوايی بر سر             
 خشت خشت سياست و سنت کمونيسم کارگری را از               ،پوپوليسم راست 

آنچه رهبری اين جريان امروز در دستور                .  آن حزب برداشته است       
يا يک   "  چهره انسانی  " يک سرمايه داری با            ،حزب قرار داده است      

. يک نوع سوسيال دمکراسی است             .  است"  سرمايه داری دلسوز      "
  .باور کنيد انسانی هم نيز نيست. کارگری نيست. کمونيسم نيست

 

. و اين سرنوشت سياسی تمام جرياناتی است که به راست چرخيده اند                   
. تاريخ معاصر متاسفانه مملو از چنين تجربيانت تلخ و درس آموز است             

ما اجازه نميدهيم اين سياستهای راست و توده ايستی را تحت نام                                
 .منصور حکمت و کمونيسم کارگری به پيش ببرند

 

 ) فرهنگ فارسی عميد( ناقص ، ضعيف، سبک،سست: سخيف *

  ٣صفحه 

 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 

 

ونى در                ن خساز ک پيروزى و رهايى مردم در جدال تاري
ه                 ق ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طب
م                  رچ حت پ ل و ت ق روى مست ي وان يک ن ن ع ر ب ارگ ک
درت                     ر سر ق ارزه ب ب دان م ي سوسياليستى خود پا به م
ون راست و                   وزيسي ات اپ ان انيا جري سياسى بگذارد، 

ا،                      –ملی   ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
د       ه ان توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاست
وان يک               ن ع ى ب به سوسياليسم و جمهورى سوسياليست
حقق                 ل ت اب آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و ق

 . بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اصغر کريمی  جديد ترين عضو          
رهبری ح ک ک است که به                     
ميدان ابراز وفاداری ايدئولوژيک     
به ليدر حزب در دفاع از شعار              

" انقالب انسانی، حکومت انسانی   "
و فحاشی به ما برای افشای                      
ماهيت راست، پوپوليستی و ضد         
کمونيستی اين شعار پا گذارده                

. بشدت زير فشار هستند          .  است
هيستريک به زمين   .  کالفه شده اند  

ابتدا سعی   .  و زمان فحش ميدهند      
ما به اينها پاسخ          "کردند ژست       

فشار .  بخود بگيرند     "  نميدهيم
آنچنان بر شان زياد شد که ديدند            
اين ژست نه تنها بی فايده که                    

پس يکی يکی            .  مضر است     
سرشان را از سوراخ هايی که در       
برف تعبيه کرده بودند، بيرون               
آوردند، چشمان را بستند و دهان          

هر .  با نزاکت شان را باز کردند         
چه بيشتر هوار کشيدند، استيصال      

هر .  خويش را بيشتر برمال کردند     
چه بيشتر کوشيدند از اين شعار             
راست و پوپوليستی دفاع کنند،              
دوری عميق شان از کمونيسم                
کارگری و سياست ها و اهداف             
پايه ای و اصلی اين حزب را                  

هر چه   .  بيشتر به نمايش گذاشتند      
بيشتر برای دفاع از اين راست              
روی دست و پا زدند، بيشتر                    
چرخش به راست شان را افشاء            

  .کردند

 

مدعی شدند که ميخواهند                           
انسانيت را به سوسياليسم و                   "

! عجبا."  کارگر باز گردانند             
سوسياليسم تاکنون از انسانيت               

مارکس و       .  تهی بوده است            
منصور حکمت از برگرداندن              
انسانيت و اختيار به انسان توسط         
سوسياليسم و جنبش سوسياليستی        
سخن گفته اند، اينها از                                  
بازگرداندن انسانيت به                               

گفتند کسانی که اين         .  سوسياليسم
شعار را بعنوان يک شعار راست       
و پوپوليستی نقد ميکنند، انسان              

. نيستند، انسانيت را نمی فهمند             
جالب اينجاست که در نوشته هايی      

 

 هيستری رهبری ح ک ک ا
 "انقالب انسانی، حکومت انسانی"و معضل 

 

 آذر ماجدی

مانيفست نوين      "که قرار بود                  
شان باشد، منتقد خود را        "  اومانيسم

بی "،        *"پوشالی"،        "شارالتان"
و اراجيفی از      "  رمال"،   "پرنسيپ

اين روش  .  اين دست خطاب کردند     
ها از اين جريان تعجب برانگيز                

فقط کافی است بياد بياوريم         .  نيست
که همين آقای اصغر کريمی در                
زمان تهديد حمله نظامی به ايران،          
در جنگ فرصت های مناسب برای      
سرنگونی رژيم اسالمی را جستجو       

اين همان جريانی است که        .  ميکرد
ليدرش در بحبوحه کشتار کودکان          
فلسطينی توسط ارتش جنايتکار                
اسرائيل، در شرايطی که ارتش                
اسرائيل بمب فسفر بر سر مردم بی        
پناه غزه ميريخت، ما را که سياست        

پرو   –های راست و پرو اسرائيلی         
آمريکايی اين حزب را نقد                             
ميکرديم، با ريشخند مخاطب قرار         

اومانيسم تان گل         :  "داد و گفت        
جريانی که کشتار وحشيانه    "  ؟!کرده

چند صد کودک هم نميتواند انسانيت      
اش را قلقلک دهد، اکنون برای                  
توجيه راست روی و غرق شدن در        
پوپوليسم حزب رنجبرانی، مدعی          
بازگرداندن انسانيت به سوسياليسم         

  .شده است

 

هم انسانيت تان را ديده      :  بايد بگوييم 
خدا عاقبت  .  ايم و هم سوسياليسم تان    

  !تان را بخير کند

 

زمانی که اصول شکنان مدافع                  
 اصولی گری ميشوند

شاهکار اخير رهبری اين حزب،            
نوشته بسيار شتابزده اصغر کريمی      

انقالب انسانی،     "در باره شعار              
کامال .  است"  حکومت انسانی      

روشن است که اينها بشدت نگران           
نفوذ و تاثير نقدهای مستدل                           
مارکسيستی ما از سياست های                  
راست و پوپوليستی و مماشات شان       

. با قاتلين اصالح طلب دولتی هستند      
اصغر کريمی با لحنی بسيار زشت،      
بدون نام بردن از حزب اتحاد                      
کمونيسم کارگری، به نقدهای حزب      

١٢٩شماره   
ما از سياست های راست روانه          

حزب ما   .  شان اشاره کرده است     
بی پرنسيپ ترين محفل              "را     

چنين .  ناميده است    ..."  سياسی
روش های مذمومی ديگر از                 
رهبری اين حزب نه موجب                  
تعجب است و نه خارج از                        

در چند سال اخير                   .  انتظار
رهبری اين حزب در بکار بردن        
چنين روش هايی و فحاشی، گوی      
سبقت را از سازمان مجاهدين و          

. حزب توده نيز ربوده است                   
ادبيات مستهجنی که در سايت              

در هنگام تشکيل      "  جدل آنالين  "
فراکسيون اتحاد کمونيسم                        
کارگری منتشر شد، بعضا عرق        
شرم بر پيشانی هر انسان سياسی       

احساس .  و متمدنی جاری ميکرد     
تاثر و تاسف عميق از دگرديسی         
اين حزب تحت رهبری جديدش،       
تنها احساسی بود که به يک کادر        
قديمی و دوستدار اين حزب دست      

 .ميداد

 

درغلطيدن به اينگونه روش ها و       
فحاشی هيستريک ، ناشی از                 
فرهنگ و ادب محيط رشد اين              

هر چند که در مورد     (افراد نيست   
اين )  برخی اينهم نقش داشته است    

روش در برخورد به نقد و منتقد،        
محصول جانبی و اجتناب ناپذير        
راست روی در سياست و اتخاذ           

. روش های مجاهدينی است                  
جامعه بايد بداند که راست روی          
در سياست با راست روی و بی           
اصولی گری در روش و سبک           

 -١اين روش     .  فعاليت همزاد اند    
بدليل نداشتن پاسخ اصولی و                 

بمنظور ارعاب    -٢منطقی است؛   
صفوف خود است تا مانع                         
خونريزی داخلی در حزب شان          

اين يک روش شناخته           .  گردند
جريانی که پاسخ          .  شده است    

نزديک به صد صفحه نقد مستدل        
از سياست های راست روانه را          
با يک برخورد هيستريک و با             
استفاده از الفاظی چون                              

يا "  حزب پوشالی  "،   "شارالتان"
بی پرنسيپ ترين محفل                          "

ميدهد، وقتی يک دهکده     "  سياسی
را زير قدرت خود بگيرد، با                  
مخالفين اش چه خواهد کرد؟ آيا           
احدی در آن ده جرئت خواهد                

اين "  مقدس"کرد به ساحت               
حزب و رهبرانش انتقادی وارد          
آورد؟ تاريخ مملو است از                       

سرنوشت تلخ و کميک احزابی که      
برای سهيم شدن در قدرت به                   
راست چرخيده اند و سر از ناکجا        

ح ک ک و           .  آباد درآورده اند       
رهبری جديد اش نه اولين و نه               
آخرين نمونه از قربانيان راست           
روی در تند پيچ های سياسی                   

 .مبارزه طبقاتی است

 

 استيصال هيستريک

اصغر کريمی با حالتی عصبانی          
می "  محفل افشاگر "و کالفه ما را     

چرا؟ زيرا اينها بر اين                 .  نامد
تصور بودند که شعار پايه ای                 
حزب کمونيست کارگری، آزادی،    
برابری، حکومت کارگری را              
يواشکی بايگانی ميکنند و کسی            

اما با نقد    .  نيز متوجه نخواهد شد     
بی امان و تيز ما مواجه شدند و              

از .  تمام نقشه شان نقش بر آب شد       
اين رو عصبانی و مستاصل                    

تو يکی از         :    "ميگويد.  است
در .  بينندگان کانال جديد بودی           

طول چندين هفته از اواخر ماه               
جون يعنی حدود چهارماه قبل،              
قبل از اينکه کانال جديد را ببندند،       

انقالب انسانی      "حتما عبارت            
را که    "  برای حکومتی انسانی       

هرروز بر صفحه تلويزيون خيلی      
درشت ظاهر ميشد و مجری                   
برنامه بر اساس آن بحث ميکرد و    

. برنامه را به پيش ميبرد ديده ای          
و همه دوستان و مخالفان هم ديدند       
و حتی يک نفر چيزی عليه آن                

اعضای محفل   .  "نگفت و ننوشت    
هم ديدند و حتی عليه              "  افشاگر
مجريان **!  و کراوات    !  لباس

کانال جديد افشاگری کردند و                 
کادرها و        .  درفشانی کردند       

اعضای حزب هم ديدند و به وجد         
  ".آمدند

 

چون .  ايشان عصبانی است              
  ۶صفحه مجبور شده             



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

است که از اين شعار پوپوليستی           
و راست دفاع کند و نميداند                       
چگونه ميتواند مستدل و سياسی و       
با پز کمونيستی از اين شعار دفاع        

کادرها و  "مجبور شده است      .  کند
را که ظاهرا در      "  اعضای حزب 

ابتدا به وجد آمده بودند اما با نقد             
های ما ترديدهای اصولی در                 
اذهانشان راه يافته را در جلسات          
متعدد توجيه کنند يا با ارعاب به            

ظاهرا يادش      .  سکوت بکشانند     
رفته که در يک پاراگراف باالتر         
نوشته است تاکنون چندين                         
کنفرانس برگزار کرده اند تا اين           
شعار را برای اعضاء و کادرها           

اگر اعضا و کادرها   . توضيح دهند 
به وجد آمده اند ديگر ضرورت             
کنفرانس توضيحی برای آنها از          
چه رو است؟ البته بايد گفت که               
اين تناقض گويی در يک صفحه           

بی "را بهيچوجه نبايد به پای                   
. اصغر کريمی گذاشت    "  پرنسيپی

اين عکس العمل طبيعی انسانی            
است که بشدت زير فشار است و          
بايد با سيلی صورت را سرخ                  

هر چه عصبانی تر         .  نگاه دارد  
نگاهی به نوشته     (جواب ميدهند،     

کاظم نيکخواه، محمد آسنگران و         
اصغر کريمی خشم و کالفگی                
شان را از نقد های ما نشان                        

خود را بيشتر افشاء               .)  ميدهد
چرا :  بايد از اينها پرسيد      .  ميکنند

عصبانی ميشويد؟ اگر اينقدر اين         
شعارها چپ ، کمونيستی و                      
اصولی است خوب با اعتماد به             
نفس و بدون فحاشی از آن دفاع              

نخ نمايی انسان گرايی تان         .  کنيد
اتفاقا از البالی فحاشی های زشت     

حتی .  تان بخوبی بچشم ميخورد        
ظاهر سازی متمدنانه و انسانی هم     

  .ازتان بر نمی آيد

 

به اصغر کريمی بايد گفت که                  
سخن  گفتن از مقوله پرنسيپ از           
جانب رهبری جديد اين حزب                

کسی پناه    .  کمی بی مثمی است         
بردن به اصول و پرنسيپ را                  
ديگر از جانب اين حزب جدی               

حزبی که يکی از                 .  نميگيرد
کادرهای رهبری اش فعالين                   

 

هيستری رهبری ح ک ک ا و معضل 
 ..."انقالب انسانی، حکومت انسانی"

سياسی کمونيست را تهديد به لو                
دادن آدرس آی پی شان ميکند،                   
حزبی که رهبری اش به کمونيست         
های با سابقه و رفقای سابق خود،             
بخاطر اختالفات سياسی، فحش                

همکار جمهوری   "ميدهد و آنها را         
ميخواند اما قاتلين هزاران     "  اسالمی

انسان شريف در ايران را که اکنون        
در قالب اصالح طلبان دولتی دارند        
ميکوشند مبارزات آزاديخواهانه             
مردم را عقيم کنند، با ادب و سالم             
و صلوات در کنار مردم قرار                     

بی پرنسيپ خواندن ما از           .  ميدهد
جانب شما کمی سبک و نچسب                  

بهتر است پيش از آنکه دهان       .  است
بگشاييد و کسانی را که تمام عمر             
مبارزه سياسی شان با دفاع از                    
اصول و پرنسيپ های کمونيستی و       
انسانی عجين شده را با چنين                       
الفاظی توصيف کنيد، کمی به خود         

 .و رفقايتان نگاهی بياندازيد

 

رهبری جديد اين حزب عليه هر               
پرنسيپ و اصول سياسی قاطعانه           

با جدايی ما از      .  مبارزه کرده است   
اين حزب هر گونه اثر و نشانی از           
اصول و پرنسيپ از اين حزب                   

خود پروسه تالش      .  رخت بربست  
برای ساکت کردن ما، ارعاب ما و         
باالخره تالش برای اخراج ما از              
حزب هر گونه اصولی گری را با           

روش های غير    .  خود شست و برد     
کمونيستی، محفليسم و ارعاب                   
مخالف و منتقد، که مدتی بود به                 
روش و رفتار غالب در حزب بدل          

. شده بود، کامال بر حزب حاکم شد          
ما تا آخرين لحظاتی که در حزب              
بوديم با تمام قوا کوشيديم با چنين              
روش هايی مقابله کنيم، اما متاسفانه      
در اين نبرد شکست خورديم و                   

. مجبور شديم راه خود را جدا کنيم           
ما  در راستای کمونيسم کارگری             
منصور حکمت و بر مبنای اصول         
و پرنسيپ های انسانی و تمدن                    
سياسی باال که از روش ها و سنت            
های اين حزب در زمان رهبری               
منصور حکمت بود، حزب نوينی           

ما کوشيديم اين      .  را بنيان گذاشتيم     
سنن و سياست ها و پرنسيپ ها را            
در حزب اتحاد کمونيسم کارگری            

١٢٩شماره   
ما با تمام قوا تالش          .  احياء کنيم  

کرديم پرچم کمونيسم کارگری            
منصور حکمت، اصولی گری و       
تمدن و فرهنگ سياسی باالی او         
را در اين حزب به اهتزاز                       

اکنون با افتخار اعالم        .  درآوريم
ميکنيم که در تمام اين عرصه ها         
موفق شده ايم و شما زير فشار               
نقد بی امان و مارکسيستی ما اين        

. چنين کالفه و هيستريک شده ايد      
حزب اتحاد کمونيسم کارگری             
حزب راستين کمونيسم کارگری        

اين اکنون  .  منصور حکمت است   
يک حقيقت انکار ناپذير در                    
جنبش کمونيسم کارگری و نزد            
کليه عالقمندان کمونيسم کارگری     

  *.منصور حکمت است

 
در عالم سياست هر انسان و             *

حزبی مجاز است که حزب ديگر       
. و يا سياست های آن را نقد کند            

اين سياست ها را راست يا چپ            
صفتی "  پوشالی"اما کلمه    .  بنامند

نيست که در نقد يک حزب يا                 
. سازمان مورد استفاده قرار گيرد     

" ضاله"اين کلمه از نوع کلمه              
است که در زمان سلطنت پهلوی        
برای ممنوع اعالم کردن احزاب       

اين کلمه از نوع         .  استفاده ميشد  
کلماتی است که دولت های مستبد       
برای توصيف احزاب و جريانات     
مخالف بکار ميگيرند و معموال           
پيش درآمد اعمال سرکوب بر              

اين کلمه مانند کلمه         .  آنها است  
است که حزب توده        "  گروهک"

در اوايل قدرت گيری رژيم                    
اسالمی برای توصيف سازمان          
های چپ و کمونيست باب کرد و        
بعد مورد استفاده جمهوری                    

معلوم نيست  .  اسالمی قرار گرفت  
که اينها خود آگاهند که دارند قدم         
در چه راهی ميگذارند يا آنچنان         
کالفه و مستاصل شده اند که                   

  عنان از کف داده اند؟
 

ما کامال مدافع آزادی پوشش         **
لذا اگر کراوات زدن              .  هستيم

مجريان برنامه های کانال جديد            
نظرمان را جلب کرده و در                      
نوشته مان به آن اشاره کرديم، از         

. زاويه نقد سليقه آنها نبوده است           
اين تغيير لباس و کت و شلوار و            
کراوات مجريان کانال جديد يک         
معنای سياسی معين دارد و ما نيز        
به اين معنای سياسی اشاره کرده          

همزمان با چرخش به راست        .  ايم
اين حزب، همزمان با علم کردن          

انقالب انسانی،  "شعار پوپوليستی    
و تالش برای      "  حکومت انسانی  

بدست آوردن دل اصالح طلبان            
دولتی و نزديک شدن به جنبش              
ناسيوناليسم پرو غرب و سلطنت         
طلبان و هنگامی که تالش برای           
قاچاق کردن قاتلين رژيم اسالمی        
به ميان مردم را آغاز کردند، به            
يکباره تمام مردان اين حزب کت         

اين حکم  .  و شلوار کراواتی شدند     
اين .  يک يونيفورم سياسی دارد         

تغيير لباس بخاطر سليقه فردی             
خيلی آشکار بود که يک             .  نبود

دستور تشکيالتی برای تغيير                 
نحوه لباس پوشيدن در حزب                   

قرار بود خود را     .  صادر شده بود  
در بسته بندی ديگری به بازار               

همه معنای اين          .  عرضه کنند    
اينها با اين   .  تغيير لباس را فهميدند   

تغيير لباس قصد داشتند به جنبش         
اين .  های راست چراغ سبز بزنند      

چراغ سبز را ما هم مشاهده                      
. کرديم و معنای آنرا توضيح داديم     

اين تغيير لباس برای تسهيل                     
نزديک شدن به جريانات راست و      
تمرکز بيشتر بر کار البيستی                  

قرار بود تصوير    .  صورت گرفت 
خود را برای         "  حقوق بشری    "

جريانات و جنبش های راست و            
از .  دولت های غربی کامل کنند         

اين رو است که ما به اين فاکتور           
ما ديروز بدنيا          .  اشاره کرديم    

پيش از اين چنين             .  نيامده ايم    
چرخش و تغيير بسته بندی را در         

. سازمان مجاهدين ديده بوديم                
تکرار آن در اين حزب معنای                
سياسی بسيار روشن و خصلت             
نمايی دارد و الجرم بايد برای                

 .جامعه توضيح داده شود

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحثهاى حزب ما در نقد سياستها           
و شعارهاى غير کمونيستى جديد        

" حزب کمونيست کارگرى                 "
صحنه هاى جالبى را موجب                  

در يک نگاه ساده شاهد              .  شدند
نوعى اغتشاش فکرى درون                  
حزبى هستيد که ناشى از عدم                 
وجود درکى واحد و تبئينى واحد          
از سياستهاى اين حزب و اختالف       

بايد به همه اين            .  برسر آنست   
بحثها و هرجا که استداللى مطرح       

اما کامال خطاست     .  شده پرداخت  
که به توجيهات خودساخته اى                
ميدان داد که ميخواهد کل مسئله            
را به طرح همين شعارها محدود         

بدوا بايد بر صورت مسئله         .  کنند
در جامعيت آن تاکيد کرد و به اين        
شعارها هم بعنوان جزئى از يک          

 . کل پرداخت

 

 صورت مسئله چيست؟ 

نه پوپوليسم و کل نگرش انقالب           
 ى حميد تقوائى جديد است و           ۵٧

نه تاکنون مورد نقد قرار نگرفته          
نه سبک کار غير حزبى و         .  است

تبديل حزب به يک دستگاه                       
پروپاگاند صرف و آنهم غير                   
سوسياليستى جديد است و نه                    
تاکنون مورد نقد قرار نگرفته                

 ،و بويژه در دوره اخير            .  است
مسئله اين حزب صرفا اعالم                  
شعارهاى جديد بجاى شعارهاى           

. هويتى و برنامه اى شان نيست            
صورت مسئله از نظر ما تکميل          
شدن و به فرجام رسيدن يک خط          

 –با مبانى و مفروضات سياسى            
تئوريک معرفه به ايستگاه واقعى       

گسست از کمونيسم        :  اش است   
 –کارگرى و اهداف سياسى                    

اجتماعى برنامه اى اش و تبديل            
شدن به جريانى ناسيوناليستى و            
حقوق بشرى که همزمان با تعابير      
فلسفى به امر مبارزه سوسياليستى      
و اهداف سوسياليستى برخورد             

 .   ميکند

 

راديکاليسم پوپوليستى اين حزب         
ناچار بود سير تکوين سياسى                 

اين موضوع را    .  خود را طى کند    

 

 صورت مسئله کدام است؟
 

 سياوش دانشور

در نقدهاى متعددى ما بررسى                    
کرديم و نهايت چپ راديکال امروز      

اما .  را جلو چشمشان گذاشته بوديم       
اگر اين بازگشت به عهد عتيق                    
سياسى چپ راديکال قبلتر در                     
مواضع سياسى موردى خود را                

 وضعيت سياسى و             ،نشان ميداد    
متحول ايران کاتاليزورى شد که              
اين حزب با سرعتى باورنکردنى           
ناچار شود که پوپوليسم مزمن و                
پادرهوايش را بر زمين واقعى                   

آنچه که اتفاق افتاده است            .  بنشاند
چيزى نيست جز تولد نامبارک اين         

آنها عرض سالن را    .  زايمان سياسى 
 عطاى سابقه سرخ را          ،طى کردند  

 و وارد اردوى       ،به لقايش بخشيدند    
آبى ها شدند که امروز عمدتا خود            

 .  بازمى شناسند" سبز"را 

 

اما معضل فکرى و سياسى اين                  
حزب تنها ارزيابى اش از تحوالت         

ناميدن "  انقالب"اخير ايران و              
دراين .  اعتراضات موجود نبود          

نبود "  استثنا"مورد اتفاقا اين حزب       
و بخش زيادى در اپوزيسيون از              
سلطنت طلبان تا مجاهدين و انواع           
چپ راديکال اين وضعيت را                     

" انقالب"بحث    .  ناميدند"  انقالب"
اين حزب را از ديگر احزاب                      

 جريانات چپ راديکال        ،بورژوائى
و تروتسکيستها و حتى مجاهدين              

در نتيجه بدون دادن        .  جدا نميکرد  
تعينى به انقالب مورد اشاره حتى            

اين .  از کمپ راست عقب بودند             
" انسانى"تعين به انقالب با پسوند            

متد حميد تقوائى بسرعت        .  حل شد  
همه معضالت واقعى و پراتيکى را       

اگر در  .  ميکند"  حل"در قلمرو ذهن   
قلمرو ذهن و تفسير همه چيز                       

" خردمندى"سرجايش باشد و نوعى   
 خوب    ،و سيستم برآن ناظر باشد            

معضل بعدى صرفا تبليغات و                    
و اين   !  مانند هميشه  .  تبليغات است  

سنتى ريشه دار و شناخته شده                     
 . همراه با يک دنيا جدل است

 

اما چرا اين شعارهاى جديد الزامى         
شدند؟ فقط براى تعين دادن به                      
انقالب بود؟ همه چيز سرجايش بود       

١٢٩شماره   
و فقط اين تعين مورد جديد است؟       

. پاسخ به شهادت اسناد منفى است     
بنا "  حزب کمونيست کارگرى      "

به تحليل اش بدوا جنبش ملى                  
اسالمى و موئتلفين راستش را              

فرض "  انقالب"و جزو   "  خودى"
سپس به آنها ملحق شد و در       .  کرد

. يک صف واحد بخط شدند                    
تدريجا حرفهاى مشابه زدند و              

بعد اثباتا   .  شعارهاى واحد دادند     
فقط به خامنه اى و احمدى نژاد             

درست مثل    .  جالد حمله کردند      
اکثريت و حزب و توده و کل                  

. صفى که هواخواه موسوى بودند     
" متعين تر  "سپس تعين را کمى         

را "  آقاى موسوى    "کردند و          
جا دادند و عمال به       "  کنار مردم "

يک جناح رژيم آتش بس آعالم            
و باالخره شعار                    .  کردند

استراتژيک و هويتى شان را                
بخاطر رضاى اين صف و آنها            
که بايد ببينند به گوشه اى غريب         
انداختند و در ويترين ها                            

اين .  شعارهاى جديد را گذاشتند       
" نقشه راه "مجموعه بعنوان يک      

و يک بسته ارائه شد و با پرچم و         
لذا !  پوستر سبز ديگر بوستان شد     

تقليل اين مجموعه به تغيير شعار       
نه صورت مسئله را بيان ميکند           
و نه نقد محدود به اين قلمرو به             

و البته رهبران اين        .  خال ميزند  
حزب تالش بيهوده اى ميکنند که        
همه اين تغييرات اساسى در                   
هويت سياسى و برنامه اى قديمى       
اين حزب را صرفا به آوردن                
شعارى جديد آنهم با تفسير معوج       

اين راه در    .  خودشان محدود کنند   
شعارهاى جديد  .  رو را بايد بست    

نتيجه و محصول يک مجموعه           
تغيير پايه اى در نگرش سياسى          

 . اين حزب اند

 

موسوى کنار مردم "باالخره 
 يا نه؟" است

بجز خود حميد تقوائى و يکى دو         
نفر از همفکرانش کسى دراين             
حزب حاضر نشده است صريحا        
از اظهارات توده ايستى مکرر            
حميد تقوائى در مورد موسوى             

تغيير سياست در مورد     .  دفاع کند 
 آنهم در مورد        ،يک جناح رژيم    

جريانى که از روز اول خواهان         
سرنگونى کل جمهورى اسالمى        

.  مسئله ساده اى نيست    ،بوده است 
اگر اين فقط سياست حميد تقوائى        

" حزب" آنوقت دراين                 ،است

چه حق ويژه    "  ليدر"معلوم نيست    
اى دارد که هر روز هرچه                       
بفکرش برسد در تلويزيون و                  
رسانه هاى تبليغاتى حزب ميگويد      
و بقيه يا بايد سکوت کنند و يا در            
عمل انجام شده سکوت را ترجيح        
دهند و يا اگر کسى مخالف است            
راسا و بدون ارجاع به حرف                  
حميد تقوائى در مقاالتش عليه                

چرا از موضع      !  موسوى بنويسد  
ليدرتان دفاع نميکنيد؟ اگر اين               
سياست فقط حرف حميد تقوائى            

 و سياست حزب اينست که       ،نيست
با موسوى کشتى   "تا اطالع ثانوى    

 خوب پرنسيپ سياسى          ،"نگيريد
حکم ميکند که صريحا بگوئيد اين       
نظر حزب است و پروسه اين                 

. تحول مهم را به مردم نشان بدهيد      
پرنسيب سياسى و کمونيستى                  
اينست که اگر بيشتر حزب با                   

" در کنار مردم   "گذاشتن موسوى    
 ،توسط ليدر حزب مخالف است           

واکنش نشان دهد و اگر موافق               
. است با سکوت آنرا برگزار نکند      

مسئله به اين مهمى را نميتوان با           
" سوتى"گفتن مثال رهبر ما يک           

بهانه حمله گير     "داده و عده اى          
چون خود  !  توجيه کرد "  آورده اند 

 . ايشان روى حرفشان ايستاده اند

 

 " فرقه"و " حزب"

حزب کمونيست           "کادرهاى           
خوب ميدانند و قبول          "  کارگرى

دارند که در يک حزب سياسى               
همواره سياستها طرح ميشوند و          
بعد از بحث و جدل کافى در                     
ارگانهاى حزبى به سند و قطعنامه      

تنها بعد از    .  و قرار تبديل ميشوند    
آنست که سياست جديد ميتواند               

. مبناى کار يک حزب قرار گيرد        
حتى در تعريف اختيارات ليدر قيد      
شده است که سياست جديد بايد                
توسط دفتر سياسى و يا مراجع               
ديگر حزبى از جمله پلنوم                         

  ٨صفحه تصويب شود و    



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بعد ليدر حزب و ارگانهاى حزبى        
ميتواند بعنوان موضع حزب آن            

اين .  را رو به جامعه تبليغ کند              
اتفاق در مورد موضعگيرى توده        

 فقط حمله   ،ايستى در باره موسوى   
به خامنه اى و احمدى نژاد و نه              

 شعارهاى جديد انقالب      ،کل رژيم 
 و   ،انسانى براى حکومتى انسانى      

انتشار پوسترهاى سبز صورت           
کسى سندى و           .  نگرفته است     

قرارى و بحثى از اين جريان                  
تازه بعد از چند ماه          .  نديده است  

تبليغ و ترويج يادشان افتاده که               
مثل اينکه بايد تصويب اين شعار         

اينجاست که   !  را به کنگره ببرند      
روش و سبک کار فرقه اى و                  
اختيارات نامحدود حميد تقوائى            
اين حزب را به سطح يک فرقه              

. کامل تغيير ماهيت داده است                
. فرقه همينگونه فعاليت ميکند               

يکى ميگويد و بقيه تائيد ميکنند و         
از رويشان رد             "اگر نکنند             

آيا شما حتى يکمورد          "!  ميشوند
بياد داريد که در دوران حزب                 
کمونيست کارگرى منصور                    
حکمت اينگونه سياست جديد را           
قبل از تصويب رو به بيرون                   
اعالم کرده باشد؟ کسانى که                    

شان اينست که به هر                "  هنر"
حاشيه "و   "  فرقه"منتقدى مارک     

 اما خودشان به         ،پرت کنند  "  اى
روش بدترين فرقه ها و بدون                  
توجه به هيچ مکانيزم قانونى                  
حزبى سياستهاى حزب را تماما           

 خوبست اول کمى        ،تغيير ميدهند  
خانه خودشان را آب و جارو                   

 !کنند

  

 توجيهات جديد اين شعار

اما اخيرا سعى کردند چند کلمه              
استدالل اينجا و آنجا بويژه                        
پيرامون شعارهاى جديد طرح              

اما تقريبا در مورد                      .  کنند
برخوردشان به موسوى سکوت          
کامل اختيار کرده اند و ما معنى            

بگذاريد به   .  اين را خوب ميدانيم      
همين استداللها که بايد بزحمت             
ميان لفاظى ها و بد دهنى ها                     

 : پيدايشان کرد جواب بدهيم

 

 ...صورت مسئله کدام است؟ 

 تعدادى از اعضاى رهبرى             ،اوال
حکک تالش ناموفقى در عوض               

" توجيه"کردن صورت مسئله و              
انقالب "استفاده موردى از شعار             

" انسانى براى حکومتى انسانى                
 ، برابرى      ،آزادى"بجاى شعار             

ميگويند .  دارند"  حکومت کارگرى  
در يک اطالعيه کميته خارج اين             

 -يعنى ما   –شعار حذف شده و اينها       
. بهانه حمله به حزب پيدا کردند                 

ميشود بفرمائيد چرا و طى کدام                 
پروسه سياسى و حزبى اين شعار            
به شعار حزب تبديل شد و چند ماه            
آذين بخش برنامه هاى تلويويزنى و       
نشريه خارج کشورتان و اخيرا                 

 آذر شده       ١۶پوستر حزب براى           
است؟ آيا چند نظر داريد؟ اين که               

بگوئيد چند نظر داريم      .  ايراد ندارد 
ولى نظر ليدر و محفل رهبرى                   

است و هرچه آنها بگويند       "  مهمتر"
نظر "عليرغم غير مصوبه بودنش         

محسوب ميشود تا به اين            "  حزب
 . توجيه ناشيانه درنغلتيد

 

 عمدتا گفته اند که اين شعار               ،ثانيا
 شعارهاى قديمى حزب             در کنار    

بازهم عليرغم هيچ        .  تبليغ ميشود   
بحث و سند مصوبى اگر همين را             

 کجا در کنار شعارهاى         ،قبول کنيم  
انقالب انسانى براى حکومتى                 "

در تلويزيون و تبليغات و         "  انسانى
پوسترهايتان شعارهاى قديمى                   
انقالب کارگرى و حکومت                          
کارگرى هم بودند؟ به شهادت همه          
اسناد و ويدئوهاى همان چند ماه                

شعار جديد در   "اين استدالل   .  نبودند
دريچه عقب نشينى   "  کنار شعار قديم  

احتماال با همين       .  شرمگينانه است  
فرمول ميخواهند قرارى به کنگره          
ببرند تا مخالفتهاى احتمالى را                    

اما اگر اينکار را             .  جواب دهند    
 شان نزول اين شعار معلوم           ،بکنند

نيست چيست و هدف سياسى مستتر       
اما .  در طرح آن شکست ميخورد          

اگر شعارهاى قديمى را فقط در                 
سطح نشريه رسمى حزب و                         
اطالعيه ها نگهدارند و در تبليغات         

 ،به همين شعارهاى جديد بپردازند         
روى مسير   "  محکم بودنشان  "تنها   

جديد را تائيد کردند و موفق به                    

١٢٩شماره   
شدن تصوير سياسى        "  قانونى"

يعنى پروسه    .  جديد حزب شدند      
اى که ماههاست با شتاب باال                 
آغاز شده است را در کنگره تنها         

در آنصورت معلوم    .  مهر ميزنند 
آن "  درکنار"نيست اينهمه توجيه     

شعارهاى قديمى به چه درد                    
ميخورد؟ اين جريان در هر دو             
صورت عقب مينشيند و نميتواند        
مسئله را به پيشروى خود ترجمه       
کند و حتى به صفوف خود                       

 . بقبوالند

 

 ميگويند با اين شعار جديد            ،ثالثا
انسانيت را به سوسياليسم برمى       "

اين با سيستم فکرى           "!  گردانيم
. حميد تقوائى بهتر جور درمى آيد     

ايشان مرتبا مشغول انقالب کردن     
اينجا .  در ذهن مجرد خود است         

قبول ميکنند که کمونيسم کارگرى     
مارکس و منصور حکمت خالى         
از انسان گرائى بوده است و حاال       
تحت زعامت حميد تقوائى و                  

" انسانيت"همفکرانش به آن                 
نفس اين استدالل    !  تزريق ميشود 

يک تصفيه حساب بنيادى با                   
کمونيسم مارکس و منصور                   
حکمت و تسليم در مقابل اردوى         

با اين استدالل          .  راست است    
تصوير ارتجاعى راست از                   
کمونيسم و انقالب کارگرى و               
سوسياليسم را قبول ميکنند و بعد        
مشغول رفوى اين تصوير کهنه و      

متوجه .  ضد کارگرى ميشوند         
نيستند استدالل شان به تاريخ                 
عمر مانيفست کمونيست مدافعان      
بورژوا و ضد کارگر داشته                   

مشابه اين چهارچوب             .  است
 البته بدون حذف                           ،فکرى

انسان " تحت عنوان        ،سوسياليسم
در آمريکا   "  باورى سوسياليستى  
بهترين شان   .  و اروپا هم هستند       

رايا دونايفسکايا و ترندى است            
. که از ديدگاههاى او دفاع ميکند        

انسانيت را   "در هر حال تفسير          
" به سوسياليسم برمى گردانيم              

روى سر اين شعار با کمونيسم             
مارکس و منصور حکمت بيگانه       

 . است

 

 ميگويند اوضاع عوض            ،رابعا
شده و حزب خود را همراه                      

اى کاش     .  اوضاع تيز ميکند         
اين کارى است که       .  اينطور بود  

 چه چپ   ،هر جريان سياسى جدى   

اما هيچ    .   ميکند   ،و چه راست       
جريانى دقيقا در دوره اى که                   
جنگ آلترناتيوها و جنگ براى            
سرنگونى در دستور روز قرار            

 شعار هويتى اش را به پستو       ،دارد
نميبرد و از پرچم حزبى و برنامه        
اى و سياسى اش کوتاه نمى آيد؟             
آيا حزب مشروطه اينکار را کرده      
است؟ آيا اکثريت و حزب توده و          
مليون متفرقه و ناسيوناليستها                
اينکار را کرده اند؟ آيا آنها کمتر           
از شما تالش ميکنند که مهرشان          
را بر اوضاع بکويند؟ معضل شما      
از جمله همان است که قبال در                

کمونيسم کارگرى و             "مطلب       
در نقد اين شعارها        "  انسانگرائى

غير "شما سوسياليسم را            .  گفتم
ميدانيد و فکر ميکنيد            "  انسانى

نميتوان با پرچم سوسياليستى در          
شما .  اين تحوالت ره به جائى برد      

فکر ميکنيد مردم ايران از                        
سوسياليسم تصوير ترسناکى دارند    

تصوير "و سعى ميکنيد همراه با          
. خودتان را منطبق کنيد          "  مردم

همانطور که در دوره جنگ غزه         
سعى داشتيد تصويرتان را با                   

" تصوير ضد عرب مردم ايران       "
اگر دوره دمکراسى    .  همسان کنيد 

بود شايد کمى فلفل نمک                             
دمکراتيک در سوسياليسم تان               

 حاال که هر                 ،وارد ميکرديد     
راستى از اسالمى تا پان                             
ايرانيست و آريائى خود را با                  

 شما هم   ،حقوق بشر تعريف ميکند   
. مطابق موج تغيير ماهيت ميدهيد      

همين رفتار سياسى شما آنهم در            
يکى از سربزنگاههاى مهم                      

ظرفيت "سياسى ايران                                
تان را تماما بيان          "  سوسياليستى

قبول اين سياستها و اين            .  ميکند
شعارها براى کمونيستهاى آن                
حزب يک خودکشى سياسى                    

 . محسوب ميشود

 

 تصفيه حساب با تاريخ

نکته اساسى تر اينست که حميد             
تقوائى با شعار جمهورى                           

چرا؟ .  سوسياليستى راحت نيست     
ممکن است بگويند اصال اين                  
شعار پيشنهاد حميد تقوائى بوده            

 درست است و پيشنهاد       ،بله.  است
جمهورى "دقيق حميد تقوائى                 

اما .  بود"  سوسياليستى ايران      
همراه اين پيشنهاد ايشان همان               
زمان برنامه و فعاليت حزب را            

  ٩صفحه زياد 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سوسياليستى نميدانست و همراه طرح اين شعار         
تالش داشت سخنگوى عده اى شود که دراين                

کسانى که بحدى       .  تحليل با او شريک بودند            
بودند که در ماجراى دو خرداد          "  سوسياليست"

شعار جمهورى سوسياليستى بدون       .  پرت شدند  
. اين تبئين تصويب شد و بحثهاى آن موجوداند             

حاال حميد تقوائى همان تبئين رد شده را آورده              
 ،اول:  است تا دو کار را با هم صورت دهد                   

تبئين حاکم به شعار مصوب جمهورى                               
 که تبئينى برنامه اى و نام                   ،سوسياليستى را   

در اين راه    .   کنار بزند   ،حکومت کارگرى است   
انصافا موفق شده است و براى هر ناظرى قابل           
مشاهده است که نگرش و سياست حاکم به                       

امروز صد و         "  حزب کمونيست کارگرى        "
هشتاد درجه با نگرش منصور حکمت بر همان          

اينراه را حميد تقوائى پيموده     .  حزب تفاوت دارد  
" دستاورد"است و هم اکنون بايد به يک                           

 خود جمهورى     ،دوم.  برگشت ناپذير تبديل کند      
سوسياليستى را بايگانى ميکند تا تبئين جديد                   
روى سر شعارهاى جديد سوار شوند که در                   

معادل و همطراز انقالب کارگرى و       "عين حال   
. هم معرفى شده اند          "  جمهورى سوسياليستى   

هم با   .  اينجا در و تخته به هم چفت ميشوند                   
گذشته تصفيه حساب جدى شده است و هم                        

 ى حميد تقوائى که             ۵٧سيستم پوپوليستى و          
ديگر به يک چهارچوب پخمه راست و توده                  
ايستى با تابلوى حقوق بشرى تبديل شده است                

حميد تقوائى و همفکرانش        .  متحول شده است     
اين .  دراين پروسه فرزند جديدى را بدنيا آوردند       

فرزند جديد يک مرحله تعيين کننده و حياتى از            
تصفيه حساب با کمونيسم کارگرى و گسست                

کمونيسم عتيق حميد تقوائى که     . سياسى از آنست 
بنا به پشتوانه هاى تاريخى و سياسى و کادرى              
آن حزب ناچار بود دوره اى را در يک                              

 امروز  ،همزيستى با کمونيسم کارگرى بسر برد      
تماما و مستقل از آن تاريخ روى پاى خودش                  

اين جريان را بايد همانطور که            .  ايستاده است  
 ، برنامه حزب       ،يک دنياى بهتر       .  هست ديد   

معرف کمونيسم کارگرى بودن اين حزب                       
" حکمتيست" همانطور که براى حزب            ،نيست
همانطور که مانيفست کمونيست براى           .  نيست

صدها حزب بورژوائى و ناسيوناليست و                        
سياستهاى واقعى و      .  اصالح طلب نبوده است       

محورى ايندوره اين جريان سيماى واقعى اش و         
تمايز واقعى اش با کمونيسم کارگرى و اساسا              

 . کمونيسم مارکسى را تبئين ميکنند
 

بايد منتظر باشيد که حميد تقوائى از فوير باخ و            
جريانات کمونيسم مکتبى و فلسفى براى توجيه           

 . * اين سياستها کمک بگيرد

صورت مسئله کدام 
 حزب مبارزه با جناح مسلط رژيم و           ،حزب جديد آمونيست آارگری    !  اسالمی با همه جناحهايش     ...است؟

حزب آمونيست آارگری منصور حكمت حزبی عميقا                !  حمايت مشروط از جناح غير مسلط            
 جنگ است از محكوم آردن جنايت          ، حزبی است آه به بهانه اينكه جنگ           ،حزب جديد !  انسانگرا

 ،حزب آمونيست آارگری منصور حكمت     !   طفره رفت  ،جنگی دولت اسرائيل بر عليه مردم غزه        
حزب جديد آمونيست   !  با سوسياليسم و حكومت آارگری ميخواهد انسانيت را به جامعه برگرداند              

حزب جديد   !  آارگری با انقالب انسانی ميخواهد انسانيت را به سوسياليسم و کارگر برگرداند                        
 .  حزب عبور از منصور حكمت است،آمونيست آارگری

 

ما در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى با آمال افتخار پرچم کمونيسم منصور حكمت را در جامعه و                   
جنبش طبقاتى مان بر افراشته ايم و تالش ميکنيم موانع پيشروى و پيروزى اش را از سر راه                               

 . * برداريم

١٢٩شماره   

همان جريانی که امروز حميد تقوايی از آنها به عنوان جريانی که                       :  رضا مقدم    –ايرج آذرين     
.  در سخنرانی خود در انجمن مارکس نام برده است           ،مواضع خوبی در قبال اوضاع سياسی دارند       

مواضعشان کماکان همان بوده است که            .  واقعيت اين است که اين جريان تغييری نکرده است                 
جريانی که برای شکست و نابودی کمونيسم        .  يک جريان آشکارا ضد کمونيسم کارگری اند       .  هست

. واقعيت اين است که حکک در شرايط کنونی تغيير کرده است                     .  کارگری لحظه شماره ميکند      
. به جريان راست بهمن شفيق نزديک شده است        "  حکمتيست"همانطور که حزب    .  راست شده است  

 .اين دو حزب از اين نظر عليرغم تفاوتهای ظاهری دارای تشابهات عميق اند

 

بودن منصور حکمت را ابتدائا جريانات               "  پيغمبر"و   "  کيش شخصيت  "پروژه ارتجاعی      **
اين پروژه اکنون توسط    .  گفته اند تاريخ دو بار تکرار ميشود      .  ارتجاعی و توده ايستی مطرح کردند     

منصور حکمت  .  رهبری کنونی حکک عليه کمونيسم منصور حکمت در دست گرفته شده است                   
 از نقطه   ،کمونيسم منصور حکمت  .  برجسته ترين رهبر کمونيستی جهان معاصر بود       .  پيغمبر نبود 

ما اين   .   پس از سقوط بلوک شوروی است              ، علی الخصوص    ،نظر ما پرچم کمونيسم معاصر         
 .تعرض ارتجاعی به کمونيسم منصور حکمت را بدون پاسخ نخواهيم گذاشت

! ...پوپوليسم در بن بست  

 

 ...واقعيات و توهمات : “قسمت گود استخر”

 

!منتشر شد  
 مجموعه مقاالتى است که ،کتاب در باره جنگ غزه

در دوره تهاجم نظامى اسرائيل به مردم بيدفاع غزه 
در نقد مواضع فاشيستى ناسيوناليسم ايرانى و 

همينطور ناسيوناليسم چپ در نشريه يک دنياى بهتر 
خواندن اين کتاب را به عالقه مندان . انتشار يافتند

.توصيه ميکنيم  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برای من و ساير فعالين جنبش                
آمونيسم آارگری آه در پيشروی       

 فعال  ،اين جنبش برای چندين دهه     
و دخيل بوديم سرنوشت آنونی              

 بسيار   ،حزب آمونيست آارگری    
من از سال   .  ناخوشايند و تلخ است   

 با سهند و جريان                             ١٣۵٨
 ٣٠ َآشنا شدم و   ،مارآسيسم انقالبی 

سال فعاليت آمونيستی خودم را            
از طريق تشكيالتهاى کمونيستى؛       

 ، اتحاد مبارزان آمونيست        ،سهند
 حزب     ،حزب آمونيست ايران         

 و با       ،آمونيست آارگری ايران      
جدايی از حزب آمونيست                        
آارگری ايران و پيوستن و تشكيل      

 به  ،حزب اتحاد آمونيسم آارگری    
افتخار ميكنم آه         .  پيش برده ام      

فعال جنبش آمونيسم آارگری               
بوده و هستم و تا قبل از دست                   
دادن رهبر و تئوريسين برجسته           

 ،آمونيسم معاصر منصور حكمت    
در تشكالت و احزابی آه او بنيان        
گذاشت فعاليت آرده و از                           

اما بسيار  .   بوده ام  ،آادرهای  آنها  
درد آور است آه شاهد و نظاره             
گر ريزش بنيانها و مبانی                          
آمونيسم آارگری با چنين سرعت      
شتاب آوری در حزب آمونيسم             

 حزبی آه منصور                   ،آارگری
 . بنيان گذاشت باشم،حكمت

 

 از فعالين سهند در          ۵٨در سال     
 بودم آه برای    ،بين آارگران بيكار  

ايجاد تشكل آارگران شاغل و                
بيكار و سازمان دادن آارگران             
بيكار در چنين تشكلی برای                     
گرفتن بيمه بيكاری از دولت                   

 در آنار ساير           ،موقت بازرگان   
در آن دوران   .  رفقا فعاليت ميكردم  

چپ پوپوليست بدنبال جناح ضد           
امپرياليست دولت جمهوری                   
اسالمی ميگشت و حمايت                        
مشروط از دولت جمهوری                     
اسالمی سياست غالب بر                           

 ٣٠در  .  جريانات اصلی چپ بود     
سال پيش آه بخش اعظمی از                 
توده های مردم به رژيم اسالمی           
متوهم بوده و بدنبال آن روان                  

سهند و اتحاد مبارزان              .  بودند
آمونيست تنها جريانی بود آه                

! پوپوليسم در بن بست  
 دگرديسی حزب آمونيست آارگری

 محمود احمدى

رژيم جمهوری اسالمی را با هر دو       
جناح خط امام و جناح ليبرالها                     
بعنوان يك رژيم مدافع سرمايه و يك       

 در جامعه و بين      ،رژيم ضد انقالبی  
اين .   افشاء ميكرد  ،مردم و آارگران  

سياست و موضع عميقا انقالبی و             
 آه مورد         ،آمونيستی جريان ما         

اختالف با جريانات چپ پوپوليستی        
آن زمان بود باعث شده بود آه                    
احزاب و سازمانهای پوپوليستی              
تالش آنند تا ما را در بين آارگران         
ايزوله نمايند اما بخاطر سياست                
رايكال و آمونيستی اتحاد مبارزان         

.  در اينكارناموفق ماندند     ،آمونيست
 در  ، سال پيش  ٣٠درد آور است آه     

 رژيم اسالمی از حمايت           ،زمانيكه
وسيع مردم برخوردار بود و                       
سازمانهای چپ پوپوليستی بدنبال          
حمايت مشروط از رژيم ميگشتند            
منصور حكمت و اتحاد مبارزان              

 صدای آزاديخواهی و            ،آمونيست
آارگر بر عليه آليت رژيم اسالمی         
شدند و امروز آه رژيم جنايتكار               
اسالمی بر دريايی از خون و آشتار     

 سال  ٣٠و قتل و عام مردم به قدمت   
 حزب          ، روان است                  ،جنايت

آمونيست آارگری بدنبال جناح               
موسوی و آروبی همراه مردم در            
اين حكومت وحشی ميگردد و آادر       
رهبری و مرآزيت اين حزب در             
تظاهرات به ياد ندا در تورنتو به               
من ياد آور می شود آه حمله من به          

موسوی و آروبی در سخنرانی ام            
و .  باعث اعتراض برخی شده است      

ديگر آادر رهبری و مرآزيت                  
 به انتقاد از چاپ پوستری              ،حزب

آه عكس احمدی نژاد و موسوی               
جالد را درآنار يكديگر در يكی از          

 . چاپ آرده است ميپردازد،نشريات

 

 يكی از مسئولين         ،  ٦٠در سال          
بخش آارگری اتحاد مبارزان                    
آمونيست و مسئول محالت شرق            
تهران اتحاد مبارزان آمونيست                

در آن دوران آه بخش اعظم         .  بودم
جريانات سياسی چپ از تبليغ و                 
ترويج سوسياليسم و حكومت                      

 طفره ميرفتند و         ،طبقاتی آارگری  
شيفته حكومت خلقی و انقالب                     

اتحاد مبارزان      .  دمكراتيك بودند     

١٢٩شماره   
 ،آمونيست در ادبيات و نشريات       

و در جمعها و محافل آارگری              
 فعاالنه به تبليغ و          ،وابسته بخود  

ترويج آمونيسم و انقالب                         
تاسف آور  .   مشغول بود  ،آارگری

است  در شرايطی آه بزرگترين         
و عظيم ترين مبارزات بی سابقه        

 سال گذشته مردم بر عليه                ٣٠
 در جامعه در             ،رژيم اسالمی    

جريان است و جمهوری جنايت          
آار اسالمی نفسهای آخرخود را        

و در زمانيكه بخش اعظم      .  ميكشد
 ،احزاب و نيروهای سياسی چپ       

ادعا ميكنند آه خواهان حكومت          
 حزب           ،سوسياليستی هستند          

 به مواضع     ،آمونيست آارگری     
 ٣٠و سياستهای چپ پوپوليست         

سال قبل رجعت آرده  وحكومت         
سوسياليستی و انقالب                                
سوسياليستی را در پستو                           
جنبشهای ناسيوناليسم پرو غربی       

 پنهان آرده و          ،و ملی اسالمی      
حكومت انسانی و انقالب انسانی        

و تصادفی  !  را آشف آرده است     
 ،نيست آه آادر رهبری حزب             

منتقد شعار زنده باد سوسياليسم           
 و ترويج        ،ما از پشت بلندگو           

سوسياليسم در سخنرانی  من در         
تظاهرات ياد بود ندا در تورنتو           

 !    ميشود

 

با سقوط بلوك شرق و پيروزی    
سرمايه داری بازار آزاد بر     

 حمالت  ،سرمايه داری دولتی 
وسيعی بر عليه ايده آمونيسم و  
هر گونه ايده َآزاديخواهی و  
.  برابری طلبانه صورت گرفت  

در چنين جو و فضای ضد    
آمونيستی آه سرمايه داری   
 ،برعليه آمونيسم راه انداخته بود 

" آمونيسم"احزاب مختلف مدعی  
گوی سبقت را از يكديگر در  
تغيير اسم و شعارهايشان ربوده   

و " آمونيسم"و از احزاب 
به احزاب  " سوسياليسم"

 و حقوق  ، انسانی ،دمكراتيك
در چنين . بشری بدل ميشدند 

موقعيتی آه آمونيسم و آمونيست  
 آفر محسوب ميشد و     ،بودن

احزاب و شخصيتهای مختلف از    
آمونيست بودن دست می شستند  
و به دمكراتيك بودن و هوادار   
 ،دمكراسی بودن قسم ياد ميكردند 

منصور حكمت پرچم آمونيسم   
 پرچم آمونيسم آارگری      ،مارآس 

را بلند آرد و حزب آمونيست  

حزب  . آارگری را بنياد نهاد  
آمونيست آارگری منصور   

 حزبی  ، حزبى مارآسى   ،حكمت
ماآزيماليست و حزب راديكالسم    
افراطی بود آه بر مبنای 

 معتبرترين   ،راديكاليسم افراطيش 
حزب سياسی دوران معاصر    

گرايش . سياست ايران بوده است
پوپوليستی در حزب آمونيست  

 که قبال بصورت ساکت ،آارگری 
و آزمايشگاهى وجود داشت و   
ساکت بود و در مراحلى خود را  

 بويژه در ،نشان داد و عقب رفت
 سال گذشته و در فقدان منصور   ۵

 سنگرهای آمونيسم   ،حكمت
آارگری را به نفع پوپوليسم و     
ناسيوناليسم در مراحل مختلف و   
به مرور زمان در حزب     
. آمونيست آارگری فتح آرد 
 ،حزب جديد آمونيست آارگری 

آوچكترين شباهتی به غير از  
اسمش با حزب آمونيست 
آارگری دوران منصور حكمت      

حزب آمونيست آارگری   ! ندارد
 حزب سازمانده   ،منصور حكمت

انقالب آارگری و حزبی آه بايد 
به حزب سياسى آارگران تبديل   

 حزب ،حزب جديد.  بود،شود
 ،حكومت انسانی و انقالب انسانی

حزب آمونيست آارگری   . است
 حزب عميقا ضد   ،منصور حكمت 

مذهب و ضد اسالم بوده است و با  
اسالم بعنوان لومپنيسم در جدال 

حزب جديد آمونيست  . است
 حزب اآس مسلم است   ،آارگری 

آه َآدمها را بر مبنای مذهبشان 
تقسيم بندی ميكند و مبارزه بر   
عليه مذهب را از دستور خارج    

حزب آمونيست  ! کرده است
 حزب  ،آارگری منصور حكمت  

تنها فقط يك انقالب و آن هم 
اما حزب  ! انقالب آارگريست  

جديد حزب انقالب به طور علی 
 ،حزب منصور حكمت! العموم

حزب مبارزه بر عليه آل رژيم   
 جنايتكار 

  ٩صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب کمونيست            "رهبری            
در دفاع از چرخش به       "  کارگری

راست و گسست کامل خود از                
مبانی پراتيک و نظری جنبش               
کمونيسم کارگری ميگويد که اين         
سياستها محصول انتقالشان به               

. است"  قسمت گود استخر              "
. شده اند "  حزب سياسی "ميگويند  

جريانات "مخالفين کمونيست شان     
هستند و ملزومات        "  حاشيه ای   

پيروزی بر جمهوری اسالمی را        
از ما ميخواهند از      .  درک نميکنند 

اين جريان بپذيريم که برافراشتن         
 آذر امسال        ١۶پرچم سبز در            

گوشه ای از اين سياست عميقا               
قسمت "و نشان رفتن به     "  انسانی"

به ما ميگويند    .  است"  گود استخر 
اگر مواضع شان در قبال جناح              

جمهوری اسالمی       "  مغضوب"
در " آنها را           ،تغيير کرده است      

" همراه مردم    "و     "  کنار مردم    
 تحت تاثير اين            ،قرار داده اند       
مدعی اند که اين       .  تالششان است  

پوست انداختن ها از ملزومات              
قسمت گود   "دست و پا زدن در            

واقعيت را اما بايد      .  است"  استخر
از فرای اين تبليغات کاذب و                   

به نکات    .  توهمات جستجو کرد      
متعددی در اين رابطه ميتوان و            

  .بايد اشاره کرد

 

 "قسمت گود استخر"ماجرای 

از نقطه نظر ما تصرف قدرت              
سياسی توسط حزب کمونيستی             

 حزبی مانند حزب اتحاد     ،کارگری
 پايه و اساس        ،کمونيسم کارگری  

. فعاليت سياسی کمونيستی است          
حزب کمونيستی که خود را برای       

 ،تصرف قدرت سياسی آماده نکند     
قابليت .  اشتهای آن را نداشته باشد     

 يک   ،آن را در خود رشد ندهد              
حزب حاشيه ای و گروه فشار                

گروه فشاری بر          .  خواهد بود    
احزاب و جنبشهای اجتماعی                  

از اين   .  ديگر موجود در جامعه       
رو از نقطه نظر ما مباحث                        

حزب و    "و    "  حزب و جامعه      "
منصور حکمت    "  قدرت سياسی   

آن مجموعه از مباحثی هستند که         
تالش ميکنند موانع تبديل شدن               

 

 واقعيات و توهمات: “قسمت گود استخر”
 

 علی جوادی

تحزب کمونيسم کارگری به يک              
حزب تمام عيار سياسی را بشناسند        

قسمت "بحث  .  و از سر را بردارد       
جريان "در مقابل         "  گود استخر    
 ١٩٩٩که در سال           "*  مستعفيون

تحت تاثير جنبش ارتجاعی دوم                
خرداد به تغيير نگرش خود در                  
اهداف کمونيسم کارگری رسيده               

اين جريان      .   مطرح شد          ،بودند
راست و شبه دوم خردادی تالش              
ميکرد جلوی اين حرکت کمونيسم          
کارگری برای تصرف قدرت                    

کمونيسم را در    .  سياسی را سد کند     
 .گذشته خود محبوس کند

 

اما اين مبحث هم مانند بسياری از            
مباحث نظری و سياسی منصور              
حکمت توسط جريان پوپوليستی که       

" حزب کمونيست کارگری          "بر      
 دستخوش       ،چنگ انداخته است            

اين بحث از     .  تغييرات پايه ای شد      
نظر اين جريان اکنون به مجرايی            

 سازش با         ،برای سازش طبقاتی        
جنبشهای راست پرو غربی و                     
جنبش ملی اسالمی و برافراشتن              

تبديل به  .  پرچم سبز تبديل شده است     
اهرمی شده است برای جا انداختن          
سياستها و گرايشات راست و توده           

هر گونه نقد     .  ايستی در اين حزب      
کمونيستی و راديکال را با اين بهانه       

اين تغيير و تحوالت       .  پاسخ ميدهند  
و تعرض به جوهر مباحث کمونيسم      
کارگری نتيجه انتقال اجتماعی و             
سياسی اين جريان در عرصه                     

برای نشان  .  طبقاتی و جنبشی است     
دادن جوهر اين تعرض به مفاهيم             
پايه ای کمونيسم کارگری اشارات          
متعددی به مباحث منصور حکمت         

اميدواريم که ما در     .  ضروری است 
اين روی آوری به کمونيسم منصور      

 متهم به علم کردن پرچم              ،حکمت
!منصور حکمت نشويم   "  پيغمبری"
  **؟

 

 منصور حکمت و حزب سياسی

" حزب و جامعه   "منصور در بحث     
در همان حال که تالش عظيمی                 
برای رفع موانع تبديل حزب                        
کمونيستی کارگری به يک حزب            

١٢٩شماره   
سياسی درگير در معادله قدرت           
سياسی و سرنوشت جامعه داشت      
در همان حال نيز هشدارهای                
معينی در زمينه راست روی و            
برداشت راست از اين حرکت              

  :هشدار داد. داشت

 

تاريخا احزاب چپ وقتى                       "
اند اجتماعى بشوند و در        خواسته

ابعادى اجتماعى ظاهر بشوند، به      
اينطور توجيه  .  اند راست چرخيده 

تر از    اند که جامعه راست       کرده
آنهاست و اگر راى ميخواهند بايد      

و البته تاريخا    .  به راست بچرخند   
 هم در اين کار شکست خورده            

ممکن است يک نماينده از           .  اند
يک حزب راديکال چپ براى              
يک دوره به مجلس رفته باشد،            
اما همان يک نفر را هم دور بعد          

اند   اش را زير بغلش زده        پرونده
اند که        اش کرده       و روانه     

 حزب   ،منصور حکمت  ."  (برود
از گروه فشار تا حزب      :  و جامعه 
 )١٩٩٨ نوامبر ،سياسی

 

. منصور حکمت هشدار ميدهد           
تجربيات تلخ تاريخی را يادآوری      

تاريخا احزاب  "ميداند که    .  ميکند
زمانيکه در اين مسير به           "  چپ

 چه       ،اشتباه قدم گذاشته اند                  
 چگونه   ،سرنوشتی پيدا کرده اند      

و در عين حال       .  راست شده اند    
تاريخا هم در اين  "تاکيد ميکند که  

و اين   ".  کار شکست خورده اند       
وضعيت گويای سرنوشت امروز     
جريان پوپوليستی ای است که              

حزب کمونيست             "کنترل             
. را در دست دارد             "  کارگری

رهبری حکک دقيقا همين مسير         
اين جريان   .  را طی کرده است        

 ملی    ،حضور شعارهای راست       
 مذهبی و توهم آلود در           ،اسالمی

جنبش توده های مردم برای                   
سرنگونی رژيم اسالمی را ديده         

تالشهای جريان ارتجاعی     .  است
سبز دولتی را برای کنترل و                  
مهار اين اعتراضات ديده است           
اما  بجای آنکه به مقابله با اين                

 خود به راست         ،جريان برخيزد  
جامعه "گويا       .  چرخيده است      
بهانه ای شده       "  راست تر آنها      

. آنها"  راست روی  "است برای      
از اين رو منصور حکمت در               
قبال اين زمينه تاريخی تاکيد                  

  :ميکند که

ما يکى از معدود سازمانهاى               "
کمونيستى بعد از بلشويکها هستيم       
که ميخواهد روى راديکاليسم و            

. اى بشود      ماکزيماليسمش توده    
سازمانى که اتفاقا ميخواهد                       

 ماکزيماليسم و کمونيسم را توده         
ميخواهد .  اى و اجتماعى کند             

 آرمانها و ايده انقالب کمونيستى        
اى و اجتماعى     اش را ببرد و توده    

ميخواهد حرف آخرش در          .  کند
مورد مذهب را به حرف جامعه            

ما کسانى هستيم که             .  بدل کند    
 معتقديم بايد اين کمونيسم بى                 

اى و اجتماعى         تخفيف را توده      
حزب   "،منصور حکمت  ."  (کنيم

از گروه فشار تا حزب       :  و جامعه 
 )١٩٩٨ نوامبر ،سياسی

 

به اين اعتبار بايد پرسيد رهبری           
" اجتماعی"امروز حکک از کدام      

شدن صحبت ميکند؟ از کدام                   
صحبت "  قسمت گود استخر          "

ميکند؟ مساله منصور حکمت اين       
کمونيسم بی تخفيف را        "بود که      

مساله .  کند"  توده ای و اجتماعی      
رهبری پوپوليست اين حزب                  
چيست؟ بگذاريد کمی مساله را             

چند سئوال و چند                  .  بشکافيم
تصوير گويای واقعيت چرخش به      
راست اين حزب و دوری و                     
گسست آن از کمونيسم راديکال و        

  .افراطی و بی تخفيف است

 

حکک در دوره اخير سياستش در       
قبال يک جناح از حاکميت رژيم           
تغيير کرد و سياست توده ايستی            
را در قبال جناح موسوی و ساير          
اوباش اسالمی اين کمپ اتخاد               

ما می پرسيم آيا اين نمونه           .  کرد
" کمونيسم بی تخفيف         "ای از          

در "  حرف آخر   "است؟ آيا اين          
قبال رژيم اسالمی است؟ آيا                     

خارج کردن          
  ١٢صفحه 
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بخشی از سران رژيم اسالمی که         
در تمامی جنايتهای اين حکومت          

 نشان   ،سی ساله شريک بوده اند         
است؟ آيا روی           "  راديکاليسم"

آوری به سنت توده ايستی در قبال       
" ماکسيماليسم"حاکميت نشان               

است؟ چه کسی ميپذيرد که اين              
سياست ذره ای راديکاليسم و                  

 کمونيسم را در خود دارد؟ 

 

ما ميپرسيم آيا اين حزب با حاشيه        
 ،ای کردن شعار استراتژيک                

 ، برابری     ،آزادی"برنامه ای            
از ماشين      "  حکومت کارگری     

 ،تبليغات روزمره خود                               
ماکسيماليسم و کمونيسم توده               "
را نمايندگی ميکند؟ دارد             "  ای
را توده  "  آرمانخواهی کمونيستی "

ای ميکند؟ پاسخ اين جريان                      
 چيست؟ 

 

ما ميپرسيم آيا حکک با کنار                    
و "  مذهب زدايی "گذاشتن پروژه    

تقليل آن به مبارزه برای                             
سکوالريسم آنهم سکوالريست             

 دارد      ،راست و ناسيوناليستی           
حرف جنبش کمونيسم کارگری را     
در قبال دستگاه آدمکشی مذهب و        
صنعت مذهب ميزند؟ آيا دارد                
حرف آخر خودش را به حرف              
جامعه تبديل ميکند؟ يا برعکس            
خط بر تاريخ مذهب زدايی اين              

کداميک؟ آيا   .  حزب کشيده است     
نادرست است بگوئيم که اين                   
جريان در قبال پروژه مقابله با               

جريانات سبز    "  مذهب ستيزی   "
سر خم کرده است و آب در                       
سياستهای خود در اين زمينه                  
ريخته است؟ و پروژه ارتجاعی           
اکس مسلم را بجای آن مطرح                 
کرد که با تغيير هيات حاکمه                   
آمريکا اين پروژه شان هم به                   
رکود کشيده شد؟ کداميک؟ پاسخ         

 اين جريان چيست؟

 

ما ميپرسيم آيا حکک با کنار                    
گذاشتن آرمان و ايده انقالب                     
کمونيستی و تغيير آن به شعار                

 : “قسمت گود استخر”
 ...واقعيات و توهمات 

 ،غير کارگری       –غير طبقاتی           
آرمانها و   " دارد     ،"انقالب انسانی  "

را توده ای    "  ايده انقالب کمونيستی   
 و اجتماعی ميکند؟ 

 

آيا ما هم بايد در اين دوری و                         
گسست از کمونيسم کارگری سهيم          
شويم و مدعی شويم که اين از                      

" قسمت گود استخر           "ملزومات      
است؟ يا آن را بمثابه چرخش به                 
راستی که تاريخا نمونه های                        
بسياری از آن را هم متاسفانه ديده            

! بگوئيم که نه  .   نقد و افشاء کنيم    ،ايم
اين نقطه نظرات به جنبش ما تعلق           

اين خط مشی به جنبش ما             .  ندارد
 اين حزب به جنبش ما         ،تعلق ندارد 
اين پروژه ای برای          .  تعلق ندارد   

تعرض و نه اجتماعی شدن                           
  .کمونيسم کارگری است

 

اما اين تنها هشدارهای منصور                 
حکمت در زمينه چگونگی نزديک        
شدن کمونيسم کارگری به قدرت              

حزب و    "در بحث       .  سياسی نبود   
اشارات متعدد       "  قدرت سياسی      

ديگری به خصوصيات و مختصات      
حزبی داشت که ميتواند قدرت                   

 : ميگويد. سياسی را تصرف کند

 

اولين شرط حضور ما در جنگ بر      "
سر قدرت سياسى اين است که                   
پرچمدار چپ افراطى در درون                 

، نه نفر دوم و نه نفر           جامعه باشيم 
پرچم چپ افراطى در جامعه،      .  سوم

چپ کارگرى در جامعه بايد به                   
ما .  طور بالمنازعى دست ما باشد        

را به عنوان نماينده قيام کارگرى              
آتى، به عنوان آن شبحى که بر                    
فراز جامعه به پرواز در ميآيد                    

ما باشيم که همه نيروهاى       .  بشناسند
مدافع وضع موجود ميخواهند                    

اين حزب باشد که      .  محکومش کنند 
پرچم اعتراض راديکال کارگرى،        
پرچم مارکسيزم، پرچم انتقاد                      
سوسياليستى به جامعه موجود در            
دستش است و نه يکى از شرکت               
کنندگان چپ، بلکه نماينده کمونيسم       

بعدا ميتوانيم در اين مورد     .  کارگرى

١٢٩شماره   
بحث کنيم که چه اندازه در اين              

ايم و يا چقدر             راستا پيش رفته     
هنوز از اين فاصله داريم و يا به          

منصور ."  (ايم         کجا رسيده        
 ، حزب و قدرت سياسی        ،حکمت
 ) تاکيد از من است،١٩٩٨آوريل 

 

اولين شرط حضور و نه حتی                
دومين و يا سومين شرط حضور        
يک حزبی کمونيستی کارگری           
بر سر قدرت سياسی در دست              

پرچم چپ افراطی در           "داشتن    
آيا کسی    .  است"  درون جامعه   

انصافا با مواضعی که اين حزب        
در قبال يک جناح رژيم اسالمی         

 ميپذيرد که         ،اتخاذ کرده است        
حکک اکنون پرچمدار چپ                   
افراطی است؟ آيا واقعا کسی                 
چنين مزاحی را جدی خواهد                 
گرفت؟ آيا موضعشان در قبال             
حاکميت کوچکترين نشانی از              
يک جريان چپ افراطی بر خود         
دارد؟ آيا موضعی که ميگويد                

" من با موسوی کشتی نميگيرم        "
" چپ افراطی "نشان و اثری از        

بر خود دارد؟ آيا سياستی که                  
رضا پهلوی بحث   "ميگويد من با     

ذره ای       "  ايدئولوژيک ندارم      
افراطی گری و يا چپ بودن در           
خود دارد؟ يا بر عکس اينها بيان         
سياست سازشکاری با جنبش ملی     

اسالمی و جنبش ناسيوناليسم           –
راست پرو غربی است؟                           

 کداميک؟ 

 

واقعيت اين است که کسی در                 
صفوف کمونيسم کارگری از اين      

حزب "جريان نخواهد پذيرفت که   
در " حزبی که      ،شده اند "  سياسی

. شنا ميکند  "  قسمت گود استخر     
بر عکس خواهند گفت راست               

سبز .  سازشکار شده ايد   .  شده ايد 
سياستهای توده ايستی       .  شده ايد   

از آرمانها و ايده     .  اتخاذ کرده ايد   
آلهای کمونيستی فاصله گرفته             

تجربه شما نه تجربه                     .  ايد
کمونيسم "  اجتماعی شدن          "

آرمانخواه و بی تخفيف بلکه                  
تجربه قربانی کردن جريانی چپ      
در يک بزنگاه تاريخی در مسلخ        

و تمام    .  جنبشهای راست است       
مساله اين است که هر درجه                  
پيشروی در اين مسير نه به                     

 ،معنای اجتماعی و گسترده شدن       
بلکه برعکس به معنای حاشيه             

ای شدن و بی اعتبار و بی نفوذتر         
نتيجه اش تبديل   .  شدن بيشتر است  

به دنبالچه جنبشهای ديگر شدن             
اين ماحصل تلخ پيشروی         .  است

  .در اين مسير است

 

 "رفيق کيا"تجربه 

داستان چرخش به راست                          
جريانات چپ در ايران داستان              

حزب .  قديمی و کهنه ای است             
در .  اين راه است     "  استاد"توده   

 توده ايستها     ،دوران اوليه انقالب    
بر اين باور کودنانه بودند که                   

رفيق "باالخره                   "  آقا"
 دبير کل   ،نورالدين کيانوری "  (کيا

را برای نخست          )  حزب توده    
وزيری و تشکيل دولت دعوت              

اين بخشی از تبليغات    .  خواهد کرد 
توده ايها در تشکيالت و فضای             
پيرامونی خود در توجيه سياست         

ضد "ارتجاعی دفاع از حکومت         
. رژيم اسالمی بود     "  امپرياليستی

اما دستگاه جنايت رژيم اسالمی           
حتی درس تلخی به اين پادوهای           

حتی طناب اعدام   .  سياسی خود داد  
را نيز برگردن برخی از                            

. نيروهای اين جريان انداختند               
  . اما واقعی است،دردناک است

 

 تاکيد پايانی

 بايد تاکيد کرد که                   ،در پايان    
استدالالت اين جريان مبنی بر شنا      

" قسمت گود استخر      "کردن در       
تنها يک بهانه و پوششی                             

برای يک راست           "  اجتماعی"
کارگر .  روی تاريخی و آشناست      

و کمونيسم در مقابل اين تشبثات           
جامعه .  راست خواهند ايستاد           

پاسخهاى راديکال و انسانهاى               
راديکال و سازش ناپذير                            

کسانى که  .  کمونيست را ميخواهد   
حرف اساسى و بنيادى خود را               
ميزنند و ميخواهند همفکران و              
همراهان خود را متحد کنند تا کل         
اين افق راديکال و کمونيستی را           

دوران قالب کردن    .  همه گير کنند   
حرفهای نيم پز و راست تحت                 
عنوان چپ و کمونيسم به پايان              

. ما نميگذاريم       .  رسيده است       
کمونيسم منصور حکمت زنده               

 !است

 

 جريان راست *
  ٩صفحه 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب "سبک کار جديد رهبری            
واقعا جالب   "  کمونيست کارگری  

چگونگی پيشبرد و   .  و ديدنی است  
جاانداختن سياستهای راست در            
اين حزب حيرت آور و ياد آور              
يکی از تلخ ترين دوران سياسی           

شنيده ام که در             .  جامعه است    
بحبوبه بگير و ببندهای بعد از                

 ٣٠تعرض وحشيانه رژيم در                
خرداد به مخالفين و آزاديخواهان        

خلق " نشريه               ،و کمونيستها       
در نقدی ليبرالی به              "  مسلمان

وضعيت موجود داستان جالبی را       
مطرح کرد که در آن دوران                    
سخت و کشنده واقعا خنده بر لبان         
بسياری از رفقای کمونيست                   

 ،ماجرا از اين قرار است         .  آورد
 : ميگويند

  

روباهی را در حال فرار از شهر         
پرسيدند چرا فرار ميکنی؟      .  ديدند

پاسخ داد که در شهر هر که را که         
 ميگيرند و    ،دارای سه بيضه باشد    

گفتند تو که دو بيضه              .  ميکشند
 نگرانيت برای چيست؟              ،داری

. چرا فرار ميکنی؟ روباه پاسخ داد     
 ؟ ! بعد ميشمرند،آخه اول ميکشند

 

از قرار معضل روباه بيانگر                  
وضعيت و سبک کار رهبری                

اين حزب  .  کنونی اين حزب است    
ابتدائا در گسترده ترين سطح                  

 ، برابری  ،آزادی"سياست راست     
انقالب "و      "  جمهوری انسانی     

را "  انسانی برای حکومت انسانی    
 حکومت   ، برابری  ،آزادی"بجای   

و "  انقالب کارگری "و  "  کارگری
تبليغ و       "  حکومت کارگری      "

چندين ماه         .  ترويج ميکنند        
تلويزيون شان شب و روز با اين          

همه چيز به     .  لوگو ظاهر ميشود    
يکباره محتوای طبقاتی و                          

. کارگری خود را از دست ميدهد        
بورژوايی   -و انسان غير طبقاتی       

اقتصاد .  جای آن را ميگيرد                

 روايتی بر يک سبک کار
 در نقد سبک کار حکک

 سيروان قادری

سوسياليستی جای خود را به اقتصاد     
حکومت .  موهوم ميدهد   "  انسانی"

کارگری جای خود را به حکومت           
غير طبقاتی و در واقع           "  انسانی"

سرمايه داری ميدهد و مفهوم و                  
ماهيت طبقاتی آن پرده پوشی                      

و بعد که مورد انتقاد قرار          .  ميشود
 ميگويند در کنگره آن را          ،ميگيرند

! تصويب خواهيم کرد؟      "  احتماال"
اول چهار ماه تبليغ ميکنند بعد                     
ميخواهند اين سياست را به                           

بيچاره .  اصطالح تصويب کنند          
روباه ظاهرا حق داشت از شهر                

اين هم  از قرار گوشه ای       .  فرار کند 
اين "  انسانی"از سبک کار جديد و         

 .جريان است

 

 دوستان اگر در          ،حال بايد پرسيد      
اين سياست    "  احتمالی"کنگره به       

 چه ميکنيد؟       ،راست تصويب نشد      
همان شعارها و همان تبليغات را              
ادامه ميدهيد؟ و خم به ابرو هم نمی          

يا دست از اين تبليغات                 .  آوريد
برميداريد و اعالم ميکنيد که کاری        
خالف سنت اسمی تاکنونی حزبتان        

 انجام داده ايد؟ براستی کداميک؟ 
 

و اگر از شما پرسيدند که دوستان             
اين چه حزبی است که اول مواضع         

 تبليغ  ،تصويب نشده را اعالم ميکند     
 بعد در مورد احتمال                         ،ميکند

تصويب آن ها در سطح رسمی                  
 چه ميگوئيد؟ پاسخ            ،بحث ميکند   

" آزاد"و   "  بهترين"ميدهيد که اين       
ترين حزب    "  کمونيستی"ترين و       

سياسی جهان است؟ اين حزب                    
اگر !  است؟"  منصور حکمت     "

روباه آن داستان را نپذيرفت اجازه         
دهيد که ما هم از شما چنين                             

ما را بيهوده    .  استدالالتی را نپذيريم   
اين وضعيت         .  مالمت نکنيد        

محصول انتخاب آگاهانه شما در              
عبور از کمونيسم منصور حکمت          

ياد بگيريد و با اين وضعيت         .  است
 . * جديدتان کنار بيائيد

١٢٩شماره   

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  

 !خشم تان را کنترل کنيد! بخود آئيد
 "حزب کمونيست کارگری"در محکوميت فحاشيهای 

 

حزب " ما به برخورد توده ايستی              مستدل سياسى و تئوريک      نقدهاى   
موسوی جناح اصالح طلب دولتی و سران آن،          به  "  کمونيست کارگری 

وشرکاء، افشای سياست راست و پوپوليستی قرار دادن اين جانيان                        
و همچنين نقد سياست حاشيه ای            "  دوستان مردم  "اسالمی در صف        

کردن شعار استراتژيک و هويتی حکومت کارگری و جمهوری                            
" انقالب انسانی برای حکومتی انسانی    "سوسياليستی و علم کردن شعار      

در تبليغات حزبی، خشم هيستريک رهبری اين حزب را برانگيخته                     
صغر کريمى، رئيس هيئت دبيران و تعداد ديگری از کادرهاى              ا.  است

خود را يکجا      "  سياسى"رهبری اين حزب تمام ظرفيت و توانايى                    
عاجز از ارائه يک پاسخ سياسى به نقدهای مستدل            .  بنمايش گذاشته اند  

بی پرنسيپ  ".  و عميق ما، به سر هم کردن فحش و اتهام روی آورده اند      
 ،"شارالتان سياسی    "،"جريان منحط سياسی       "،"ترين محفل سياسی     

از جمله آخرين اتهامات و فحشهائى است         "  رمال" و   ،"حزب پوشالى "
که رهبری اين حزب عليه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و رهبرى آن                

 .واقعا شنيع است. بر قلم جاری کرده است
 

واقعا چرا رهبری اين جريان به فحش و اتهام روی آورده است؟ اينها                   
ميخواهند سياست توده ايستى خود را با          .  ناتوان از بحث و استدالل اند       

روش مجاهدينى پيش ببرند و الجرم در برخورد به منتقد سياسى به                       
جالب اينجا است که در شرايطی که اين الفاظ             .  ارعاب متوسل ميشوند   

زشت و ناهنجار را عليه کمونيستهاى کارگرى و منتقدين سياسى خود                
خطاب ميکنند و در کنار     "  آقاى موسوى "بکار ميبرند، موسوى قاتل را      

 .  مردم قرارش ميدهند
 

همه منشاء عصبانيت    .  اما جامعه دارد اين روش ها را مشاهده ميکند              
آقاى اصغر کريمى دارد    .  خارج از کنترل اين حزب را تشخيص ميدهند       

مورد نظر شان را ارائه ميدهد؛           "  انسانى"تصوير روشنی از حزب         
حزبی که برای پاسخ به منتقد سياسی به سالح ضد انسانى اتهام و                            

اين روشها شاهدی است بر تحليل های ما از                .  فحاشى متوسل ميشود   
اما اگر  .    تغيير و تحوالت راستی که اين حزب از سر گذرانده است                  

فکر ميکنند ميتوانند با گل آلود کردن فضا از زير فشار نقد کمونيستى                   
نشان دادن مستدل گسست     .  کارگرى ما بيرون بيايند عميقا در اشتباه اند         

نشان .  کامل سياسى اين جريان از سنت کمونيسم کارگرى کار ماست                
دادن شمايل کسالت آور فرزند ناقص الخلقه اى که انقالبيگرى                                  

بايد بدانند که يک ذره . پوپوليستى اين حزب بدنيا آورده است کار ماست
 . کوتاه نمى آئيم

 

نبايد اجازه  .   غير انسانی و غيرسياسی است     ،روشهاى اين جريان مذموم   
بايد اين  .  داد که اين فرهنگ عقب مانده در درون اپوزيسيون باب شود              

ما وارد شدن   .  روش های زشت و قبيح را قاطعانه طرد و محکوم کرد             
. به اين دنياى حقير را دون شان خود و جنبش کمونيسم کارگرى ميدانيم             

ما قاطعانه از حزب و پرچم کمونيسم کارگرى منصور حکمت در                         
توصيه ما به اين     .  مقابل اين فرهنگ و سياستهاى واپسگرا دفاع ميکنيم         

انسانيت " بجای آنکه بخواهيد       ،سياسى باشيد، رشد کنيد    :  جريان اينست 
برويد فکرى به حال رفتار و منش سياسى         "  را به سوسياليسم برگردانيد   

 ! عقب مانده تان بکنيد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ نوامبر ٣٠



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امروز صحنه سياست شاهد                    
حزب .  "اتفاقات تاريخی است          

ايران به مدد    "  کمونيست کارگری 
سردرگمی رهبريش می رود تا            
تراژدى ديگرى را در تاريخ                   

جنبش کمونيستی       "موسم به              
البته اين     .  پايه بگذارد    "  ايران

اتفاقات را با نوسانات چپ در اين        
. پنجاه سال نمی توان مقايسه کرد        

حزبی که زمانى ميرفت که يک            
بازيگر اصلی صحنه سياست                

 حزبی که ميرفت که به                  ،باشد
 ،قسمت گود استخر سياست برود       

امروز به آب باريکه جريانات               
ارتجاعی و امتحان پس داده و                

. صد بار نقد شده دلخوش ميکند            
برای اعضا و هواداران و دنبال           

 ،کنندگان تاريخ کمونيسم کارگری     
 اين   ،اگر منصفانه برخورد کنند        

. سير جديد تاريخ مشخصی دارد         
اگر با  .  نقطه شروعش معلوم است   

ديدی منصفانه به تاريخ و تغيير            
تحوالت سياست های اين حزب            

 اين تمايل اگرچه                 ،نگاه کنيم     
هميشه وجود داشت اما از مقطع           
جدايی فراکسيون اتحاد کمونيسم          
کارگری از اين حزب سرعتش            

معلق کردن حزب در     .  شروع شد 
 عکس     ،پروژه مسلمانان سابق         

انداختن با دست راستی ترين                  
 و اتهام زنى و          ،احزاب اروپايی  

 ،تحريف واقعيتهای درون حزبی       
تاريخ مشخص شان بدنبال جدايی       
اين فراکسيون و تشکيل حزب               

. اتحاد کمونيسم کارگری است              
گرايشى که قبال نميتوانست دراين      

 . قامت خود را بيان کند

 

مارکس در توضيح مراحل                      
تاريخی اينطور توضيح می دهد          
که تضادهای طبقاتی يک جامعه          
بين نيروهای درگير بعضا به                 
نابودی طبقات و پيدايش طبقات            
جديد و جامعه جديد با روابط                   
توليد و باز توليد جديد منجر می            

مثال از دل جامعه برده                .  شود
داری جامعه فئودالی بيرون می           
آيد و از دل جامعه فئودالی نظم              

 "حزب کمونيست کارگری"
 !در مسير تحول به سازمان حقوق بشری

 

 على طاهرى

و .  سرمايه داری برقرار می گردد       
اينطور نيست که تاريخ به عقب                 
برگردد و مثال بعد از سرمايه داری        

مارکس تمام تالش       .  فئودالی بيايد   
 به  19نيروهايی که در ابتدای قرن        

برقراری دوباره نظم فئودالی                     
مبادرت می داشتند را تالشی                      

اگر در در       .  ارتجاعی می خواند      
يک برخورد عينی اين مسئله را به         
تاريخ جنبش کمونيسم کارگری                 

 شاهد سيری هستيم در      ،مقايسه کنيم 
کمونيسم در ايران که از نقد                          

 مارکسيسم انقالبی و آنگاه  ،پوپوليسم
تحول کمونيسم کارگری در جنبش         

امروز .  کمونيستی ايران را داريم        
حزب کمونيست              "رهبران              

تمام رخت کمونيسم             "  کارگری
کارگری را انداخته اند و يک                      
پوپوليسم بی قواره را تبليغ می                   

! ما با مردم    !  انقالب مردمی  :  کنند
! انقالب انسانی      !  مردم با ما             

اما نمی توان          !  حکومت انسانی    
گوشت گاو را در مغازه ای با                      

! تابلوی لباس فروشی معامله کرد          
يک نقد و تعريف اساسى منصور            
حکمت در جهت خلع سالح کردن           
بورژوازی در تبليغات پوچ حقوق          

تالش منصور     !  بشری اش بود         
حکمت اين بود که نشان دهد                         
سرمايه داری ربطی به حقوق                    

اساس .  انسانها ندارد و دشمن آنست     
سوسياليسم انسان است بيشتر يک           

معنای دقيق ترش   .  شعار سلبی است  
اين است اساس سرمايه ضد انسانی       

اما رهبری حکک امروز با         .  است
اين کانال در ريل مورد نقد منصور        

 .حکمت و مارکس افتاده اند

 

مارکس و منصور حکمت                             
شعارهای اشمئزاز برانگيز سرمايه      
داری در رابطه با حقوق بشر را               

حقوق بشر تنها به    .  ترهات ميخوانند 
واسطه انقالب و نيروی اين انقالب        
در جامعه معاصر يعنی پرولتاريا           

مارکس از لفظ    !  قابل بررسی است   
مشاطه گران نظام سرمايه برای               
چنين مدافعين حقوق بشری استفاده        

تاريخ سرمايه تاريخ جنگ و    !  ميکند

١٢٩شماره   
آتش است و نبرد تاريخی و                     
طبقاتى مارکس نفی تمام راه های      
پيشنهادی بورژوازی برای                   
زندگی مسالمت آميز در کنار                

سوسياليسم انسانی  .  يکديگر است 
ترين آلترناتيو جامعه سرمايه               
داری است و راه ديگر جز به                
آدرس عوضی فرستادن طبقه              

 !کارگر نيست

 

همين امروز اگر کمی نزديکتر           
 حرف سازمان های          ،نگاه کنيم   

حقوق بشر از اعتراض به قانون        
اساسی فالن کشور فراتر نمی              

مثال شيرين عبادی تمام            .  رود
استنادش به نقض قانون اساسی           

اما همين  .  جمهوری اسالمی است  
قانون اساسی خود نقض حقوق            

يا .  بشر در نگاه کمونيست هاست     
فالن مدافع حقوق بشر در آمريکا       
تمام نقدش از نقض قانون اساسی       
اياالت متحده آمريکا باالتر نمی          
رود و دليل مشخصش اين است           
که وظيفه ای جز رنگ و لعاب             
انسانی زدن به نظام ضد انسانی          

. و دولتهای سرمايه داری ندارد         
سرمايه داری و دنبالچه هايش              

: ادای همه چيز را در می آورند          
دفاع از حقوق زن در پوشش                 

دفاع از انسان در              !  فمينيستی
نقد .  سازمانهای حقوق بشری          

! مذهب در دستگاههای فاشيستی      
اما اين مراتب زائيده نظام                       
سرمايه داری است و يا بقول                 
منصور حکمت اگر هم قبال بوده        
در نظام سرمايه داری شکل                  

 !جديدی پيدا کرده است
 

آنچه که در مقابل می بينيم امروز       

بجای "  حزب کمونيست کارگری  "
ادامه اين نقد راديکال مسير                     

. ديگری را انتخاب کرده است              
شعارهای سازمان های حقوق               
بشری آنهم با تمام تعريف های               
ناقص جای سياست های                            
کمونيستی را در اين حزب می              

حميد تقوايی ليدر اين                !  گيرد
جريان از انقالب بر عليه خشونت      

 گويی اين تعريف      ،صحبت ميکند 
" انقالب مولد خشونت است       "که   

را از سرمايه داری قبول کرده              
رهبران حزب کمونيست        !  است

کارگری امروز فرياد می زنند که       
در کنگره آتی قرار است همين              
سياستها را تصويب کنند و                        
حزبشان را رسما براين اساس               

اين حزب بدنبال يک    .  آرايش دهند 
روند تغيير به جائى رسيده است           
که خود را در چهارچوب يک                

. سازمان حقوق بشرى تعريف کند     
آيا ميتوان جلوى اين سقوط را                 
گرفت؟ آيا هنوز راه بازگشتی                
وجود دارد؟ اگر گوش شنوائى              

 بايد به نقدهای       ،هنوز پيدا ميشود    
کمونيستی از سياستها و شيوه                 
های غير کمونيستی اين حزب               

 . *توجه کند

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  

 

 !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 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 
 

Www.wupiran.org 

١٢۵شماره   

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

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است              ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت        .   جانبدار است 
م    .   انسانها است  ي کن . ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه مي

ان و           ه دوست لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
سواالت و ! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  

 

امی                 م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک
 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ       ،اين جنايات را توليد ميکند    

ا اعدام                    ه ب ان جالدی ک ستايش درباره جالد سردهيم؛ هم
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟           

  کارل مارکس

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

 

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

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر 
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا رهبری حزب شما خط                  
مشی جديد خود را با تبليغات                   
زيادی رو به جامعه اعالم کرده            

اعالم کرده است که                   .  است
در محور اين تبليغات و        "  انسان"

از اين  .  خط مشی جديد قرار دارد     
 :رو از آنجائيکه

 

 اعالم کرده ايد که انقالب                    -١
" انسانی"مورد نظرتان انقالبی           

 و ديگر حرف چندانی از             ،است
انقالب کمونيستی و انقالب                      
کارگری در تبليغات روزمره تان       
و بخصوص تبليغات تلويزيونی           

 نمی  ،حزبتان به زبان نمی آوريد       
گويئد که انقالب کارگری بايد                
دولت بورژوايی و اسالمی را               

 مقاومت بورژوازی      ،بزير بکشد  
در برابر انقالب و بويژه در مقابل    
اشتراکی شدن وسايل توليد و نفی         
استثمار و لغو کار مزدی را در             

 انقالبی که مناسبات          ،هم بشکند   
استثمارگرايانه سرمايه داری را         
نابود ميکند و به کليه مشقات                   

. ناشی از اين نظام خاتمه ميدهد            
از آنجائيکه ديگر ادعا نمی کنيد            
محور اساسی انقالب کمونيستی          
لغو مالکيت خصوصی و لغو کار       

 انقالب کمونيستی به     ،مزدی است 
تقسيم طبقاتی جامعه پايان ميدهد و    
نظام مزدبگيری را از ميان بر               

 مبادله کااليی و       ،ميدارد و بازار    
از آنجائيکه    .  پول حذف ميشود       

ديگر ادعا نمی کنيد هدفتان                      
پيروزی کامل و همه انقالب                    
اجتماعی طبقه کارگر عليه                      
سرمايه داری و اجرای کليت                  
برنامه کمونيستی و آزاديبخش              

 .طبقه کارگر است

 

 اعالم کرده ايد که حکومت               -٢
است و به   "  انسانی"مورد نظرتان   

حکومت "متعاقب آن از تبليغ                 
جمهوری "و               "  کارگری

 !اسمتان را عوض کنيد
 "حزب کمونيست کارگری"خطاب به کنگره 

 

 محمود احمدى

در رسانه های              "  سوسياليستی
. روزمره خود اجتناب می کنيد                 

جمهوری "بعضا اعالم ميکنيد که           
جمهوری "همان               "  انسانی

" حکومت انسانی  "و   "  سوسياليستی
حکومت "مترادفی ديگر برای                  

از قرار انسان را         .  است"  انسانی
مساوی سوسياليسم و همچنين معادل    
کارگر قرار داده ايد و دعوا بر سر           
مبارزه طبقاتی و نفی استثمار انسان      
از انسان را عمال پوچ اعالم کرده            

ديگر مدعی نيستيد که حکومت      .  ايد
 ،کارگری مانند هر حکومت ديگری    

حکومتی مافوق جامعه و طبقات              
.  بلکه حکومتی طبقاتی است      ،نيست

و اين حکومت که به همين اعتبار             
در ادبيات مارکسيسم ديکتاتوری             

 دولت    ،پرولتاريا ناميده شده است         
اکثريت استثمار شده جامعه برای            
ديکته کردن حکم آزادی و برابری         
انسانها به طبقات استثمارگر و فائق        
آمدن بر تالش و توطئه های                         

و اينکه حکومت کارگری      .  آنهاست
از نظر شکل يک دولت آزاد است           
که تصميم گيری و اعمال اراده                  
مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر       
و زحمتکش در جامعه را سازمان           

حکومت کارگری بنا بر             .  ميدهد
ماهيت خويش حکومتی گذرا است         
که با تحقق اهداف انقالب ضرورت      
وجودی خود را از دست ميدهد و             

  .زوال پيدا ميکند

 

 اعالم کرده ايد هدفتان استقرار           -٣
يک جامعه انسانی است اما از                    
توضيح اينکه چنين جامعه ای تنها           
ميتواند يک جامعه آزاد کمونيستی          
باشد که به آزادی و برابری واقعی          
و اجتماعی انسانها جامه عمل                     

از .   اجتناب ميکنيد                ،بپوشاند
آنجائيکه ديگر اعالم نميکنيد تنها             

 به   ،در جامعه کمونيستی هر کس          
اعتبار انسان بودن و چشم گشودن           

 به يکسان از کليه      ،به جامعه انسانی  
مواهب زندگی و محصوالت تالش        

١٢٩شماره   
از .  جمعی برخوردار خواهد شد      

هر کس به اندازه قابليتش و به               
 يک    ،هرکس به اندازه نيازش           

اصل اساسی جامعه کمونيستی            
ديگر مدعی نيستيد که تنها       .  است

جامعه کمونيستی به تقسيم طبقاتی     
و تقسيم حرفه ای ميان انسانها               
پايان ميدهد و کليه قلمروهای                
فعاليت خالقه بر روی همگان              

شکوفايی هر فرد به      .  باز ميشود 
شرط شکوفايی جامعه تبديل                  

نمی گوئيد که تنها در اين       .  ميشود
جامعه است که مرزهای ملی و           
کشوری محو ميشود و جای آن            
را هويت جهانشمول انسانی                  

 . ميگيرد

  

از اين رو به شما در آستانه                      
برگزاری کنگره هفتم پيشنهاد              

 :ميکنم

 

اسم حزبتان را نيز تغيير دهيد و           
آن را بر اهداف سياسی جديدتان         

نام هايی مانند           .  منطبق کنيد     
حزبی   "،"حزب انقالبی انسانی   "

حزب   "،"برای جامعه ای انسانی    
و يا هر ترکيبی    "  حکومت انسانی 

ديگری که واقعا خط مشی و                  
اهداف استراتژيک کنونی شما را     

 انتخاب اصولی           ،منعکس کند     
 . تری است

 

کمونيست "از ما بپذيريد که نام            
مزاحم کار و اهداف         "  کارگری

نيازی به آن        .  کنونی تان است       
برايتان دست و پا گير              .  نداريد
با تغيير نام حزبتان خود را       .  است

از شر بسياری از مسائلی که                   
اکنون با آن مواجه ايد خالص                 

  .خواهيد کرد

 

" حزب کمونيست کارگری       "نام    
مانع پيشرفت شما به قسمت                      

شما را از    .  استخر است "  راست"
بسياری از امکانات محروم                    

اين نام را برای ما                      .  ميکند
که بنا به ادعای شما           "  کاهنانى"
آتش آتشکده حقايق طبقاتى و                "

آرمانهاى انسانى را براى آيندگان       
 و بر      ،"برافروخته نگاه ميدارند     

 ،يک دنيای بهتر تاکيد دارند                    
خواهان استقرار فوری تمامی               

.  باقی بگذاريد        ،مفاد آن هستند        
باور کنيد برای آينده شما و ما                  

هر دو برنده اين تغيير     .  بهتر است 
اسمتان را   .  و تحول خواهيم بود       

  *!عوض کنيد

  ٣صفحه 
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت                    "  آزادى"
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


