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 سياوش دانشور

 

 خط اعتدال
 "نورى در انتهاى تونل"

 

اينروزها عناصر جناح راست تر حکومت موسوم به                   
. سخن ميگويند "  اعتدال و عقالنيت  "از خط   "  اصولگرا"

 از موسوى و خاتمى و کروبى و         ،همه و هر کدام بنوعى    
" لغزش" که البته       ،رفسنجانى بعنوان عناصر مهم نظام        

 و نقشى که در آرام کردن فضا                    ،هائى هم داشته اند        
ميزگردهاى تلويزيونى   .  ميتوانند ايفا کنند حرف ميزنند         

 يکى دو عنصر منفور را          ،بين خودشان راه انداخته اند       
آبروى "کمى پشت صحنه بردند و چه بسا به خاطر                        

شعارهاى .  قربانى کنند "  خود سر "آنها را بعنوان     "  نظام
ضديت با موسوى و خاتمى و کروبى و رفسنجانى                          

دسته جمعى به      "  عقالى نظام  "فروکش کرده است و            
 . دنبال آرامش هستند" آقا"زعامت 

 

.  ميگويند که حرف ما از اول همين بود        ،در اردوى مقابل  
پايبند نظام و قانون اساسى و ولى                "قسم ميخورند که        

تاکيد ميکنند که نگرانى شان اينست که با              .  هستند"  فقيه
 مردم از همه عبور کنند      ،حرکتهاى افراطيها در دو جناح    

ظاهرا قرار است با مهار و           .  و فرصت از دست برود        
 روى خط مرکز      ،حاشيه اى کردن افراطيهاى دو طرف        

 ،را دارد "  عقالى نظام "رفسنجانى و شرکا که اسم رمز         
 . به يک باالنس طالئى در موقعيت بحرانى فعلى برسند

 

در بيرون حکومت اما شکافها در ميان اردوى                                   
جنبش "اپوزيسيون پرو رژيم و جرياناتى که خود را                    

طيف توده ايست         .  مينامند گسترش مى يابد             "  سبز
 ، نفره سروش    ۵جمهوريخواه از سوئى حرکت سياسى           

 کديور و                ، گنجى       ،مهاجرانى
بازرگان را نوعى خيانت به خود و        

  ،يادداشت سردبير
 

  زنده باد انقالب کارگری، شکست خورد٥٧انقالب  
 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى
 ۶صفحه 

 

 !کنترل کارگری و گنجينۀ حاجی
 

 ١٩صفحه سعيد مدانلو                                                     

 تاريخ شکست نخوردگان 
 ٥٧چند کلمه به ياد انقالب 

 

 ١۴صفحه منصور حکمت                                                

٢صفحه   

م در                    در صفحات ديگر؛       ه هاى رژي ان خ ارت ف ن س بست
يست      " بازگشت حزب   ،گفتگو با هما ارجمند    ت ه  "   حکم ب

اجدى             ،منشور سرنگونى  ا آذر م  ، گفتگوى بى بى سى ب
ن           ،بيانيه زنان براى برون رفت از بحران      ي رانس ب ف ن  ک

ران          ،المللى گوتنبرگ  ه ى در ت  ، اعتراضات ضد حکومت
 .  و ستون آخر ...،پيام به على جوادى

  بهمن ٢٢اطالعيه حزب در سالروز 
 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،نابود باد حکومت اسالمى

 و نقش حزب" غول جنبش کمونيسم کارگری"
 نگاهی به نامه ای از يک رفيق کارگر

 

 ١٧صفحه آذر ماجدی                                                     

 

 "از کجا معلوم که اينها هم توده ای نشوند"
 

 ٢٨صفحه على جوادى                                                    

بيانيه 
 حقوق زنان



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 و  ،قلمداد ميکنند "  انحصار طلبى "
از سوى ديگر خاتميها با                             

 نفره و     ۵سياستهاى همين گروه        
حرفهايشان بعنوان احکام باطل            

جنبش .  مرزبندى ميکنند             
اجراى بدون تنازل        "طرفداران    

ضربه سختى      "  قانون اساسى     
بار ديگر کمر           .  خورده است     

اين جماعت  .  نهضت شکسته است  
از سوئى موسوى و خاتمى و                  
شرکا را ميبينند که سفت به نظام           
و قانون و ولى فقيه چسپيده اند و            

دگر "از سوئى چهره هاى                        
را "  نو انديش دينى     "و   "  انديش

ميبينند که سفره شان را با آنها                 
وضعيت غم انگير    .  جدا کرده اند   

و العالجى درون طيف توده                  
جمهوريخواه امروز و         -ايست    

امام خمينى ضد             "طرفداران       
ديروز بوجود آمده       "  امپرياليست

 . است

 

 پالتفرم خط اعتدال

خط اعتدال خود را به هر                           
. صورتى تبئين کند مهم نيست               

گوياترين تصوير اين گرايش                 
پالتفرم موسوى در مضحکه                  
انتخابات بود که با مانع همان                  

هسته اصلى  .  افراطيها روبرو شد   
: خط اعتدالل در باال اينهاست               

 اعاده حيثيت از خامنه اى              ،اول
بعنوان سمبل نظام اسالمى که در        
ماههاى اخير با شعار توده اى                

توسط مردم  "  مرگ بر خامنه اى   "
به منفورترين چهره نظام بدل شده      

قسم دسته جمعى اعتداليون      .  است
به پايبندى به قانون اساسى با                   
محوريت خامنه اى مويد همين              

 برسميت شناسى     ،دوم.  امر است  
دولت احمدى نژاد در پوشش                  

احترام به قانون و نتيجه قانونى          "
 قربانى کردن         ،سوم".  انتخابات

عناصر "تعدادى بعنوان                            
 و شايد موقتا پشت                   ،"خودسر

 براى سرهم           ،صحنه بردنشان     
کردن افتضاحات و ترميم چهره           

 بدست دادن معادله       ،چهارم.  نظام
بعنوان "  همه اشتباه کردند              "

بسترى که تقابالت و تنشهاى                  
درون حاکميت اسالمى را تعديل         

 خط اعتدال
 " ...نورى در انتهاى تونل"

 منزوى کردن افراطيون      ،پنجم.  کند
" خط اعتدال   "دو جناح که بزعم             

هرکدام در جستجوى نابودى طرف       
 . مقابل است

 

اينها خطوط اساسى خط اعتدال و            
در "  عقالى نظام "طيف موسوم به      

دو جناح براى کنترل بحران موجود      
است که گريبان کل نظام اسالمى را       

اما هسته اصلى و            .  گرفته است   
و "  اعتدال و عقالنيت    "اساس خط     
آى نظام در خطر                 "فريادهاى      

ضد انقالب و        " تقابل با            ،"است
خط اعتدال اگر در    .  است"  محاربين

باال دنبال بند و بست و دفاع از                    
 در پائين پالتفرمش              ،نظام است    

سرکوب و کشتار مخالفين سياسى           
الريجانى روشن ميگويد که        .  اشت

حاال وقت آنست که همه پايبندان به          
قانون اساسى و نظام و رهبرى در           

. سنگر بگيرند "  ضد انقالب "مقابل  
درست مانند   "  خط اعتدال  "پالتفرم   

پيدا "  جامعه مدنى    "پالتفرم خط         
کردن چهارچوبى براى مواجهه با          
نفرت عميق مردم از جمهورى                  
اسالمى و ايجاد خاکريزى در مقابل       

تاکيد براين  .  جنبش سرنگونى است   
واقعيت است که رادان ها و                          
مرتضوى ها و طائب ها کار                       

 نظام امروز تنها    ،خودشان را کردند  
با يک حکومت نظامى خشن                       
سرپاست و اين وضع قابل ادامه                

لذا هر سو بايد از خواستها و       .  نيست
امتيازهايش پائين بيايد و دسته                    

. جمعى از نظام اسالمى دفاع کنند           
جذب حداکثرى و حذف          "سياست    
خامنه اى فعال به اين                 "  حداقلى

 . فرمول رسيده است

 

 تهاجم به مردم

اما اگر سياست حذف در باال فعال             
" تقابل با افراطيون دو جناح            "به    

 در برخورد به        ،محدود شده است     
مردم و مخالفين دقيقا برعکس                    

قرار نيست زندانيان سياسى        .  است
 قرار نيست سانسور لغو      ،آزاد شوند 

شود و حق اعتراض و اجتماع                    
 قرار نيست     ،برسميت شناخته شود    

خانواده هاى قربانيان ببينند که                   

١٣۵شماره   
قاتلين فرزندانشان محاکمه و                 

قرار نيست به      .  محکوم ميشوند  
هيچ خواست ديرين کارگران و           

. زنان و جوانان پاسخ داده شود           
.  مسئله دقيقا برعکس است       ،خير

اطالعات و بسيج و سپاه و همه            
جاسوسان بسيج شده اند تا انتقام           
ضد تظاهرات عاشورا را از                 
مردم ضد دين و ضد جمهورى            

نشريه نيروى    .  اسالمى بگيرند   
انتظامى عکسهاى شرکت                      
کنندگان در ضد تظاهرات                       
عاشورا را منتشر و وسيعا پخش        

 –"  مردم شهيد پرور  "کرده و از     
همان سربازان گمنام امام زمان          

 –در سازمانهاى اطالعاتى                    
خواسته است که تمام کسانى را            
که در ضد تظاهرات عاشورا               
شرکت داشته اند شناسائى و                   

جوانان .  بدون استثنا دستگير کنند    
را زير شکنجه برده اند تا                         
اعتراف کنند که کدام دوستانشان        

. در تظاهرات بوده اند                               
خامنه اى و زير         "  قانونگرائى"

چيزى "  خط اعتدال  "نور رفتن      
جز آتش بس موقت در باال براى         
تهاجم وسيع به مردم در پائين                
نيست و اينرا خودشان با بياينه و         

. بخشنامه صريحا اعالم کرده اند      
 ايجاد    ،سياست دستگيرى وسيع      
 اجراى   ،فضاى ترور و وحشت       

سناريوهاى اطالعاتى و از پيش         
طراحى شده براى توجيه                         
سرکوب و اعدام زندانيان سياسى      

 قرار است با          ،مخالف حکومت   
فضاى اعتدال و               "زرورق        

بين چند عنصر تا مغز           "  گفتگو
 . استخوان متحجر پيش برود

 

 آينده خط اعتدال

" ناقابل"اين پالتفرم چند ايراد              
دارد که از پيش مهر شکست را           

 : بر پيشانى آن کوبيده است

 

هيچ تضمينى وجود ندارد که         -١
گرايشات خشکه مقدس و افراطى     

 که فى الحال            ،درون حکومت   
قدرت اقتصادى و سياسى و                   
نظامى و اطالعاتى وسيعى                    

.  از اين خط تبعيت کنند              ،دارند
هيچ بعيد نيست که درست مانند           

سرنوشت خود  "  انتخابات"مقطع  
" اعتدال گرايان    "را به دست             

. ندهند و کار خودشان را بکنند            
وقتى خود اطالعاتيها فضا را               

مقابله "تروريزه کردند و به بهانه        
به ترور دولتى و         "  با تروريسم  

 چرا  ،سياست اعدام رو آورده اند       
نميتوانند توافقات       "  افراطيون"
نظام را با سياست          "  اعتداليون"

ترور رقيبان به شکست بکشانند؟        
چرا اين جريان نخواهد کار تمام           
نشده تماما کند؟ اعتداليون                         
همانطور که نتوانستند پاسخ                    
روشنى به سياست اين جريان و            
از صندوق درآوردن احمدى نژاد       

 بطريق اولى در مقابل                  ،بدهند
سناريوى ترور کارى از دست              

افراطيون جناح   .  شان برنمى آيد     
راست به مرتضوى و حسينيان و         

خامنه اى و   .  طائب محدود نميشود  
اعتداليون قانونگرا اگر دنبال                 

 ،حذف افراطيون دو جناح هستند        
ناچارند طيفى از دولتيها و                        
مجلسيها و دايناسور آيت اهللا ها و         

 -سرداران سپاه و ژورناليست              
شکنجه گرها و احزاب فعال مجاز       

امرى که عملى      .  را قربانى کنند     
 .  بودن آن دور از ذهن است

 

با اين سياست موقعيت وخيم            -٢
خامنه اى آنهم با سرکار ماندن                

. احمدى نژاد بازسازى نميشود            
قانونگرائى و اعتدالى که قرار              

باشد به خرج   "  آقا"است محورش   
نه مردمى که           .  کسى نميرود     

 ،عزيزانشان را از دست داده اند          
" سازش"نه سبزهائى که از                    

 و نه    ،رهبرانشان سرخورده شدند   
خود اعتداليون در خلوت خود                
قبول نميکنند که همه اين جنايات          
بدستور و اشاره خامنه اى                         

باالئيها .  صورت نگرفته است         
هرچه براى خامنه اى دوال راست      

 صدها برابر در پائين                    ،شوند
نفرت از خامنه اى و مدافعين اش         

نه اعتداليون        .  بيشتر ميشود       
ميتوانند موقعيت خامنه اى را                 
بازسازى کنند و نه  کسى در                    
پائين براى توافق باالئيها برسر            
محوريت خامنه اى تره خرد                   

خامنه اى به ته خط رسيده       .  ميکند
 . است

 

سنگر بندى دسته        "سياست      -٣
جمعى اعتداليون در دفاع از نظام        

اولين نتيجه  "  در مقابل ضد انقالب   
اش عبور وسيع هواداران                         

اين .  موسوى و شرکا از آنهاست        
تصور که          

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياست اعتدال و قانونگرائى در          
باال منجر به قانونگرائى در پائين        
ميشود تصور باطل و پوچى                    

با سياست دستگيرى و              .  است
زندانى هر شرکت کننده در                     
تظاهرات و قسم خوردن                            

 همان     ،به سر آقا        "  اعتداليون"
موسوى و    "  قانونگراى"هوادار    

خاتمى به هوادار سرنگونى کل            
اين جماعت    .  نظام تبديل ميشود      

شعور مردم را مانند شعور                      
پائين .  خودشان فرض کردند            

کشيدن موقتى فتيله ها در باال به            
پائين کشيدن فتيله ها در پائين                  

 .   منجر نميشود

 

پالتفرم مديريت بحران توسط        -۴
خط مرکز در حکومت اسالمى             
هميشه وجود داشته و نماينده                   

فلسفه .  شاخص آن رفسنجانى است   
کانديد شدن موسوى پيشبرد همين       
سياست در مقابل سياست جناح             

نزديک شدن خامنه اى     .  حاکم بود 
برد "به رفسنجانى با اصول بازى      

و تقابل دسته       "  برد دو جناح        -
 ،جمعى با خطر سرنگونى نظام           

شايد موقتا پروژه حذف در باال را       
دستکم در اليه کارگزاران اوليه           
جمهورى اسالمى تعديل کند اما            
تنها تفاوتهاى ميکروسکوپى                  
رفسنجانى و موسوى و خاتمى و          
کروبى را با خامنه اى زائل                     

پالتفرم اعتدال وقت               .  ميکند
امروز به   .  خودش شکست خورد    

طريق اولى دردى از حکومت رو      
 . به زوال اسالمى دوا نميکند

 

معضل اساسى اما اينست مردم             
براى اين جنايتکاران و پرچم                 
خمينى و قانون اساسى سر به                  
شورش برنداشتند که امروز با              

و "  اعتدال و قانونگرائى     "پرچم   
فرمان اين حضرات به خانه شان         

سياست اعتدال شايد موقتا      .  بروند

 خط اعتدال
 " ...نورى در انتهاى تونل"

جان خوديهاى اين طيف را نجات            
دهد اما منجر به کنترل اوضاع                  

 ،برخالف نظر خاتمى    .  نخواهد شد  
اکثريت عظيم کسانى که در متن               
شکاف باالئى ها خود را سبز                      

مقابله با   "خواندند و امروز با تيغ            
 قانونگرا    ،روبرويند"  افراطگرائى

نميشوند بلکه از کل نظام عبور                  
نميتوان با نمايش          .  خواهند کرد    

مسخره مناظره تلويزيونى ژست             
گرفت "  باز کردن فضاى سياسى       "

اما همزمان سياست دستگيرى و              
زندانى کردن ميليونى تظاهر کننده        
را داشت و هر روز مشغول                         

سياست !  سازماندهى ترور بود           
اعتدال سياستى از سر استيصال و          
بن بست همه جانبه کل حکومت                

نورى در  "اين سياست ديدن      .  است
. براى بقاى نظام است   "  انتهاى تونل 

اما رژيم اسالمى براى بقاى خود             
زبانى جز سرکوب و اعدام                           

اگر در مقابل مردم عقب       .  نميشناسد
 و حتى ژست فرمال            ،نشينى کنند  

 ،بگيرند"  حقوق حقه ملت   "دفاع از    
شاهد تهاجم بيشتر جامعه خواهند             

سنگربندى "و اگر سياست             .  بود
" دسته جمعى در مقابل ضد انقالب        

 آنوقت   ،و سرکوب در پيش گيرند         
معلوم نيست سياست اعتدال قرار            

. است چه معضلى از آنها حل کند             
از نظر مردم فرقى نميکند که                      
سرکوبگرانشان وابسته به کدام باند        

 مردم دنبال نفى                 ،حکومت اند     
تصوير آينده نزديک      .  سرکوب اند  

تهاجم مردم به کليت جمهورى                   
خط اعتدال سياستى     .  اسالمى است  

 تجديد قواى         ،براى وقت خريدن        
 و تهاجم به مردمى     ،نيروى سرکوب 

است که جمهورى اسالمى                            
بايد اين سياست را با            .  نميخواهند

گسترش اعتراض راديکال درهم            
البته خط اعتدال براى                 .  کوبيد

هزارمين بار نقاب از چهره کريه            
" رهبران"دشمنان مردم و                           

اين تنها       .  خودگمارده برميکشد      
 . *  خاصيت اين خط است

١٣۵شماره   
  

 !اعتراضات ضد حکومتی در تهران
 

 از اولين ساعات بعدازظهر صدها نفر از        24/10/88در روز پنجشنبه    
دانشجويان دانشگاه تهران عليه حکومت جانيان اسالمی در محوطه                  

در حاليکه دانشگاه و            .  دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند                   
خيابانهای اطراف به محاصره کامل انواع پليس ضد شورش و گله                      

 دانشجويان ضمن سر     ،های موتور سوار بسيجی و پاسدار درآمده بود          
 خواهان آزادی     ،دادن شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر ديکتاتور               

فوری و بدون قيد و شرط دانشجويان بازداشت شده و زندانيان سياسی               
جمع کثيری از جوانان و مردم نيز در محل تجمع نموده و قصد               .  بودند

در عين حال عليرغم تمام        .  پيوستن به دانشجويان معترض را داشتند         
سعی پليس ضد شورش تعداد محدودی از دانشجويان موفق به خروج                

اعتراض و تجمع ضد حکومتی        .  از دانشگاه و پيوستن به مردم شدند          
 . در دانشگاه تهران تا حوالی شب همچنان ادامه داشت

 

 عصر به بعد نيز خيابان      6عالوه بر تجمعات دانشگاه تهران از ساعت        
وليعصر از ميدان ونک به سمت صدا و سيمای حکومت اوباش                             

. اسالمی صحنه حضور هزاران نفر از جوانان و مردم معترض بود                 
در حاليکه صدها نفر از انواع پليس ضد شورش و مجهز به همه                            

 همزمان با مانور وحشيانه گله های موتور سوار بسيجی و               ،تجهيزات
 ،پاسدار سعی در کنترل اوضاع و ايجاد فضای رعب و وحشت داشتند             

مردم با شعارهای ضد حکومتی همچنان به حرکت خود به طرف صدا             
نيروهای مزدور سرکوبگر که به شدت دچار                .  و سيما ادامه دادند       

وحشت شده بودند اقدام به بستن بزرگراه نيايش و کليه خيابانهای                           
با اينحال اعتراض و تجمعات ضد            .  فرعی و اصلی اطراف نمودند         

 . حکومتی تا ساعتی از شب همچنان ادامه داشت
 

 با وجود      ،ضمنا اعتراضات شبانه ضد حکومتی در شهرک آپادانا                  
 همچنان ادامه   ،تقالی مزدوران سرکوبگر برای مهار و کنترل اوضاع        

 . دارد
 

 سپاه پاسداران حکومت رو به         ،از سوی ديگر بنا بر يک خبر موثق            
 برای سرکوب و مقابله با اعتراضات مردمی در         ،زوال جانيان اسالمی  

 دستگاه موتورسيکلت    1000روزهای آينده اقدام به استقرار بيش از              
جهت استفاده مزدوران بسيجی و پاسدار در محل بسيج مقداد واقع در                

 .خيابان آزادی نموده است
 

 نازنين اکبری فعال حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ ديماه ٢٨ – ٢٠١٠ ژانويه ١٨

 

!دست مذهب از سر مردم کوتاه  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انقالبى عليه حکومت      ۵٧انقالب  
ديکتاتورى سلطنتى و انقالبى                
براى آزادى و برابرى و از بين             

مردم .  بردن فقر و تبعيض بود            
 ،حق داشتند که شاه نخواهند                    

 فقر و سرکوب       ،ساواک نخواهند  
 و زندگى بهترى را                  ،نخواهند
و .  اما شکست خوردند     .  بخواهند

آنچه سر کار آمد دقيقا نفی تمام               
يک ضد  .  اين تالشهای جامعه بود    

 . انقالب اسالمی بود

 

مردم انقالب نکردند که به عقب           
 کارگران براى اسالم            ،برگردند

 زنان براى           ،اعتصاب نکردند     
حجاب و تحکيم مردساالرى و              

چه .  قوانين ضد زن بميدان نيامدند    
سرنگون شدگان و چه بقدرت                

 را تحريف      ٥٧خزيدگان انقالب      
ميکنند چون هردو تاريخا نيروئى       
عليه اراده انقالبى و اهداف                      

 ۵٧در انقالب         .  انقالبى بودند    
نيروى طبقه کارگر و اعتصاب            
نفت کمر رژيم سلطنتى را                        
شکست اما کارگران نه حزب                
سياسى خود را داشتند و نه خود             
را آلترناتيو قدرت سياسى                         

انقالب شکست خورد      .  ميدانستند
 –چون جريان ارتجاعى خمينى           

بازرگان ابتکار عمل سياسى را           
 –از دست حرکت مدرنيستى                  

سوسياليستى کارگران نفت                      
درآورد و مهر اسالمى به انقالب         

جريان اسالمى را آمريکا    .  کوبيدند
و دولتهاى غربى سرکار آوردند          
که تا ديروز متحد رژيم شاه                      

اما وقتى فهميدند که ديگر        .  بودند
شاه را نميتوان سرپا نگهداشت از       

 از     ،وحشت چپ شدن انقالب             
 ،کارگر نفت ما      "وحشت شعار       

 خمينى و      ،"رهبر سر سخت ما        
شرکا را به مردم روی دوش                   
اپوزيسيون مرتجع ملی اسالمی           

ضد انقالب اسالمى     .  حقنه کردند  
. ادامه حکومت سلطنتى بود                   

رژيم .  دستور کارشان يکسان بود     
اسالمى کار ناتمام رژيم شاه را             
تمام کرد؛ انقالب را در خون                  

و مصائبی را بر مردم     .  غرق کرد 

 

  بهمن ٢٢در سالروز 
 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،نابود باد حکومت اسالمى

طی سی سال گذشته تحميل کرد که         
نفسها از بازگو کردنش باز می                  

 !ايستد

 

اما امروز نسل جديدى عليه                          
حکومت اسالمى با قدرت بميدان             

ويژگيهاى دوره امروز     .  آمده است  
 در اساس        ۵٧با دوران انقالب            

نه وضعيت امروز         .  متفاوت اند    
 است و نه               ۵٧تکرار انقالب          

 براى  ۵٧چهارچوبها و افق انقالب       
 برابری و رفاه            ،پيروزى آزادی   

آنچه را بايد در مورد      .  کفايت ميکند 
 و بويژه در      ، تاکيد کرد   ۵٧انقالب  

متفرقه "  دگر انديشان  "مقابل خيل      
اسالم زده با       -اسالمى و سکوالر       

صداى بلند اعالم کرد؛ دفاع از                  
 و دفاع از              ۵٧حقانيت انقالب         

. حقانيت عمل انقالبى آن نسل است        
حقانيت تالش براى آزادى و نفى              
استبداد و ارتجاع را نميتوان با                   

همين تالش   .  نتيجه آن توضيح داد       
 يعنى      ،تاريخى نسلهاى متمادى           

تالش براى تغيير و ساختن يک                 
 روندی است که کل             ،دنياى بهتر   

تالشهاى انسانها را براى آزادى و           
مردم .  بهتر زيستن بهم پيوند ميدهد       

 هژار بار حق داشتند          ۵٧در سال     
که شاه و حکومت سلطنتى                            

 همانطور که نسل امروز         ،نخواهند
بار هزار حق دارند که حکومت                
اسالمى نخواهند و يوغ اسالم و                 

 . سرمايه را بدور بياندازند

 

براى پيروزى در مبارزه امروز              
 را  ۵٧بايد درسها و تجارب انقالب       

پيروزى نسل امروز در    .  مرور کرد 
گرو افقى بلند و آرمانى انسانى و              
مبارزه اى به اندازه کافى گسترده            
براى برپائى جامعه اى خوشبخت           

کارگران نفت و طبقه کارگر       .  است
 ۵٧راديکال ترين نيروى انقالب             

اعتصاب نفت ميخ آخر را بر      .  بودند
اما سهم  .  تابوت رژيم سلطنت کوبيد    

کارگران انحالل و نابودى                            
 اعدام و کشتار                      ،شوراهايشان
 و در يک مقياس                     ،رهبرانشان

وسيعتر قتل عام آزاديخواهى در              

١٣۵شماره   

اينبار کارگران و        .  جامعه بود   
جنبش طبقه ما براى پيروزى بايد      
يک پاى قدرت سياسى باشد و               
راه حلش را براى آزادى کل                  

. جامعه در مقابل جهانيان بگذارد      
 ناسيوناليستهای     ۵٧در انقالب         

چپ فکر ميکردند که بايد پشت            
جناحى از طبقه حاکم رفت و                  

آنها بخشى از                         .  رفتند
استثمارگران و بورژواها را                 

ناميدند و از     "  ملى"و   "  خودى"
بازرگان ها و بنى صدرها و                  

امروز .  خمينى ها دفاع کردند          
همان جنبش مردم را به حمايت            
از موسوى ها و خاتمى ها و                   
خمينى ها دعوت ميکند و عليه             
اراده انقالبى مردم روضه                      

 ،کارگران.  ميخواند"  خشونت"
 اينبار نبايد اجازه      ، جوانان ،زنان

دهند که سازماندهندگان و                       
موئتلفين حکومت وحشت                       

 برپادارندگان حکومت        ،اسالمى
 معماران جامعه   ،آپارتايد ضد زن  

اى مبتنى بر فقر و گرسنگى و              
فحشا و اعتياد و بيحقوقى و بى              

 شيپور کشان فرهنگ             ،حرمتى
سنتى و پوسيده شرق زده و                     

 بار ديگر             ،عقبمانده اسالمى      
اختناق و ارتجاع را در قالبى                 

اين .  جديد به مردم تحميل کنند           
.  است ۵٧يک درس مهم انقالب       

ما اجازه نخواهيم داد که جريانات      
راست پرو غربی و ملی                           

 تالش ميليونها انسان              ،اسالمی
آزاديخواه و برابری طلب را به           
مسلخ ببرند و بار ديگر ترکيبی            
از حکومت سلطنتی و اسالمی را      
با بسته بندی جديدى به مردم                  

 . حقنه کنند

 

" همه با هم    " انقالبى     ۵٧انقالب   
" همه با همى      "اينبار ابدا       .  بود

جنبشهاى اجتماعى   .  وجود ندارد  
و سياسى هر کدام در پس اين                 
تحوالت آينده متفاوتى را جستجو       

هر کدام ميخواهند               .  ميکنند
 ، پرچمها          ، سمبلها          ،شعارها
 و تمايالت مردم را                ،خواستها

شکل دهند و ابتکار عمل سياسى        

جنبش کمونيسم   .  را بدست گيرند    
 ، سمبلها    ،کارگرى نيز شعارها         

 و آرمانهاى         ، خواستها    ،پرچمها
خود را دارد و ميخواهد به                        
تمايالت وسيع مردم حول                          

اين .  آلترناتيو کارگرى شکل دهد      
بار ما اجازه نميدهيم جريانات                

 –راست پرو غربی و ملی                        
اسالمی و چپ های سازشکار               

ما را از         "  اتحاد"تحت لوای         
 . رسيدن به اهدافمان باز دارند

 

جمهورى اسالمى را مانند رژيم          
سلطنتى بايد با قيامى ديگر                        

اما مسئله اساسى      .  سرنگون کنيم  
از نقطه نظر ما اينست که چه در          
پروسه سرنگونى و چه در                       
جدالهاى اساسى پس از                               

 نفى جمهورى اسالمى     ،سرنگونى
به نفى نظم سرمايه دارى بعنوان          
منشا کليه مصائب امروز منجر            

کارگران اينبار بايد با پرچم       .  شود
سوسياليستى خود براى کسب                

 برپائى حکومت        ،قدرت سياسى   
انقالبى کارگران براى درهم                  
کوبيدن ارکانهاى نظام سرمايه             

 و برپائى يک نظام آزاد و          ،دارى
. مرفه سوسياليستى بميدان بياند           

اين جوهر تالش حزب اتحاد                   
 .کمونيسم کارگری است

 

 و نيروهاى متشکله آن      ۵٧انقالب  
در مقابل سم مذهب و پرچم سياه           

خيل .  اسالم سياسى واکسينه نبود      
کسانى که در مقابل حجاب سر               

 سرکوب      ،تعظيم فرود آوردند          
 ،مخالفين سياسى را توجيه کردند       

و به عقب مانده ترين و انگل                    
ترين قشر جامعه يعنى آخوند                  

 ،مکان و احترام و قدرت دادند               
اين .  هنوز به وفور وجود دارند          

همان جنبش موئتلف خمينى است        
که امروز از حجاب و اسالم و                

. دفاع ميکند "  آيت اهللا هاى خوب    "
اينبار جنبش انقالبى زنانه و ضد          
دين و مدرنيست است و يک                    
شرط پيروزيش درهم کوبيدن هر       

نوع جريان       
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مرتجع سنتى و ضد زن و تاجر مذهب             
ما براى پيروزى بايد نظام آپارتايد      .  است

اسالمى و کليه ارگانهاى قدرت مذهب             
در قوانين و جامعه را درهم بکوبيم و                

 .  منحل اعالم کنيم

 

 ! زنان و مردان آزاديخواه،کارگران

کار اين   .  ارتجاع اسالمى رفتنى است        
اراده انقالبى  .  حکومت را بايد تمام کنيم      

ما همين را تاکيد ميکند و جهانيان بر آن          
رمز پيروزى متشکل شدن    .  وقوف دارند 

قدرت فائقه را بايد    .  و قدرتمند شدن است   
متشکل .  با قدرت آلترناتيوى پائين کشيد       

شوراهايتان را در کارخانه ها و         !  شويد
شوراها ارگانهاى     !  محالت برپا کنيد       

مبارزه امروز و ارگانهاى قيام فردا                   
آزادى را نه شاه نه شيخ نه                     .  هستند

آزادى .  آسمان به کسى ارزانى نميکند          
امرى مادى است و بايد با نيروى مادى            

. انسانهاى ذينفع در آن متحقق شود                     
آزادى را بايد گرفت و نگهداشت و                     

جنبش انقالبى طبقه ما همراه     .  تثبيت کرد 
ميليونها انسان دردمند و تشنه آزادى بايد       

 حزب اتحاد       ،با حزب سياسی خودش         
 براى کسب قدرت          ،کمونيسم کارگری   
 . سياسى بميدان بيايد

 

 بر حقانيت عمل      ۵٧در سالروز انقالب     
 ياد       ،انقالبى اين نسل تاکيد کنيم                        

جانباختگان بيشمار اين انقالب را                       
 ۵٧ از درسهاى انقالب         ،گرامى بداريم  

 بر ضعفها و رفع کمبودهاى            ،بياموزيم
 و با نيروئى سهمگين       ،آن متمرکز شويم   

تر براى پاسخ دادن به وضعيت امروز            
 نهايتا با          ۵٧انقالب      .  بميدان بيائيم     

سرکوب درهم کوبيده شد و شکست                   
از دل تحوالت امروز بايد انقالب   .  خورد

 انقالب کارگرى و يک        ،سرخ کارگران 
به !  حکومت سوسياليستى قد علم کند             

! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد        
اين حزب نابودى جمهورى اسالمى و             
نظام سرمايه دارى و برپائى فوری يک         

 ! جمهورى سوسياليستى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٨ ديماه ٣٠ – ٢٠١٠ ژانويه ٢٠

 

 

 ٢٢در سالروز 
 ...بهمن 

 ژانويه راديو بی بی سی شهر        ١٨روز دوشنبه   
بيرمنگام در انگلستان با آذر ماجدی، رئيس                
سازمان آزادی زن در مورد ممنوعيت برقع               

 . در اماکن عمومی مصاحبه کرد

 

اخيرا در فرانسه اليحه ای بمنظور ممنوعيت            
پوشش برقع در مجلس مورد بحث و بررسی              

اکنون مدتی است که بحث         .  قرار گرفته است    
پيرامون ممنوعيت برقع در جامعه فرانسه حاد         

ممنوعيت برقع از زوايای مختلف         .  شده است  
توسط سازمان های الئيک، مدافع حقوق زن و          
برخی احزاب سياسی مورد دفاع قرار گرفته             

 پوشيدن يا حمل      ٢٠٠٣فرانسه در سال      .  است
 ادارات و         ،مظاهر مذهبی را در مدارس                
اکنون مساله  .  نهادهای دولتی ممنوع کرده است    

ممنوعيت برقع در کليه اماکن عمومی مورد               
 .بحث قرار دارد

 

حزب بی ان پی که يک حزب دست راستی                  
فاشيست، راسيست و ضد خارجی در انگلستان        
است، خواهان ممنوعيت برقع در انگلستان                 

راديو بی بی سی بر متن اين                     .  شده است   
رخدادهای اخير با آذر ماجدی گفتگويی ترتيب         

 . داد

 

آذر ماجدی گفت که با ممنوعيت برقع کامال                 
موافق است، اما پيش از توضيح در مورد آن              
ميخواهد صريحا اعالم کند که بايد در مقابل و            
در افشای مواضع دست راستی و راسيستی                 

. حزب بی ان پی موضعی روشن اتخاذ کرد                
دفاع از ممنوعيت برقع هيچ ربطی به سياست           
های راسيستی و خارجی ستيز بی ان پی                        

مساله اينجاست که برقع بمعنای واقعی          .  ندارد
کلمه سمبل و ابزار بی حقوقی و بی حرمتی                  

 .زن در جامعه است
 

ممنوعيت برقع را از سه نظر می توان مورد              

١٣۵شماره   

اين شايد متداول ترين        .  امنيت  -١.  دفاع قرار داد    
روشن است که پوشش برقع امنيت را در                    .  باشد

مکان های عمومی و اجتماعی ميتواند بخطر                          
. از زاويه اصول يک جامعه سکوالر           -٢.  بياندازد

انسان ها نميتوانند با يک موجود بی چهره وارد                     
چه بعنوان يک      .  مراوده و ارتباط اجتماعی شوند          

مشتری و چه بعنوان يک ارائه دهنده خدمات شما                
. نميتوانيد با يک انسان بی چهره ارتباط برقرار کنيد         

من بهيچوجه حاضر نيستم بچه ام را به        "بطور مثال   
مهدکودکی بسپارم که مربی آن برقع پوشيده و چهره         

از نظر دفاع از حق و           -٣."  اش قابل رويت نيست    
حجاب بطور کلی سمبل و ابزار بردگی         .  آزادی زن 

اما برقع اين بيحقوقی را به           .  و بيحقوقی زن است      
. ابعادی بسيار تحقير آميز تر و افراطی تر ميرساند           

زنان را به موجوداتی بی هويت و بی چهره بدل                    
زنان برقع پوش عمال مثل ارواح در خيابان           .  ميکند

از اين رو    .  اين غيرقابل قبول است     .  حرکت ميکنند 
بنظر من ممنوعيت برقع امری است درست و به              "

 ."پيش

 

آنگاه آذر به مقاله ای که در مورد حجاب و برقع                    
نوشته و در ژورنال ها و وبسايت های متعددی                      
منتشر شده است اشاره نمود و سپس وبسايت                           

لينک مقاله آذر          .سازمان آزادی زن معرفی شد          
 :ماجدی در مورد حجاب

 

http://www.womensliberation.net/english/
azar-majedi/2006/11/1114_2_veil.htm 

با آذر   more4 newsلينک گفتگوی تلويزيون 
 : ماجدی در مورد ممنوعيت برقع در هلند

http://www.youtube.com/watch?
v=9mo3aPy1Z5U 

 

 سازمان آزادی زن
 ٢٠١٠ ژانويه ١٩

 

! حجاب سمبل بردگى زن است،حجاب پوشش نيست  
!حجاب پرچم جنبش تروريستى اسالم سياسى است  

 

 :آذر ماجدی در گفتگو با راديو بی بی سی

 !"برقع بايد در اماکان عمومی ممنوع شود"



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کمتر نيروی        :يک دنيای بهتر       
سياسی است که به بازبينی آنچه            

نام گرفته است     "  ٥٧انقالب   "که   
تمام جنبشهای      .  نپرداخته باشد     

اجتماعی به اين رويداد تاريخی            
. برخوردی مجدد کرده اند                       

يستی از اين              سارزيابی مارک      
انقالب "چيست؟ چرا        "  انقالب"

؟ اين ارزيابی ها چه تاثيری         "٥٧
بر پراتيک و نگاه سياسی حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری به                       

 تحوالت آتی جامعه دارد؟ 

 

 آنچه که در ادبيات        :علی جوادی 
نام "  ٥٧انقالب   "سياسی جامعه      

 يک رويداد عظيم           ،گرفته است   
مردمی برای پايان    .  تاريخی است 

 ، نابرابری ،دادن به سلطه استبداد     
 و  ،حاکميت رژيم پليسی و امنيتی      

بی حقوقی فردی و اجتماعی                   
بپاخواستند و به جنگ رژيم                     

اين مردم حق         .  سلطنتی رفتند    
 ساواک   ،داشتند که شاه نخواهند        

 استبداد  ، شکنجه نخواهند  ،نخواهند
 ، دربار نخواهند                        ،نخواهند

نابرابری حقوقی و اجتماعی و              
منصور حکمت   .  طبقاتی نخواهند  

در پاسخ به سئوالی مشابه                          
بنظر من هر انسان             :  "ميگويد

بيطرفی که به آن تاريخ نگاه                    
می بيند که ماجرا چنين بود       ...  کند

که مردم عليه استبداد سلطنتی با           
 با  ، با زندانهايش  ،پليس مخفی اش  

در آن  .  شکنجه گاهايش بپاخاستند   
 ،جامعه آزادی بيان وجود نداشت        
 ،آزادی مطبوعات وجود نداشت         

جامعه ای بود دستخوش                 ...  
 فقر   ،بيشترين نابرابری اقتصادی    

روتهای انبوه                . عظيم در کنار 
 برای   ،مردم عليه اينها بپاخاستند      

 برای آزادی از چنگال           ،برابری
مار                            اختناق سياسی و است

 ٥٧اين به انقالب                ،اقتصادی
:  سال گذشت      ١٩(.  معروف شد   

 گفتگو با راديو        ،٦٠ خرداد      ٣٠
)  تاکيد از من است        ،انترناسيونال

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 زنده باد انقالب کارگری

 

 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد
  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

اين رويداد جامعه ايران را وارد               
دوران جديدی از بلوغ سياسی خود        

زمين سياست را عميقا شخم          .  کرد
زد وسيمای سياسی جامعه را                      
روشنتر بر مبنای تخاصم دو قطب          
اصلی جامعه يعنی کارگر و سرمايه      

  .تعريف کرد

 

اين تحول در ادبيات ادبيات سياسی        
نام گرفته     "  ٥٧انقالب     "جامعه     

چنين تلقی و برداشتی از               .  است
تحوالت آن روز جامعه در نگاه                
اول کامال مشروع اما در عين حال         

يک .  ناکافی و ناقص بنظر ميرسد        
 يک جنبش      ،تحول عظيم اجتماعی    

 يک مبارزه همه          ،عظيم توده ای      
.  و سرنگونی رژيم حاکم               ،جانبه

چنين تحولی را معموال هر                           
نام "  انقالب"ژورناليستی هم               

 هم از اين     ٥٧رويدادهای  .  ميگذارد
امروز هم در    .  لحاظ متفاوت نبودند   

 زمانی که     ،هر گوشه ای از جهان        
مردم عليه نظام حاکم طغيان می               

 عليه   ، حقی را طلب ميکنند           ،کنند
 و نيروهای         ،ستمی بلند ميشوند         

تشکيل دهنده چنين تحولی توده های      
 زنان و مردان و                  ،وسيع مردم    

 ،کارگران و محرومين هستند                    
" انقالب"معموال اين تحوالت را             

اما تصوير و تحليل      .  نام گذاشته اند   
ما مارکسيستها در اين سطح از                  

چنين .  ارزيابی باقی نمی ماند               
 ،ارزيابی ای مانع و جامع نيست              

بايد روندهای   .  بايد به عمق رفت        
سياسی و اهداف سياسی اجتماعی           
 . متفاوت را مورد ارزيابی قرار داد

 

از نقطه نظر ما هر تحولی انقالب            
هر سرنگونی رژيم هم               .  نيست

هر انقالبی هم    .  الزاما انقالب نيست   
الزاما مترقی و آزاديخواهانه و                  

نگاهی به تحوالت    .  کارگری نيست 
بلوک " در کشورهای سابق     ٩٠دهه  
. بيانگر چنين واقعيتی است      "  شرق

 ،اکثريت عظيم مفسران غربی                  

١٣۵شماره   

جنبشهای ارتجاعی و دست                    
راستی ضد حاکميت سياسی در          

و يا  "  انقالبات مخملی "آنزمان را   
نام گذاری     "  انقالبات رنگين    "

در تمام اين تحوالت هم          .  کردند
توده های مردم نيروی محرکه آن      

" چپی" اما کمتر جريان            ،بودند
است که از اين تحوالت با بار                

واقعيت .  مثبت اجتماعی ياد کند       
اين است که طبقات و جنبشهای           
متفاوت سياسی و اجتماعی تلقی         

. دارند"  انقالب"متفاوتی از پديده     
تاکيد ميکنم از نقطه نظر ما هر            

 هر اعمال     ،تحولی انقالب نيست    
 هر  ،زور و قهر از جانب مردم          

 ،سرنگونی رژيم سياسی حاکم            
 .الزاما يک انقالب نيست

 

طبقات :  "به قول منصور حکمت    
مختلف و گرايشات سياسی و                

را به  "  انقالب"اجتماعی مختلف    
معانی بسيار متفاوتی بکار                     

دنيای ما همه نوع                  .  ميبرند
" انقالبی"و همه نوع        "  انقالب"

تقريبا هر کس و       .  ای ديده است    
هر جريانی که ميخواهد وضع             
موجود در جامعه را بشيوه ای              
ناگهانی و بطور غير مسالمت              
آميز تغيير بدهد از انقالب حرف        

. ميزند وخودش را انقالبی مينامد     
خيلی از اين انقالبات چيزی                   

. بيشتر از ارتجاع صرف نيستند        
زنده و   "  انقالب اسالمی  "نمونه   

. حی و حاضر جلوی چشم ماست      
عقب مانده ترين خرافات و                     
مشقت بارترين اوضاع را انقالب     

مرتجع ترين و      .  نام گذاشته اند     
يف ترين عناصر نام انقالبی             ک

و اضافه    ."  بر خود نهاده اند           
کارگر کمونيست            :  "ميکند

پيگيرترين دشمن چنين انقالبات        
و انقالبيون دروغينی                                 

: منصور حکمت           ."  (است
 شهريور      ،کارگران و انقالب          

ما با همين شاخصها به               )  ٦٨

انقالب "ارزيابی و بازنگری                 
  .می رويم" ٥٧

 

 هر     ،از اين رو نفس انقالب                  
 در خود برای ما پديده               ،انقالبی

ما انقالبيون و         .  مقدسی نيست    
سازماندهان يک انقالب معين               

برای ما  .  انقالب کارگری .  هستيم
ما .  است"  مقدس"تنها يک انقالب    
ديگری "  انقالب"در قبال هر             

سياست و روش خود را تعيين                
موضع اصولی ما در قبال     .  ميکنيم

اين انقالبات غير کارگری تعيين         
سياستی است که بتواند به                          
مناسبترين شکلی ما را به تصرف      
قدرت سياسی توسط حزب                       
کمونيستی کارگری و انجام                     
انقالب کارگری نزديک تر کند يا        

. شرايط پيشروی آن را تسهيل کند      
ذوق زدگی   .  ما پوپوليست نيستيم    

پوپوليستی در قبال هر انقالبی               
همان احساس را در ما ايجاد                    

ما همواره تاکيد کرده ايم        .  نميکند
" انقالبات"که بسياری از اين                

چيزی جز اصالحاتی محدود در         
وضعيت و مناسبات سياسی و                

. اقتصادی موجود نبوده اند                      
اساسا "  انقالبات"بسياری از اين       

مناسبات طبقاتی سرمايه داری             
حاکم بر جامعه را دست نخورده           

در بسياری از      .  باقی گذاشته اند     
سهم کارگر باز هم    "  انقالبات"اين  

مار و بی حقوقی       محروميت و است
  .سياسی و اقتصادی بوده است

 

 ايران را از           ٥٧آنچه تحوالت       
 در بلوک شرق      ٩٠تحوالت دهه    
 اهداف سياسی و        ،متفاوت ميکند  

اجتماعی و خواستهای توده های          
در .  مردم در اين تحوالت است          

مردم خواهان يک     "  ٥٧انقالب   "
. تحول مثبت اجتماعی بودند                   

 برابری           ،آزادی ميخواستند          
 ،ميخواستند

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ٩٠اما در دهه        .  رفاه ميخواستند  
جنبشهای ارتجاعی نظام سرمايه        

. داری مدل غرب ميخواستند                 
حاکميت بازار آزاد و عنان                       

 در مقابل           ،گسيخته ميخواستند     
الگوی خاکستری سرمايه داری           

 سرمايه داری    ،دولتی بلوک شرق   
دمکراسی "رقابتی بر مبنای                  

بنابراين وقتی  .  ميخواستند"  غربی
ما کمونيستهای کارگری از                     
انقالب صحبت ميکنيم در درجه          
اول تاکيد ميکنيم که در مورد چه          
انقالبی صحبت ميکنيم و يا اينکه         

ما .  چه ميخواهيم و چه نميخواهيم      
تاکيد ميکنيم که خواهان انقالب             
کارگری عليه کل سيستم سرمايه         
داری و کل قدرت طبقه سرمايه            

ما خواهان انقالب      .  داری هستيم  
 انقالبی که            ،کمونيستی هستيم     

جامعه موجود را از بنياد دگرگون      
و يک محور اساسی تمايز      .  ميکند

صف جنبش کمونيسم کارگری از       
جريانات پوپوليست همين مساله          

  .است

 

از طرف ديگر بخش اعظم چپ            
غير کمونيست و غير کارگری             
تصويری دو مرحله ای از انقالب       

در اين دستگاه فکری اين          .  دارد
چپ انقالبات به دو مرحله                        
دمکراتيک و سوسياليستی تقسيم         

و انقالب دمکراتيک            .  ميشود
بعنوان پيش شرط انقالب                           

اين .  سوسياليستی قرار ميگيرد        
دو تاکتيک     "نگرش حتی در               
لنين نيز      "  سوسيال دمکراسی     

راديکال .  فورمولبندی شده است      
ترين تببينی که    "  معقول"ترين و ۠   

از اين نگرش داده شده است بر              
مساله نيرو و امکانات کمونيسم و        
طبقه کارگر برای انجام انقالب             

در اين   .  سوسياليستی تاکيد دارد     
" کسب دمکراسی      "چهارچوب       

پيش شرط قرار گرفتن و عبور به       
. انقالب است  "  فاز سوسياليستی  "

لنين جوهر نگرش خود را                        
پرولتاريا :  "اينچنين بيان ميکند        

بايد انقالب دمکراتيک را به آخر         
برساند بدينطريق که توده دهقان          
را به خود ملحق نمايد تا بتواند                

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

نيروی مقاومت حکومت مطلقه را          
جبرا منکوب و ناپيگيری                               

پرولتاريا .  بورژوازی را فلج سازد     
بايد انقالب سوسياليستی را به انجام       
برساند بدينطريق که توده عناصر           
نيمه پرولتاريای اهالی را بخود                 
ملحق کند تا بتواند نيروی مقاومت          
بورژوازی را جبرا در هم شکند و          
ناپيگيری دهقانان و خرده                             

 ،لنين."  (بورژوازی را فلج سازد        
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در           

در اين نگرش     )  انقالب دمکراتيک  
مرحله بندی انقالب به روشنی                   

تخطی از   .  فرض گرفته شده است       
هم .  آن مترادف با آنارشيسم است          

جريان بلشويک و هم جريان                       
منشويک در اين ساختار فکری به          

تفاوت .  درجات زيادی شريک بودند   
سوسيال "  تاکتيک"بر سر                   

انقالب "دمکراسی در يک                           
منشويکها با تاکيد    .  بود"  دمکراتيک

بر خصلت بورژوازی انقالب                   
نتيجتا بورژوازی ليبرال را رهبر           
طبيعی انقالب قلمداد ميکردند و               
هرگونه تالش برای کسب رهبری          
اين انقالب را مترادف با                                 

کردن دو مقوله انقالب       "  مخدوش"
دمکراتيک و سوسياليستی                           

اما مساله لنين حتی فراتر     .  ميدانستند
از بلشويکها تعيين تکليف قطعی و          

خواهان .  راديکال با گذشته بود             
تامين رهبری بلشويکها در اين                  

لنين عليرغم اين نگرش    .  انقالب بود 
مانند يک رهبر پيشرو کمونيستی            
طبقه کارگر در تزهای آوريل خود         
به اين مبانی چندان وفادار نماند و            

که بر  "  بلشويکهای قديم "در مقابل    
تداوم انقالب دمکراتيک تاکيد                    

 خواهان تعرض                            ،ميکردند
سوسياليستی و کارگری به قدرت            
بورژوازی حاکم و تصرف قدرت          

و اين نگرش را به             .  سياسی شد   
  .کناری گذاشت

 

نگرش منصور حکمت در اين                   
زمينه اما ويژه و منحصر به فرد و          

منصور .  کامال مارکسی است             
حکمت با طرح مباح کمونيسم               
کارگری و انقالب در اين ديدگاه               
علی العموم با اين نگرشها                             

١٣۵شماره   
در هيچکدام از      .  مرزبندی کرد  

مباح منصور حکمت در                     
ری            دوران کمونيسم کارگری ا

. از چنين نگرشی وجود ندارد             
 ،برعکس همانطور که گفته شد          

منصور حکمت به روشنی                     
خواهان سازماندهی و تصرف            
قدرت سياسی توسط کمونيسم               
تحزب يافته طبقه کارگر و حزب       

برنامه .  کمونيستی کارگری بود     
يک دنيای بهتر بروشنی اعالم            
ميکند که حزب مورد نظرش                

برای سرنگونی رژيم جمهوری     "
اسالمی و برقراری فوری يک           
حکومت کارگری مبارزه                       

در اين نگرش هيچ               ."  ميکند
مرحله و يا پيش شرطی برای               
تحقق و سازماندهی انقالب                    
کارگری و استقرار حکومت                

هيچ .  کارگری تعبيه نشده است        
 هيچ           ،حکومت دمکراتيکی          

ابه پيش             انقالب دمکراتيکی بم
حزب .  شرط قرار نگرفته است       

اتحاد کمونيسم کارگری پرچمدار     
ما برای     .  چنين نگرشی است        

استقرار فوری حکومت کارگری     
و اجرای کليت برنامه کمونيستی       

  .حزبمان مبارزه ميکنيم

 

پرسيده ايد که هدف از اين                       
ارزيابی چيست؟ اين ارزيابی ها        
چه تاثيری بر پراتيک و نگاه                 
سياسی حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری به تحوالت آتی جامعه           
دارد؟ در يک کالم مساله بر سر          
جوهر تالشی است که در دستور       

ما برای پيروزی يک             .  داريم
ما .  انقالب کارگری تالش ميکنيم    

 ٥٧خود را از انقالب      "  بند ناف "
تمام کاستيها و افقهای       .  بريده ايم  

غير کارگری و غير کمونيستی           
ما برای    .  اش را نقد کرده ايم            

سرنگونی رژيم اسالمی در پس          
يک انقالب کارگری تالش                     

  .ميکنيم

 

من اين مباحث را بطور                    *
تفصيلی تر در نوشته خود تحت          

در ضرورت قطع بند           "عنوان    
بررسی "  ٥٧ناف از انقالب             

 .کرده ام

 

 گرايشات راست :يک دنيای بهتر 
پرو غربی و همچنين بخشهايی           

 رژيم جمهوری                ،از جامعه       
اسالمی را محصول و نتيجه                   

و مصائب   "  ٥٧انقالب   "منطقی   
اين سه دهه را کال ناشی از                       

برخی گرايشات  .  ميدانند"  انقالب"
انقالب "ديگر بر اين باورند که             

واقعيت ".  را اسالميها دزديدند         
انقالب "چيست؟ چه دفاعی از               

بايد کرد؟ ارزيابی شما از           "  ٥٧
اين نظر که تحوالت حاضر بايد           

را به پايان موفقيت     "  ٥٧انقالب  "
 آميز خود برساند چيست؟ 

 

 پيش از هر چيز الزم      :آذر ماجدی 
. ميدانم نکته ای را روشن کنم                

تلقی عمومی و حاکم، تغيير                      
حکومت و نظام سياسی در نتيجه         
اعتراضات توده ای و مبارزه                

با .  قهرآميز مردم را انقالب مينامد    
-١٣۵۶اين تعبير تحوالت سياسی     

 در ايران يک انقالب بود که           ۵٧
به تغيير نظام سلطنتی در ايران            

اما، بنظر من، از ديدگاه        .  انجاميد
کمونيسم کارگری، اين تحوالت           
را نيز بايد يک خيزش توده ای               
برای سرنگونی نظام حاکم                       

به اين معنا شباهت     .  ارزيابی کرد 
پايه ای بسياری ميان شرايط سال        

در .   موجود است  ١٣٨٨ و   ١٣۵٧
اساس اين دو تحول در خواست             

  .پايه ای با هم مشترک اند

 

 شاهد بوديم     ۵٧آنچه ما در سال         
به ميدان آمدن يک جنبش وسيع و        
توده ای برای سرنگونی نظام                
ديکتاتوری سلطنتی و برای تحقق      
مطالبات پايه ای آزادی، برابری         

مردم آزادی        .  و رفاه بود              
ميخواستند، از تبعيض، فقر، بی           
عدالتی، سرکوب، بيحقوقی و                

اجتماعی که نظام         -فساد سياسی    
حاکم منشاء آن بود خسته و بيزار         

از شکنجه و زندان های            .  بودند
سياسی، پليس مخفی که هر                      
حرکت و کلمه شان را کنترل                  
ميکرد، از بی عدالتی عميقی که           
وجود داشت، از اختالف طبقاتی         
و تبعيض طبقاتی وقيحانه ای که           
وجود داشت، از تمام اين پديده ها         

اين .  خونشان به جوش آمده بود          
مطالبات پايه ای منشاء آن تحول          
سياسی وسيع بود که منجر به                  
سقوط يکی از قوی ترين و خشن          
ترين ديکتاتوری های موجود                

. عصر شد        
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يکی از مهمترين            ۵٧انقالب     
رخداد های قرن بيست در عرصه      

 .جهانی است

 

آيا نظامی که پس از سقوط                        
 قدرت را       ۵٧سلطنت در سال          

بدست گرفت حاصل خواست                 
" طبيعی"واقعی مردم و نتيجه              

جنبش عظيم مردم بود؟ بنظر من،       
مردم برای اسالم به خيابان       .  خير

مردم .  ها نيامدند و قيام نکردند           
شورش "  فرهنگ غربی    "عليه     
" مدرنيسم"مردم عليه         .  نکردند

خود را در مقابل گلوله ها قرار              
اين تعبير که توسط                   .  ندادند

بسياری تحليل گران بورژوايی،         
آکادميسين ها و ژورناليست های         
سطحی ارائه ميشود و البته توسط       
ايدئولوگ های رژيم اسالمی هم          
مورد تائيد و پشتيبانی قرار                      

برخی از اين دسته تحليل     (ميگيرد  
گرها اصال جيره و مواجب بگير         

کامال بی ارزش   )  اين رژيم هستند  
اينها تحليل های    .  و بی اساس اند     

بعد از ماوقع برای توجيه شرايط         
عظمت اتفاقی که در ايران       .  است

رخ داد و تاثيرات و نتايج سياسی         
اجتماعی آن در سطح بين                   –

المللی و بويژه در منطقه، تحليل و      
ارزيابی از اين پديده را از                        
جوانب مختلف در دستور آکادمی       
ها و دستگاه های ايدئولوژيک               

  .بورژوازی بين المللی قرار داد

 

ديديم که خيلی سريع، در تبعيت            
انقالب " را   ۵٧از خمينی، انقالب    

کوشيدند جنبش   .  ناميدند"  اسالمی
مردم عليه ديکتاتوری شاه را از           
تمام عدالت جويی و ترقی خواهی       
تهی کنند و آن را به يک پديده                  
کپک زده، به شورشی عليه                     
مدرنيسم، فرهنگ غرب، و                     

اين .  بدل کنند  "  ليبراليسم غربی  "
تحرکات باصطالح آکادميک،              

اين .  مغرضانه و هدفمند است            
بخشی از مهندسی افکار عمومی         

در .  ضد انقالب بورژوازی است     
اين هدف نظام اسالمی در ايران          
و بورژوازی بين المللی شامل               

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

. ناسيوناليسم پرو غرب شريک اند        
حفظ يک نظام ارتجاعی و ضد                  
انقالبی و ممانعت از شکل گيری             
يک انقالب کارگری عليه نظام                 
سرمايه داری، نقطه اشتراک منافع        

 .همه اين جريانات است
 

" طبيعی"رژيم اسالمی نه محصول      
، بلکه     ۵٧يا خودبخودی انقالب             

سياسی   -حاصل مهندسی اجتماعی     
دول غربی، عليه انقالبی بود که               
برخالف تمام اراجيفی که بعدا به آن   
نسبت دادند، بسيار خصلت چپ                

درست است که در آن مقطع      .  داشت
يک حزب کمونيستی راديکال                   
وجود نداشت و گرايش حاکم در                
ميان چپ پوپوليسم و ناسيوناليسم            

بود، اما خواست       "  جهان سومی   "
های عميق و پايه ای مردم با                        
عدالت طلبی و برابری طلبی چپ           

طلب .  سنخيت داشت و تداعی ميشد     
آزادی، برابری، رفع تبعيض،                   
امحای فقر، اينها همه مطالباتی چپ      
است که با سوسياليسم تداعی                       

 .ميشود
 

بقول منصور حکمت در شرايط               
انقالبی جامعه چپ خود را جستجو         

اين .  ميکند و آن را عزيز ميدارد            
 ١٣۵٧عين اتفاقی بود که در ايران        

جريانات چپ عليرغم تمام           .  افتاد
کمبودها و نارسايی هايشان بشدت          

فقط کافی  .  ميان مردم محبوب شدند    
است صحنه های مقابل زندان های         
رژيم را بياد بياوريم که چگونه                  
مردم زندانی های چپ را روی                 
دوش خود از زندان بيرون                            

. مياوردند و گلبارانشان ميکردند            
زندانی های سياسی چپ به                           

همين .  بدل شدند   "  قهرمانان ملی   "
صحنه ها رعشه بر اندام دولت های       
غربی، نمايندگان سياسی                               

هراس .  بورژوازی غرب، انداخت    
از چپ و کمونيسم اين نمايندگان               
ضد انقالب بورژوايی را به تحرک       
و طراحی عليه جنبش انقالبی مردم       

 .ايران انداخت
 

در کنفرانس گوادولوپ، در بحبوحه     

١٣۵شماره   
مبارزات مردم، طرح بسيار                 
ارتجاعی سقط خيزش انقالبی              

و داستان از آن     .  مردم ريخته شد   
همه .  زمان ديگر روشن است          

ميدانند که چگونه خمينی را عمال      
" رهبر انقالب مردم  "يک شبه به    

چگونه يک شبه يک      .  بدل کردند 
و چگونه در        .  رهبر زاده شد       

مدتی کوتاه خيزش انقالبی مردم        
از .  ناميدند"  انقالب اسالمی  "را   

اينجا ديگر سراشيب اين خيزش         
و عمال به شکست            .  آغاز شد   
  .انجاميد

 

درست است که نظام سلطنتی               
سرنگون شد، يعنی يک خواست        
پايه ای و اصلی جنبش مردم                  

اما سرنگونی شاه        .  متحقق شد   
برای مردم فقط بمعنای حذف شاه      

سرنگونی شاه برای مردم        .  نبود
بمعنای محو تبعيض، سرکوب،          
اختناق، زندان سياسی و شکنجه،      

در حاليکه در    .  فقر و فالکت بود    
عالم واقع حذف شاه نه تنها به                
محو اين پديده ها نيانجاميد، بلکه        

زيرا در   .  موجب تشديد آنها شد       
واقعيت امر، رژيم اسالمی قدرت     
را بدست گرفت تا انقالب مردم و       
خواست های انقالبی مردم را               

رژيم اسالمی تداوم   .  سرکوب کند 
کاری که رژيم     .  نظام سابق بود    

شاه نتوانست انجام دهد، يعنی               
سرکوب جنبش و خيزش انقالبی        

. مردم، رژيم اسالمی انجام داد           
در همان مقطع منصور حکمت           

سرکوب "استراتژی اين رژيم را      
رژيم .  ناميد"  انقالب بنام انقالب    

اسالمی حاصل نه انقالب مردم،        
بلکه نتيجه دست باال پيدا کردن            
ضد انقالب اسالمی در خيزش            

 .مردم بود
 

درد و رنج، سختی و بدبختی و             
مشقت و فالکت گسترده ای که             
بر مردم ايران در سی سال                      
گذشته تحميل شد نتيجه شکست           

مردم .  خيزش انقالبی مردم بود       
حق داشتند که در اواخر قرن                 
بيستم سرکوب، اختناق، فقر و              
فالکت، تبعيض و بی عدالتی و            
ديکتاتوری سلطنتی  نخواهند و           
برای امحای تمام آنها بپا خيزند و       

متاسفانه مردم شکست     .  قيام کنند  
ضد انقالب بورژوايی      .  خوردند

بين المللی با تمام قوا به جنگ                
مردم آمد و بر دوش جنبش های           

عقب مانده ارتجاعی شرق زده              
اسالمی ارتجاعی ترين و         –ملی   

عقب مانده ترين گرايش جنبش              
. کهنه پرست را به قدرت رساند           

بدبختی و فالکت و درد عميقی که        
مردم تحت اين نظام پوسيده کپک        
زده جنايتکار متحمل شدند، نتيجه       
شکست جنبش آزاديخواهانه شان        

 .بود

 

انقالب "تحوالت حاضر بايد      "آيا  
را به پايان موفقيت آميز              "  ٥٧

پاسخ به اين سوال      "  خود برساند؟ 
بستگی به تحليل ما از تحوالت              

آيا اين    .  امروز در جامعه دارد         
 ١٣۵٧تحوالت را دنباله تحوالت       

می بينيم يا آن را پديده ای مستقل           
از تحوالت سياسی سی سال پيش         
ارزيابی ميکنيم؟ پاسخ به اين                  
سوال بنظر من هم مثبت و هم                  

به يک معنا آنچه            .  منفی است   
امروز در ايران شاهديم دنباله               

. همان جنبش سی سال پيش است         
به اين معنا که مردم آمده اند تا                 
اين نظام جنايتکار و سرکوبگر را      

به اين معنا که          .  به زير بکشند      
مردم آزادی، برابری و رفاه                    

اما، در عين حال، اين        .  ميخواهند
نقطه اشتراک تمام جنبش های               
توده ای عليه ديکتاتوری های                

اين .  حاکم سرمايه دارانه است           
جوهر مبارزات مردم و طبقه                 
کارگر در تمام دنيا عليه سرکوب         

لذا خيزش اخير    .  نظام حاکم است   
مردم تالشی انقالبی برای                         
دستيابی به خواست های عميق             

  .بشری است
 

ليکن شايد بتوان گفت که توجه به         
پيوستگی اين دو پديده بما کمک            
ميکند تا مانع تکرار اشتباهات               
گذشته شويم و از گذشته درس                

بعنوان يک حزب                .  بگيريم
کمونيست انقالبی بتوانيم با ارجاع     
به تحوالت سی سال پيش اتفاقات         
و پديده های امروز را بهتر                      
توضيح دهيم و آسان تر نقطه                  
سازش ها و موانع سياسی ای که           
ارتجاع در مقابل پيشروی انقالبی      
جنبش مردم قرار ميدهد، کنار               

  .زنيم

 

جامعه ايران از نظر سياسی                    
بسيار پيچيده   

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تر و پخته تر از سی سال پيش                 
نسل جوان امروز بسيار           .  است

اما مهمترين    .  هوشيار تر است       
تفاوت امروز با سی سال پيش                
وجود يک حزب کمونيستی                     
انقالبی است که با تکيه بر يک              
گنجينه تئوريک و سياسی که در          
اين سی سال اندوخته شده است،           
با درکی روشن و انقالبی از                    
مارکسيسم، با اتکاء به سی سال            
مبارزه سياسی کمونيستی و                    
دستيابی به نقد عميق از کمونيسم         
های غيرکارگری و با مجهز                  
بودن به تئوری و استراتژی                    
سياسی قدرت گيری کمونيسم                
کارگری در صحنه وجود دارد و         
با تمام قوا بر سازماندهی انقالب          
کارگری بعنوان تنها تضمين                  
تحقق خواست های پايه ای مردم          

اين تنها راه      .  تمرکز کرده است     
اين پديده سی سال     .  پيروزی است 

پيش موجود نبود، امروز وجود            
 .اين نقطه اميد است. دارد

 

 بهمن   ٢٢ قيام      :يک دنيای بهتر     
انقالب "يک مقطع تعيين کننده در      

قيام کار رژيم شاه را         .  بود"  ٥٧
اما اوباش اسالمی در       .  تمام کرد  

آن روز اسلحه ها را از مردم                   
مسلح ميگرفتند و روانه خانه شان       

چه ارزيابی ای از نقش      .  ميکردند
و جايگاه قيام داريد؟ تفاوتهای قيام      

 بهمن و قيام کارگری برای              ٢٢
پايان دادن به حاکميت سياه                       
اسالمی و سلطه سرمايه را                      

 چگونه می بينيد؟  

 

 قيام عملى             :سياوش دانشور      
برخالف توافقات صورت گرفته         
با جريان اسالمى بود و عليرغم            

ماهها .  ميل آنها صورت گرفت         
 دولتهاى    ۵٧ بهمن       ٢٢قبل از       

غربى به اين نتيجه رسيده بودند            
که شاه را در ايران نميتوان سرپا         
نگهداشت و براى نيروى                          
جايگزين تالشهايشان را شروع           

کنفرانس گوادلوپ با    .  کرده بودند 
رهبرى آمريکا روى سياست دفاع     

خمينى .  از جريان اسالمى رفت        

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

به پاريس منتقل شد و از آنزمان بى         
بى سى و رسانه ها و دستگاه                        
ديپلماسى دول غربى روى خمينى          

و انقالب     "  رهبر مردم    "بعنوان     
" انقالب اسالمى     "ايران بعنوان           

همينطور ژنرال      .  متمرکز شدند     
هويزر به ايران فرستاده شد تا با               
فرماندهان ارتش مذاکره کند و قول        

قرار شد    .  و قرارها را گذاشتند           
ارتش سرکوبگر شاه دست نخورده        

از .  تحويل رژيم جديد داده شود              
ارتش برادر    "همان زمان شعار            

در خيابانها سر و کله اش           "  ماست
اسالميها مشوق مردم          .  پيدا شد    

انقالبى ميشدند که بجاى هجوم و              
خلع سالح نيروى سرکوب روى              

نسل جديد   .  تفنگهايشان گل بگذارند    
امروز بايد سياستهاى موسويها را           
که مرتبا از سپاه و بسيج و عدم                   
تهاجم به آن حرف ميزنند خوب                 

اين سياستها از سر                    .  بشناسد
 براى      ،نيست"  مسالمت جوئى     "

مصون داشتن دستگاه سرکوب                 
 . براى دولت بعدى بورژوائى است

 

 در  ۵٧روز تاسوعا و عاشورا سال      
تهران امثال هادى غفارى جلو                   
مردم انقالبى را ميگرفتند و شعار           

را بعنوان شعار       "  مرگ بر شاه      "
ساواک و کسانى را که شعار مرگ         

. بر شاه ميدادند ساواکى ميخواندند         
سياست شان کنترل راديکاليسم                 
جامعه و دست بدست کردن قدرت           

قرار بود شاه برود و خمينى            .  بود
اما مردم  .  بيايد و همه چيز تمام شود     

 پادگانها را خلع      ،انقالبى قيام کردند   
 وارد جنگ با نيروى       ،سالح کردند 

 و ماشين دولتى              ،سرکوب شدند    
حکومت آريامهرى را درهم                       

مردم مسلح شدند و در              .  کوبيدند
بسيارى نقاط ايران تا مدتها مسلح            

همين پروسه از جمله باعث       .  ماندند
شد که جمهورى اسالمى تا خرداد           

 عمال قدرت اش زير سوال      ۶٠سال  
تنها با خلع سالح مردم و                 .  باشد

 ۶٠درهم کوبيدن انقالب در سال             
بود که جمهورى اسالمى مستقر               

قبل از آن قدرت در خيابان بود        .  شد
و عليرغم حرکتهاى روزانه اوباش       
خيابانى حکومت دولت موقت                    

١٣۵شماره   
بازرگان کار زيادى از دستش              

اما کمبود فاکتورهاى  . ساخته نبود 
ديگرى نهايتا ورق را بنفع                      
حکومت جديد و تا مغز استخوان        
مرتجع اسالمى سرمايه داران             

 .   برگرداند

 

قيام ادامه حرکت انقالبى مردم            
عليه رژيم سلطنتى سرمايه داران     
بود اما آوردن خمينى و خلع                   
سالح مردم تداوم سياست حاکم            

. بر رژيم شاه عليه انقالب بود              
رژيم جديد که ابتدا ترکيبى از                
ملى مذهبى ها و شبه ليبرالهاى            

 بايد  ،ايرانى و آخوندها را داشت       
نظم سرمايه را مجددا مستقر                 

 خطر چپ را منتفى                   ،ميکرد
 ارگانهاى سرکوب را              ،ميکرد

 و     ،بازسازى و تقويت ميکرد            
درهم "  انقالب"انقالب را با نام         

آنها موظف بودند براى     .  ميکوبيد
بقاى سرمايه دارى و سرکوب              

 ،انقالب مردم را خلع سالح کنند        
شوراهاى کارگرى را منحل و             

 سران و         ،اعالم کنند    "  ماليده"
رهبران تظاهراتها و اعتراضات      

 جوخه هاى       ،مردمى را بکوبند      
 و به   ،ترور و اعدام راه بياندازند     

همين طريق قدرتشان را حفظ              
 بهمن اقدام            ٢٢قيام      .  کردند

درستى بود اما هفته ها قبل از                
. قيام کمر انقالب شکسته بود                

مرکز انقالب و پرچم راديکال و         
سوسياليستى آن در صنعت نفت          

همان اعتصابى که هنوز که      .  بود
هنوز است لرزه بر تن                                
بورژوازى مى اندازد و هر جلوه       
اى از حرکت کارگران نفت را با        

. تداعى ميکنند   "  انقالبى ديگر   "
بازرگانها و حاج عراقيها با                    
هليکوپتر رژيم شاه سراغ                       
نفتگران رفته بودند و با وعده و           
کمک مالى اعتصاب را خواباندند     
و عمال ابتکار عمل سياسى را از       

. دست کارگران نفت درآوردند           
 ۵٧در مقطع تاسوعا عاشورا               

روشن بود که کار از کار گذشته          
است و جريان اسالمى ابتکار               

خلع .  عمل را بدست گرفته است       
سالح مردم و فرستادنشان به                 
خانه ادامه روندى بود که قبل از          

يادتان .   بهمن شروع شده بود      ٢٢
هست که اين مزدوران ضد                    
کمونيست سرمايه با هر تحرک          

 زير پرچم    ،مردم و از جمله قيام      
 ،"امام دستور جهاد نداده                      "

 . مخالفت ميکردند
 

مهمترين تفاوت يک قيام کارگرى      
 ۵٧ بهمن        ٢٢با قيام همگانى            

. سياست و اهداف ناظر به آنست         
 بهمن با وجود خواستهاى      ٢٢قيام  

شريفى که داشت نهايتا ميخواست       
. رژيم سلطنتى را سرنگون کند            

کارگران دراين قيام بدنبال کسب         
قدرت سياسى و اداره جامعه                   

. براساس برنامه کارگرى نبودند        
نه حزب سياسى کارگرى داشتند          
و نه احزاب چپ و ناسيوناليست           
موجود اساسا اينگونه فکر                        

قيام کارگرى بايد               .  ميکردند
حکومت انقالبى کارگران را                 

در قيام کارگرى      .  سرکار بياورد  
رهبرى سياسى دست حزب و                
ارگانهاى توده اى و انقالبى طبقه         
کارگر است که جامعه را حول              

. اهداف خود قطبى کرده است               
هدف روشن و بدون تخفيف اش            
درهم کوبيدن ماشين دولتى                      

 اعالم     ،سرکوب و انحالل آن              
 اعالم   ،حکومت انقالبى کارگران    

بيانيه پيروزى طبقه کارگر و                  
 ،برنامه اش براى آزادى جامعه           

سنگربندى در مقابل مقاومت                  
 و     ،بورژوازى از تخت افتاده             

برپائى جامعه اى سوسياليستى              
حزب ما پرچم اين انقالب و      .  است

اين قيام کارگرى را برافراشته و          
براى اين پيروزى کارگرى تالش       

 . ميکند
 

 بهمن و کال           ٢٢درسهاى قيام        
پاسخ دادن  .   کم نيستند   ۵٧انقالب  

به کمبودهاى آندوره مستلزم                   
آمادگى پيشروترين اليه طبقه                 
کارگر و مشخصا کارگران                     

 متحزب و متشکل                 ،کمونيست
شدنشان در حزب طبقاتى و                     

 حزب اتحاد             ،کمونيستى خود      
 ايجاد              ،کمونيسم کارگرى             

ارگانهاى انقالبى قيام و شرکت             
در جدال قدرت براى پيروزى               

طبقه کارگر هر راه ديگرى     .  است
 عليرغم جانفشانيهاى                    ،برود

 نهايتا نيروى طبقات دارا     ،تاريخى
در جهت قدرت سياسى و استثمار       

اهداف طبقه  .  اقتصادى آنها ميشود  
کارگر و جنبش کمونيستى                        
کارگرى با اهداف طبقه                              
بورژوازى و جنبشهاى دست                 

در .  راستى غير قابل جمع اند              
دوره انقالبى   

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر کارگران پيشرو و کمونيست         
و حزبشان وظيفه اى دارند اينست      
که شرايط و ملزومات پيروزى را      

 براى رفع موانع آن گام          ،بشناسند
 نيرويشان را پشت هيچ          ،بردارند

مرتجع بورژوا و ناسيوناليست و         
 و راسا با برنامه            ،مذهبى نبرند  

مستقل خود پرچم آزادى جامعه را      
قيام کارگرى مرحله        .  برافرازند

اى است که اين پيروزى و                        
سازمان و قدرت طبقه ماديت يابد        
و جدال از موضع دولت انقالبى           
کارگرى براى پايان دادن به                    
سلطه سرمايه و جامعه طبقاتى              

 . وسيعا آغاز شود
 

 تاکيد بر تفاوت       :يک دنيای بهتر    
انقالب "و     "  جنبش سرنگونی    "

در تحوالت حاضر از       "  کارگری
جانب حزب اتحاد کمونيسم                      
کارگری و منصور حکمت از چه       
روست؟ مهمترين درسی که از             

برای تحوالت       "  ٥٧انقالب       "
جاری و آتی در ايران ميتوان                 

  چيست؟،گرفت
 

 حزب اتحاد                 :علی جوادی        
کمونيسم کارگری پرچمدار                    
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

با همين متد هم به ارزيابی         .  است
برای ما   .  تحوالت سياسی ميرود    

کمونيسم منصور حکمت پديده ای      
راهنمای .  متعلق به گذشته نيست       

. سياسی و عملی حزبمان است             
يکی از ويژگی های اين کمونيسم        
همانطور که اشاره کرده ايد تاکيد        

و "  جنبش سرنگونی  "بر تفاوت      
هدف از  .  است"  انقالب کارگری "

ما اجازه   .  اين تاکيد روشن است       
نميدهيم که جريانات پوپوليست و        
چپ سازشکاری از جنس خط               
حميد تقوايی و شرکا يک جنبش            
سرنگونی را با تمام قيامها و                    

انقالب "خيزشهايش به عنوان               
به کارگران و جامعه         "  کارگری
 بدون آنکه واقعا ماشين        ،بقبوالنند

دولتی و ساختارهای نظام سرمايه      
داری حاکم در هم شکسته شده                

ما ديده ايم که چگونه                   .  باشد
جريانات سازشکار انقالب                      

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

کارگری در روسيه را به شکست            
 نپ و سرمايه داری دولتی       ،کشاندند

ما .  را به کارگران حقنه کردند               
اجازه نميدهيم اين تاريخ تکرار                 

تاکيد و حساسيت ما از اين             .  شود
  .روست

 

در متد کمونيسم کارگری منصور           
حکمت انقالب در جوامع سرمايه            
داری کنونی صرفا به انقالبات                  

اين متد در    .  کارگری اطالق ميشود   
جنبش توده ای برای                  "نوشته      

 به   ،"سرنگونی رژيم آغاز ميشود        
من :  "اين صورت بيان شده است          

 با همه     ،جنبش برای سرنگونی را      
خيزشها و قيامها و نبردهايی که در        

 از انقالبی که           ،بر خواهد داشت      
ميتواند از دل اين جنبش عروج                 

جنبش سرنگونی  .   متمايز ميکنم  ،کند
طلبی ميتواند پيروز شود بی آنکه            
لزوما کل ماشين دولتی را هدف                
گرفته باشد و يا در هم کوبيده                        

تاکيد در اينجا بر سر                    ."  باشد
سرنگونی و تمايز آن با در هم                     

 کل    ،"کل ماشين دولتی      "شکستن    
و .  ماشين دولتی طبقه حاکم است           

انقالب ايران انقالبی : "اضافه ميکند
باتی           کارگری خواهد بود با هدف ا

 يک   ،ايجاد يک حکومت کارگری       
  ".جمهوری سوسياليستی

 

کاربرد اين ارزيابی و متد منصور         
محدود "  انقالب ايران  "حکمت از      

به تحوالت آتی و يا جاری در                      
به گذشته هم قابل           .  جامعه نيست   

نگرش ما به تحوالت        .  تعميم است  
گذشته انعکاسی از باورهای کنونی       

به عبارت ديگر تاريخ را    . مان است 
هر مفسری با نظرات کنونی و                   
مکان اجتماعی کنون خود تببين و           

و در توضيح بيشتر    .  ارزيابی ميکند 
اين متد و نگرش خود در قبال                     
تحوالت سياسی در مصاحبه ای با          

شايد به دليل    :  "نشريه پوشه ميگويد   
استبداد طوالنى و اين واقعيت که              
حکومتهاى استبدادى را بايد بزور          

هاى ايران عادت        پايين کشيد، چپ    
دارند دو مقوله سرنگونى و انقالب         

بنظر من اين   .  را هميشه با هم ببينند     

١٣۵شماره   
دو مقوله لزوما هميشه با هم                   

واضح است که رژيم             .  نيستند
اسالمى با مسالمت بزير کشيده            
نميشود و مردم ناگزير خواهند            

اما هر     .  شد زور بکار ببرند           
اعمال فشار و زور از جانب                  

  ".مردم، يک انقالب نيست

 

همانطور که بارها تاکيد کرده               
 ما برای سرنگونی رژيم                 ،ايم

اسالمی در پس يک انقالب                     
اما اين    .  کارگری تالش ميکنيم      

امکان هم وجود دارد که رژيم              
اسالمی بدون يک انقالب                        

 بدون     ،کارگری سرنگون شود        
اينکه ماشين دولتی کال در هم                

در چنين      .  شکسته شده باشد          
. شرايطی کار ما تمام نشده است         

تالش ما برای استقرار حکومت         
کارگری و سازماندهی انقالب و        

 ،قيام کارگری ادامه خواهد يافت       
ما در آن صورت کماکان                         
کارهای بسياری در مقابل خود           

آنچه امروز شايد    .  خواهيم داشت 
به "  ناچيز"برای برخی تفاوتهای    

نظر برسد در فردای تحوالت               
سياسی جامعه و تعميق                              
پالريزاسيون سياسی ميتواند به          

 ،تفاوتهای بزرگ منتج شود                  
نيروهايی را که امروز                              
سرنگونی رژيم اسالمی را حلقه        
ای در تحقق اهداف خود می                  

 در فردای سرنگونی در              ،بينند
منشويکها و  .  مقابل هم قرار دهد     

بلشويکها هر دو به جريان واحد          
روسيه "  سوسيال دمکراسی       "

اما در انقالب           .  تعلق داشتند     
کارگری اکتبر در دو صف                    

. متفاوت سياسی قرار گرفتند               
سرنوشت منشويکها ميتواند                  
سرنوشت بسياری از چپ های           

آنهايی که   .  سازشکار ايران باشد   
و "  در کنار مردم     "موسوی را      

 از  ،قرار داده اند   "  همراه مردم "
امروز خود را در چنين صفی              

 . قرار داده اند
  

پرسيده ايد که مهمترين درسی که      
برای تحوالت   "  ٥٧انقالب   "از   

جاری و آتی در ايران ميتوان                
 چيست؟ بايد بر دو درس         ،گرفت

همه با     "-١:  اساسی تاکيد کرد     
طبقه   -٢  ،در کار نيست     "  همی

کارگر و کمونيسم تنها با حزبش          
اين دو مساله          .  پيروز ميشود    

بزرگترين درسی است که                       

از نقطه نظر من         "  ٥٧انقالب   "
  .برای کمونيستهای کارگری دارد

 

 يک مولفه سياسی مهم در                  -١
" همه با هم   "مساله  "  ٥٧انقالب  "

همه با هم فورمولی بود که           .  بود
جريانات راست اسالمی حاکم               
توانستند با آن چپ و راديکاليسم           

هر .  در جامعه را خلع سالح کنند       
گونه تاکيد بر تمايز سياسی و                  

تفرقه "اجتماعی را اقدامی                       
منفعت "و مغاير                 "  افکنانه
همه با    .  "تعريف کنند   "  عمومی

پرچمی بود که بر مبنای آن          "  هم
جريان راست اسالمی توانست با         

اسالمی   –کمک جريانات ملی           
خود را بر توده های مردم تحميل         

" همه با هم     "در پس پرده        .  کنند
توانستند پرچم ارتجاع اسالمی             

تاکيد .  حاکم را بر مردم حقنه کنند       
بر تمايزات اجتماعی و سياسی             
يکی از مهمترين درسهای                        

برای تحوالت       "  ٥٧انقالب       "
همه با همی    .  سياسی حاضر است   

جنبشهای متفاوت   .  در کار نيست    
اجتماعی دارای اهداف متفاوتی           

راست پرو غربی برای          .  هستند
يک نظام سرمايه داری رقابتی             
تالش ميکند ما برای يک نظام               

مخرج .  آزاد سوسياليستی            
. مشترکی ميان اين دو پرچم نيست     

ما آن جريانات چپ سازشکاری          
را در   "  همه با هم    "را که پرچم       

. دست دارند افشاء خواهيم کرد            
" همه با هم   "اجازه تکرار داستان     

 .را به هيچ جريانی نخواهيم داد
 

 پيروزی کارگری و کمونيستی     -٢
تنها تحت پرچم و سازماندهی يک      

اين .  حزب کمونيستی ممکن است    
يکی از در افزوده های منصور            
حکمت و يک درس مهم از                       

ببينيد .  است"  ٥٧انقالب         "
کارگران و مردم زحمتکش                     
نيروی محرکه و عامل تغيير                  

 اما  ،بودند"  ٥٧انقالب  "اجتماعی  
اين جنبش اجتماعی به لحاظ                    
سياسی فاقد حزب سياسی خود               

فاقد يک حزب سياسی                 .  بود
کمونيستی کارگری بود که در               
راس اعتراضات توده های مردم        
برای سرنگونی رژيم شاه قرار            

آن تالشها و               .  گرفته باشد       
جانفشانيها ميتوانست در صورت       

وجود يک         
١١صفحه حزب   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمونيستی کارگری به يک                      
پيروزی مهم در تحوالت سياسی         

. اينطور نشد   .  ايران منتج شود       
ايجاد آمادگی سياسی و تشکيالتی        
و حزبی برای سازماندهی قيام              
کارگری و فرود آوردن ضربه             
نهايی بر پيکر نظام سياسی و                  
اقتصادی حاکم بر دوش چنين                

قدرت سياسی   .  حزبی قرار دارد     
هيچ جريانی  .  را بايد تصرف کرد    

قدرت سياسی را به کارگر و                   
تامين .  کمونيسم اهداء نخواهد کرد   

ملزومات چنين امری يک وظيفه        
خطير حزب اتحاد کمونيسم                     

  .کارگری است
 

در اين زمينه بايد بيشتر بحث                  
  .کرد

 

 چه ارزيابی ای      :يک دنيای بهتر   
از گرايشات راست حاکم بر دو             

حزب کمونيست  "حزب موسوم به    
در "  حکمتيست"و      "  کارگری

برخورد به تحوالت حاضر و                
 داريد؟ " انقالب"مساله 

 

 نکته ای که ما در            :آذر ماجدی   
تحليل هايمان در نقد اين دو                       
جريان به آن اشاره کرده ايم،                   

. سيستم مشابه تحليلی آنها است             
هر دو جريان بينشی پوپوليستی            
در برخورد به جنبش حاضر و              

هر دو   .  رابطه آن با رژيم دارند        
از درک ماهيت جدال دو جناح              

هيچيک ماهيت     .  رژيم عاجزند    
واقعی اين جدال، يعنی اختالف             
استراتژيک در حفظ نظام را                   

هيچ کدام            .تشخيص نميدهد           
ديناميزم رابطه مردم با رژيم در          
  .جنبش سرنگونی را درک نميکند

 

در برخورد به جدال های دو                   
جناح رژيم، در واقع، کل                           
اپوزيسيون ايران، از جمله تمام            
جريانات چپ، اين دعواها را                 
دعوايی بر اساس ارائه سيستم               
های مختلف اقتصادی يا سياسی           

بطور نمونه    .  ارزيابی کرده اند      
جريان "  اصالح طلبانه "ادعاهای  

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

اصالح طلب حکومتی را زيادی              
جدی گرفته اند يا تصور کرده اند             
که يکی طرفدار اقتصاد دولتی و              
ديگری خواهان اقتصاد خصوصی       

تحليل منصور حکمت از             .  است
جدال دو جناح رژيم کامال منحصر        
بفرد و متمايز از تحليل های                         
ژورناليستی، آکادميک و يا سياسی        
ناظران و تحليل گران سياست                    

درک ديناميزم         .  ايران است        
اختالفات و جدال دو جناح بر اساس       
تالش برای حفظ نظام و ارائه                     
استراتژی های مختلفی که به نظر           
هر يک بهتر ميتواند بقای نظام را            
تضمين کند، جوهر اصلی تحليل              
منصور حکمت از اين جدال را                 

 .تشکيل ميدهد

 

اين دو جريانی که تحت نام                            
کمونيسم کارگری فعاليت ميکنند             
مانند کل خيل ژورناليست ها و                   

" ايران شناس     "آکادميسين های            
جدال دو جناح را ارزيابی و تحليل          

لذا با به ميدان آمدن مردم           .  ميکنند
در ماه خرداد همزمان با آغاز                     
مضحکه انتخاباتی، مردم را بعنوان      

ديناميزم .  دنبالچه جناح ها ديدند            
حرکت مردم در استفاده از هر                   
فرصتی برای اعتراض به رژيم              
اسالمی و تالش برای تغيير توازن         

  .قوا را تشخيص ندادند

 

ح ک ک با ديدن اين خيزش عظيم            
و حضور گسترده سمبل سبز در آن        
خلع سالح شد و تمام تحليل های پا            

موخرتر آن   (درهوای پيشين خود         
در "  قدرت دوگانه   "اعالم وجود        

جامعه بود و اعالم اينکه يک گانه            
اين قدرت دوگانه دست حزب آنها            

را بايگانی کرد و بدنبال اين       !)  است
با سرعت      .  افتاد"  جنبش سبز     "

. باورنکردنی به راست چرخيد                
جناح اصالح طلب دولتی، سران             
سبز اسالمی، موسوی و کروبی و          
دار و دسته را به ميان مردم قاچاق           

اعالم کرد تا زمانيکه اينها در       .  کرد
مقابل احمدی نژاد ايستادگی کنند در      
ميان مردم هستند، از آنها خواست           
که با رژيم سازش نکنند و به                        

١٣۵شماره   
آنها را        .  بپيوندند"  انقالب"

نيروهای سازشکار درون                      
تحليل .  (صفوف انقالب ناميد          

تمام اينها در     .  های حميد تقوايی    
مقاالت مختلف در همين نشريه           

 ) .مورد نقد قرار گرفته اند

 

در عرصه پراتيک در خارج                
کشور عمال يک جبهه اعالم نشده      

اسالمی و     –با دو جنبش ملی            
ناسيوناليسم پرو غرب تشکيل              

در آکسيون های خارج                .  داد
کشور در کنار آنها قرار گرفت و       

. شعارهای آنها را تکرار کرد              
چند نمونه از اين راست روی و        (

سازشکاری، پخش سرود ای               
ايران در آکسيون ها، تکرار                  

خامنه ای قاتله، واليتش         "شعار   
و "  آزادی برای ايران      "باطله،    
با پرچم های سبز و سه        .)  امثالهم

رنگ همراه شد، اعالم کرد که            
 آذر   ١۶رنگ مهم نيست و در             

پوسترهای سبز و صورتی و                
اخيرا در شهر     .  (سرخ تهيه کرد    

گوتنبرگ حتی با الهام از شام                
غريبان يک پارچه سبز روی               
زمين پهن کرده اند، شمع روشن         
کرده اند و ماسک هايی بشکل              
پرچم ايران را بر سر اين سفره            

راست روی  .)  سبز قرار داده اند     
خيره کننده آنها همه را شوکه                 

  .کرده است

 

نکته ای که بايد به آن توجه جدی         
مبذول داشت، درک رهبری جديد    

. اين حزب از مقوله انقالب است        
درک اين رهبری از مقوله                      
انقالب هيچ ربطی به تعريف و            
تبيين مارکسيستی از انقالب                  

حميد تقوايی هر حرکت          .  ندارد
اعتراضی عليه رژيم اسالمی را        

حميد تقوايی از     .  انقالب ميخواند  
 دارد درباره انقالب       ١٩٩٨سال   

عمال مدت  .  جاری صحبت ميکند   
کوتاهی پس از سر کار آمدن                 
خاتمی، ايشان شروع به صحبت        

و اين    .  از انقالب جاری کرد           
جاری آقای تقوايی           "  انقالب"

اما مساله  .  هنوز در جريان است     
تاسف آور اينجاست که  هر چه            
جنبش سرنگونی طلبانه مردم              
عميق تر و راديکال تر شده،                  
نظرات و تئوری های ايشان                  

البته اين از    .  راست تر شده است    
خاصيت های بينش پوپوليستی            

سيال بودن نظرات، تغيير        .  است
موضع با جهت وزش باد،                         
راديکاليسم صوری، عجز از                
ديدن ماهيت طبقاتی مبارزات               
اجتماعی و سياسی، عدم توانايی          
درک موقعيت و جايگاه جنبش               
های اجتماعی در جامعه، مولفه           
های يک بينش پوپوليستی هستند         

 –که بويژه در تالطم های سياسی        
اجتماعی با صراحت بروز می             

  .يابند

 

در يک کالم انقالب نزد حکک             
هر حرکت اعتراضی به رژيم               
است و در بهترين حالت حرکتی          
برای سرنگونی رژيم اسالمی،            
بدون هيچ خصلت طبقاتی و                    

اين بينش          .  کارگری است         
پوپوليستی تا آنجا پيش ميرود که          
حتی موسوی و کروبی نيز در               
ميان صفوف انقالب قرار داده               
ميشوند، حال با توصيف نيروهای     

رهبری حکک  .  سازشکار انقالب 
در قبال خيزش مردم، کامال به              
راست چرخيد و به سازش با دو            
جنبش ملی اسالمی و ناسيوناليسم        

اما از آنجا که        .  پرو غرب افتاد     
اين خيزش را انقالب مينامد و بر         
مبنای آن تبليغات و آژيتاسيون               

. ميکند، ظاهری راديکال دارد             
کلمه انقالب اسم رمز ورود آنها            
به عرصه راديکاليسم سياسی                

 .است

 

" حکمتيست"حزبی که تحت نام          
از نظر  )  حکک ح (فعاليت ميکند،   

بينشی با حکک تفاوت چندانی               
بينش هر دو پوپوليستی            .  ندارد

است و نقطه عزيمت شان در                  
تحليل شرايط سياسی جامعه و                

. جدال دو جناح رژيم يکسان است      
تفاوت ميان اين دو جريان در                  
اتخاذ موضع سياسی متفاوت در          

تحليل اين   .  قبال اين خيزش است      
دو جريان دو روی يک سکه                   

در واقع هر دو مردم را              .  است
. دنبالچه جناح های رژيم می بينند      

تفاوت اينجاست که حکک ح                  
خيزش مردم را از آنجا که آنرا              
دنباله روی از سران جنبش سبز           
اسالمی ارزيابی ميکند، ارتجاعی     
ميخواند و مردم را به خانه نشينی        

در حاليکه حکک کل     .  فراميخواند
را انقالب      "  جنبش سبز     "اين      

ميخواند و          
١٢صفحه   
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حتی سران آنرا بخشی از صفوف       
حکک ح کل اين جنبش          .  انقالب

را ارتجاعی مينامد، حکک به               
يعنی "  (نيروهای آن  "بخشی از      

سران جنبش سبز اسالمی يا جناح       
) اصالح طلبان حکومتی                          

اين .  برخوردی دوگانه ميکند           
اساس تفاوت سياست، مواضع و          

  .بينش اين دو جريان است

 

ادعا )  کورش مدرسی  (حکک ح     
ميکند که از زور راديکاليسم                  
کارگری، خيزش مردم را                        
ارتجاعی ميخواند و زير بيرق              
انقالب پرولتری پنهان ميشود تا           
موضع راست پاسيفيستی خود را        

. توجيه کند و مقبول جلوه دهد                
با اعالم    )  حميد تقوايی   (حکک    
ما برخورد ايدئولوژيک        "اينکه    
با رضا پهلوی کشتی         "  "نميکنيم
ما "و هر اتفاقی بيافتد        "  نميگيريم

و توجيهات   "  رهبر انقالب هستيم   
راست اين چنينی ميکوشد راست        
روی خويش و سازشکاری اش با       
جنبش های ارتجاعی را توجيه              

زمانی که  .  کند و مقبول جلوه دهد     
ماهيت يکسان بينش اين دو                      
جريان را درک کنيم، ُآنگاه                       
چرخش های هر دو جريان و چپ       
و راست زدن ها و زيگزاگ های        
سياسی شان در چند سال اخير                

 .متعجب مان نميکند

 

حرکت از موضع قدرت دوگانه           
به برخورد دوگانه به بخشی از              
رژيم، به جنايتکاران اين رژيم،           
همانقدر از بينش پوپوليستی                    
حکک و حميد تقوايی ناشی                      
ميشود که زيگزاگ های کورش          

جريان اخير  .  مدرسی و حکک ح    
هفت سال پيش قصد تشکيل دولت       
موقت با اصالح طلبان حکومتی          
را داشت و پالتفرم تشکيل دولت          
موقت صادر کرد، سپس اين تز            

منشور "را گسترش داد و                          
. اش را تبيين کرد           "  سرنگونی

مدتی بعد در مقابل نقدهای                        
راديکال ما قيد اين منشور را زد           
و نه تنها منشور سرنگونی را                 

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

بايگانی کرد، بلکه شکست جنبش            
. سرنگونی مردم را نيز اعالم کرد         

از شانس بد اينها مدت کوتاهی بعد           
خيزش عظيم آزاديخواهانه مردم             

. برای سرنگونی رژيم آغاز شد               
اينها که شکست اين جنبش را اعالم        
کرده بودند، با خيره سری ارتجاعی      
بمدت هفت ماه اين خيزش را                       
ارتجاعی خواندند و باالخره زير             
فشار حقيقت سياسی در خيابان ها و       
نقد کوبنده ما، سر بزير منشور                   
سرنگونی شان را از بايگانی خارج       
کردند، خاکش را تکاندند و دوباره          

واقعا .  در مقابل جامعه گذاشتند             
در اين لحظه است       .  تراژيک است  

که ميتوان يکسان بودن ريشه های          
جنبشی، تئوريک و تحليلی اين دو           

اکنون هر   .  جريان را تشخيص داد      
فقط .  دو در يک جا قرار گرفته اند         

يکی با تاخير و کوبيده شده به اينجا          
حاال بايد از اينها             .  رسيده است    

پرسيد که شما ديگر دعوايتان بر              
 سر چيست؟ 

 

باالخره، بايد تاکيد کرد که برخورد        
و تحليل اين دو جريان هيچ ربطی            
به کمونيسم کارگری منصور                     
حکمت ندارد و در اساس با                           

لفاظی های  .  مارکسيسم بيگانه است   
مارکسيستی در تحليل هايشان                    
موجود است، اما اساس و پايه                     
تحليل ها و تئوريشان با مارکسيسم          

اين دو جريان بويژه        .  بيگانه است  
در قبال خيزش مردم، در اين                      
شرايط تالطم عميق سياسی ماهيت        
راست روانه خود و کمونيسم غير           
کارگری شان را بخوبی آشکار                 

  .کردند

 

در مقابل، حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری کوشيد که با برخورد                   
مارکسيستی به تحوالت سياسی                
جاری جايگاه مهم اين خيزش را در       
مبارزه مردم برای آزادی درک                

ماهيت سرنگونی طلبانه اين          .  کند
جنبش را تشخيص دهد، مطالبات            
واقعی و پايه ای مردم را اعالم                   
کند، بکوشد که نقطه سازش ها و              
موانعی که جريانات و جنبش های           

١٣۵شماره   
ارتجاعی در مقابل مبارزات                 
مردم قرار ميدهند خنثی و طرد           
کند و تالش خود برای                                
سازماندهی انقالب کارگری، تنها    
تضمين پيروزی واقعی جنبش             
مردم برای آزادی، برابری و               

حزب .  رفاه را صد چندان کند           
کوشيد که پرچم کمونيسم                          
کارگری منصور حکمت را در          
اين دوران تاريخ ساز و خطير             
برافراشته نگاه دارد و اجازه                 
ندهد که جنبش های ارتجاعی               
خواست ها و مبارزات مردم را           

 .لگدمال کنند

 

 ٥٧ انقالب         :يک دنيای بهتر        
برای .  نهايتا شکست خورد             

پيروزی انقالب کارگری در پس       
تحوالت حاضر چه بايد کرد؟               
حزب بر چه سياستهای تاکيد                 

 دارد؟ 

 

 آنچه که به             :سياوش دانشور    
 هم     ، معروف شد         ۵٧انقالب     

. پيروز شد و هم شکست خورد            
اين جنبشى همگانى براى                        
سرنگونى و نفى رژيم سلطنت             

دستکم افق حاکم به انقالب         .  بود
به اين    .  نفى رژيم سلطنت بود         

معنى پيروز شد چون نهايتا رژيم       
 بهمن سرنگون   ٢٢شاه را با قيام      

اما در دوره انقالبى بحث          .  کرد
صرفا برسر تغيير حکومت                   

چون وقتى امر تغيير              .  نيست
مسجل شده باشد و جامعه از                   

 ديگر   ،دورانى عبور کرده باشد       
تبليغات ارزان چه بکنيم و چه               
نکنيم که اينروزها زياد شنيده               

مسئله .   ارزش ندارد           ،ميشود
اساسى هر انقالب قدرت سياسى        
است و در هر انقالبى طبقات                
متخاصم اجتماعى از طريق                  
جنبشها و احزاب سياسى شان               
وارد جدال برسر قدرت سياسى و      
ماهيت دولت و حکومت بعدى             

جنبش طبقه کارگر و           .  ميشوند
 که از    ۵٧مردم انقالبى در سال        

پس سرنگونى رژيم سلطنتى                
جامعه آزاد و برابرى را جستجو        
ميکردند شکست خوردند چون به     
اندازه کافى آماده ورود به چنين           

فاقد ملزومات      .  جدالى نبودند     
پيروزى بودند و از مقطعى عمال       
در صحنه سياست سراسرى                 

آنچه بود        .  حضور نداشتند       

مقاومت براى پس ندادن                             
 . دستاوردهاى انقالب بود

 

و اگر مسئله قدرت سياسى و                    
ماهيت دولت و حکومت بعدى               
مسئله اساسى طبقات متخاصم در       

 آنوقت براى        ،هر انقالبى است       
کمونيسم کارگرى و جنبش طبقه          
ما مسئله محورى و کليدى اينست        
که براى پيروزى وارد اين جدال         

معنى اين حکم اينست که          .  شويم
 چه در   ،هر مقطع از دوره انقالبى    

پروسه سرنگونى جمهورى                    
اسالمى و چه بعد از آن که جدال           
برسر ماهيت نظام بعدى اوج                  

 جنبش ما بتواند در هر             ،ميگيرد
مرحله در موقعيت قويتر و                       
قدرتمندترى براى پيروزى قرار         

براى ما مطلوبترين و    .  داشته باشد 
کوتاه ترين راه اينست که طبقه               
کارگر با انقالب و قيام کارگرى و       
بعنوان رهبر آزادى جامعه                      
جمهورى اسالمى را سرنگون کند     
و با استقرار حکومت انقالبى                 
کارگران شيپور سوسياليسم                    
کارگرى قرن بيست و يکم را در          

اما اين فقط     .  جهان بصدا درآورد   
يک احتمال از ميان دهها احتمال         
و وضعيت معين سياسى است که         

. ما ميتوانيم با آن روبرو شويم               
مسئله اساسى اينست که در عين           
حال که جنبش ما نبايد هدفش را             
گم کند و در هر لحظه هدف                      
سرنگونى سرمايه دارى از طريق     
يک انقالب کارگرى بر فعاليتش          

 بايد به سياست و                ،ناظر باشد   
تاکتيک کمونيستى و کارگرى در        
کل اين دوران پر تالطم و پيچيده          

 . مجهز باشد

 

جنبش ما آمادگى            بنا براين            
سياسى و افق روشن و رهبرى و       

آمادگى .  سازمان ميخواهد           
مواجهه با وضعيتهاى مختلف و           
داشتن راه حل و سياست                             

بايد در مقابل هر               .  کمونيستى
سوال کليدى ايندوران سياست               

. کارگرى بسيج کننده جامعه باشد       
اين افق که آزادى طبقه ما با                      
وجود سرمايه دارى و حکومت            
بورژوائى از هر نوعش در                     
تناقض عميق قرار دارد و جنبش         
کمونيسم کارگرى بايد براى                    
آزادى کل جامعه بدوا قدرت                    

سياسى را          
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فتح کند و از موقعيت قدرت                     
دولتى مبارزه طبقاتى را بسط دهد      
و به اهداف نهائى خود پيروزى            

نيروى طبقه ما نبايد               .  برساند
مطلقا نيروى هيچ جناح                              
بورژوائى در حکومت و                           

کارگران بايد با    .  اپوزيسيون شود 
پرچم خود بميدان بيايند و براى             
پيروزى سوسياليستى خود تالش        

جنبش طبقه ما بدون حزب         .  کنند
سياسى کارگرى و قدرتمند                       

. نميتواند دراين جدال پيروز شود       
بورژوازى با حزب سياسى و                
انواع جنبشهايش با پرچمهاى                
رنگارنگ حاضر است و حمايت        

. وسيع جهانى را هم با خود دارد          
جنبش ما براى قطبى کردن                      
جامعه و حضور در قلمرو                       
سياست سراسرى بايد حزب                   
کمونيستى کارگرى قدرتمند داشته     

حزبى که آلترناتيو کارگرى     .  باشد
را به اميد و معنى آزادى در                     

. جامعه در مقياس وسيع تبديل کند      
ما سازمان حزبى و سازمانهاى            
توده اى متعدد با قدرت عمل و                
امکانات باال ميخواهيم تا بتوانيم           
يک ستون مهم پيروزى را داشته         

بايد مسئله را اينطور ديد          .  باشيم
که جنبش کمونيسم کارگرى در            
هر مرحله حاد در دوره انقالبى            
نيروئى بحد کافى قوى هست که           
نتوان دورش زد و يا آنرا بعنوان          

 . يک پاى قدرت بحساب نياورد

 

ميزان تشکل ما به معنى وسيع               
کلمه و افق بلند کمونيستى و پر              
نفوذ ما ضامن اينست که در                     
مراحل مختلف دوره انقالبى                   

يعنى اگر همه   .  قويتر بيرون بيائيم  
قدرت را نداشتيم بخشى از آن را          

اگر در دولتى            .  داشته باشيم     
ائتالفى بورژواها نيستيم در                    
کارخانه ها و کانونهاى سياسى             

اگر .  قدرت در دست ما باشد               
ميخواهند با جنگ و سرکوب از           
ميدان بدرمان کنند نتوانند و قدرت      

اگر .  دفاع از خود را داشته باشيم       
عليه مان کودتا ميکنند بتوانيم                 
عقب شان برانيم و يا شکست شان       

اگر هنوز به قدرت دست           .  دهيم

 ، شکست خورد٥٧انقالب 
 ...زنده باد انقالب کارگری 

نيافته ايم بتوانيم با اتکا به قدرت                
خود حضور سياسى مان را در                  

. ابعاد قابل توجه محفوظ نگهداريم         
جدال جنبش ما برسر قدرت در کل          
ايندوران معانى وسيعى بخود                     

الزامات مبارزه      .  خواهد گرفت     
طبقاتى اشکال مختلف سازماندهى         
و سياست و رهبرى را در مقابل ما          
خواهد گذاشت که بدون آمادگى                 
کافى و بدون سازمان و نيروى                   
حزبى و توده اى کافى نميتوانيم به           

 . اهداف نهائى مان نزديک شويم

 

. و باالخره قدرت رهبرى ميخواهيم      
حزب سياسى کارگران براى                      
پيروزى بايد بازيگر اصلى صحنه         
سياست شود و بطور طبيعى يک             
آلترناتيو هر انسان شريف آن جامعه      

معنى اين امر اينست که                 .  باشد
رهبران کارگرى و کمونيست و               
حزبشان بايد در قامت رهبران                   
سياسى جامعه ظاهر شوند و توان            
پاسخگوئى به سواالت و مسائل                

به .  ويژه ايندوران را داشته باشند          
کرسى نشاندن افق و سياست                       
کارگرى و کمونيستى در متن جدال        
تند طبقاتى يک هنر و يک ويژگى           
رهبرى اليق و صالح کمونيستى              

حزب و رهبران جنبش ما            .  است
بايد بتوانند بعنوان رهبران محبوب        
و سرشناس و بانفوذ در ميان                        
ميليونها مردم محروم و آزاديخواه          
جاى شايسته خود را پيدا کند تا                    
امکان عينى پيروزى را داشته                   

 . باشد

 

تاکيد حزب اينست که اوال کارگران       
پيشرو و کمونيست بايد تمام                         
صورت مسئله را ببينند و براى                 

. پيروزى کارگرى وارد ميدان شوند    
بايد وسيعا به حزب پيوست و حزب        
را در هر کارخانه و منطقه و                       
دانشگاه و کانون هاى فعال سياسى          

جنگ برسر راه حل         .  مستقر کرد  
کارگرى و حکومت کارگرى را در       
جدال آلترناتيوها به جلو صحنه                 

با پرچم سوسياليستى و مستقل      .  راند
. خود در جدال امروز شرکت کرد          
. براى کسب قدرت سياسى آماده شد      

١٣۵شماره   
در اين سير بايد سازمانهاى توده         

. اى طبقه کارگر را ايجاد کرد              
شوراهاى کارگرى اولين                        
سنگرهائى است که بايد طبقه                
کارگر و کارگران کمونيست بپا         

در ايندوران بايد سياست          .  کنند
تعرضى در مقابل بورژوازى و         

 . دولتش گرفت

 

اگر چيزى جنبش ما را زمين                 
بزند فقر وسيعى است که به ما              
تحميل کرده اند که محدوديتهاى          
زيادى در مقابل گسترش مبارزه        

فقر سالح     .  کارگران ميگذارد    
کشتار دسته جمعى و سالح فلج            
کردن کارگر براى حضور در             

فقر تنها    .  صحنه سياست است       
معنى اقتصادى و انهدام زندگى           
خانواده کارگرى را ندارد بلکه            
زنجير اسارت سياسى ما نيز                 

ما بايد بتوانيم در مقابل            .  هست
سياست فقر و گرسنگى                             
بورژواها تهاجمى وسيع سازمان      

اعتصاب يک سالح مهم          .  دهيم
مبارزه کارگرى است اما در هر         

اگر .  شرايطى برنده نيست              
اعتصاب ضررى به کارفرما و          
سرمايه داران نرساند دليلى ندارد      
توجهى به آن بکنند و شکست                

اين موضوع در دوره        .  ميخورد
انقالب روسيه و دو سال سرخ              

لذا .  ايتاليا وجود داشته است              
کارگرى ترين و راديکالترين               
سياست مشخص در مقابل                       
سياست فقر و تعطيلى                                 
کارخانجات و اخراجها و انهدام          

 سياست کنترل            ،طبقه کارگر     
ما بايد وارد          .  کارگرى است    

سيرى شويم که نه فقط در مقابل           
اخراج و بيکارى و فضاى پليسى       
کارخانه ميايستيم و زندگى و حق       
خود و همه محرومان را مطالبه          

 بلکه سنگرهائى براى             ،ميکنيم
دفاع از موجوديت خود بعنوان            
طبقه و براى پيشروى در متن               

. تحوالت سياسى داشته باشيم               
قوانين و روابط و مناسبات قدرت      
را در کارخانه ها بايد بهم                         

اگر کارگران در مراکز       .  بريزيم
مختلف کنترل اقتصاد مملکت را       
بدست بگيرند و با شوراهايشان           

 ما پاسخ        ،از آن حفاظت کنند           
يکجائى به امر تشکل و سنت                 
مبارزه کارگرى و خواستهاى              
رفاهى طبقه کارگر و همينطور          
سنگربندى کارگران بعنوان يک       

طبقه و يک آکتور مهم سياسى                
هيچ بورژواى    .  جامعه داده ايم       

مرتجعى نميتواند در مقابل قدرت        
متشکل و متحد کارگران که گلوى      
آنها را گرفته است مانند امروز             

ما بر سياست کنترل        .  رفتار کند  
کارگرى و برپائى شوراها تاکيد           

 . ويژه داريم

 

و باالخره مايلم اين را اضافه کنم          
که يک رکن مهم تحوالت ايران            
برسر رفاه و خوشبختى دهها                  
ميليون کارگر و انسان محروم               
است که امروز بورژوازى آنها            
را دسته جمعى به سياه چال فقر و         

هر نيروئى که   .  فالکت رانده است  
پاسخ اين مهمترين سوال اجتماعى     
را داشته باشد به مهمترين و                     
قدرتمندترين نيروى سياسى آن             

اين پاسخ را    .  جامعه تبديل ميشود   
نقاط .  تنها کمونيسم کارگرى دارد     

قدرت جنبش ما ميتواند بسيارى            
از معضالت تحميلى را تسهيل و         

دعوا نه برسر اسالم          .  رفع کند   
ميانه رو و دمکراسى اسالمى                

 نه برسر هويت قومى و                ،است
 و نه برسر تساهل               ،ملى است   

دعوا .  بکنيم يا خشونت است              
برسر دو راه حل اجتماعى و                   

دعوا .  طبقاتى چپ و راست است      
برسر سرمايه دارى يا سوسياليسم      

دعوا برسر دو آينده عميقا         .  است
متفاوت است که جنبشهاى سياسى      

طبقاتى متخاصم در مقابل کل            –
براى ما     .  جامعه قرار ميدهند         

معنى پيروزى و اهميت انقالب             
کارگرى براى رسيدن به اين                  
هدف يعنى نابودى سرمايه دارى         
و برپائى يک جامعه آزاد                           

براى بورژوازى  .  کمونيستى است 
از هر رنگش هدف تجديد سازمان      
جامعه بورژوائى و توليد سود بر         
اساس تداوم فقر و اختناق بر                    

ما بايد براى           .  زندگى ماست     
پيروزى بميدان بيائيم و پيروزى          

 . را ممکن و عملى کنيم

 

بار ديگر کارگران کمونيست و            
 ،رهبران و پيشروان طبقه کارگر       

زنان و جوانان راديکال و                         
آزاديخواه و سکوالر و ضد دين            
را به پيوستن به حزب اتحاد                     

 حزب انقالب      ،کمونيسم کارگرى  
 . *          دعوت ميکنم،کارگرى

 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميگويند در سالهاى اخير يک                 
در "  بازنگرى"و  "  بازبينى"روند  

بين انقالبيون و چپگرايان                         
اپوزيسيون ايران در جريان بوده        

نگاهى به نشريات متعددى      .  است
که اين طيف بويژه در خارج                   
کشور منتشر ميکند به وجود                   
چيزى از اين دست صحه                          
ميگذارد، هرچند در اينکه                        

کلمه مناسبى براى           "  بازبينى"
توصيف اين روند باشد جاى                   

در خلوت،     .  ترديد جدى هست       
وقتى بيان حقيقت کسى را                         
نميرنجاند، ميتوان اين روند را              

. يک روند ندامت توصيف کرد            
اما در انظار عموم، جايى که،                
بويژه اين روزها، نزاکت                          

 Political)سياسى
Correctness)      ،حکم ميراند

معادل "  نو انديشى   "شايد کلمه        
يکى از اولين            .  بهترى باشد     

قربانيان اين روند نو انديشى                   
مقوله انقالب و انقالبيگرى بطور       

 بطور اخص      ٥٧کلى و انقالب         
 .بوده است

 

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد         
و محافل و جريانات متشکل از              
بازماندگان و انقالبيون پا به سن           

.  منتشر ميشود   ٥٧گذاشته انقالب    
خواندن و تعقيب کردن همه اينها          
و شريک شدن در مشغله ها و                 
دنياهاى ذهنى نويسندگان آنها هم         

اما .  عبث و هم بسيار دشوار است      
که "  نو انديشى     "ديدن روند            

ميتوان .  ذکرش رفت سخت نيست    
که يک   "  تداعى معانى  "از شيوه     

ابزار روانشناسهاست سود جست       
و عکس العمل اين ادبيات را به             
کلمات کليدى اى، مثال خود مقوله       

تصويرى که   .  انقالب، چک کرد    
بدست مى آيد جاى ابهام باقى                   

: افراط، انقالب :  انقالب.  نميگذارد
: استبداد، انقالب :  خشونت، انقالب 

 .انهدام

 

 

 تاريخ شکست نخوردگان
 ٥٧چند کلمه به ياد انقالب 

 

 منصور حکمت

و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين          
 هست که       ٥٧بازماندگان انقالب       

بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد        
 سال گذشته فکر کند و             ١٧و به     

خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟            
ميليونها مردم به زندگى در                        
ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين             
نظام اجتماعى محکوم شدند،                    
جامعه اى مبتنى بر ترس، فقر و              
دروغ بنا شد که در آن خوشى                    
ممنوع است، زن بودن جرم است،        
زندگى کردن جزا است و فرار                

يک نسل کامل،     .  غير ممکن است   
شايد نيم بيشتر مردم، اصال به اين          
جهنم چشم گشوده اند و جز اين                 

و براى بسيارى   .  خاطره اى ندارند  
ديگر، زنده ترين خاطره، ياد                    
چهره هاى فراموش نشدنى                         
انسانهاى پاکى است که بخون                   

مگر نه اينست که           .  کشيده شدند   
 ٥٧نقطه آغاز اين کابوس سال                 

 بود، سال انقالب؟

 

شايد براى بعضى عاقبت نافرجام          
نو " در اين روند                   ٥٧انقالب     
اما نه   .  نقش داشته است     "  انديشى

وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن           
و هيسترى نوانديشان امروز،                  
هيچيک را نميتوان با ناکامى                     

انگار کنار  .   توضيح داد  ٥٧انقالب  
پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر               

غير .  شکست خورده اى را ميبينيد      
قابل انتظار نيست که اين شکست           
خوردگان را محزون، مبهوت،               

اما اين    .  ساکت و افسرده بيابيد           
وقتى .  جماعت مشت گره کرده اند      

دقيق تر گوش ميکنيد، ميبينيد                    
انگار دارند سرودى را زمزمه                
ميکنند، آرى، اشتباه نميکنيد، اينها        
دارند به جنگ ميآيند، به جنگ                 

" قلعه"و  "  اردوگاه"و  "  سرزمين"
خود، يا بهرحال آنچه خود                           
روزگارى چنين پنداشته و ناميده            

اينها دارند براى انتقام از            .  بودند
هاى ديروز    "  خودى"و    "  خود"

براى کسى که از داخل    .  برميگردند
قلعه به بيرون نگاه ميکند، اين                  

١٣۵شماره   
 .حتما منظره هولناکى است

 

کمتر انقالب ناکام و جنبش                      
شکست خورده اى چنين تلخ                  
توسط مشتاقان ديروزش بدرقه           

انقالب مشروطيت،    .  شده است   
جنبش ملى شدن صنعت نفت،               
دوران حکومت آلنده، انقالب               
پرتقال، اعتصاب معدنچيان                  
انگلستان، براى مثال، همواره             
احترام زيادى نزد پيش کسوتان و      

. شرکت کنندگان خود داشته اند           
علت نو انديشى امروز انقالبيون        
ديروز ايران را بايد جاى ديگرى       

واقعيت اينست که     .  جستجو کرد  
همين سالها، سالهاى پس از                    

، در سطح جهانى             ٥٧انقالب     
مصادف با رويداد به مراتب                  

سقوط بلوک شرق،   .  مهمترى بود 
که اين اواخر ديگر فقط در                      
تبليغات عوام فريب ترين                         
سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو     
و هالوترين طرفدارانشان به آن          

اطالق "  اردوگاه سوسياليسم      "
ميشد، يک زلزله سياسى و                     
اجتماعى بود که کل دنيا را تکان         

نفس حذف يک قطب از               .  داد
جهانى دو قطبى، جهانى که همه         
چيزش، از اقتصاد و توليد تا علم         
و هنر، براى دهها سال بر محور        
تقابل اين دو قطب شکل گرفته              
بود، به اندازه کافى زير و رو                

اما آنچه در قلمرو           .  کننده بود   
افکار و انديشه تعيين کننده بود،          
اين واقعيت بود که حاکمان جهان       
و گله وسيع سخنگويان و مبلغين         
جيره خوارشان در دانشگاه ها و         
رسانه ها، توانستند سقوط شرق          
را سقوط کمونيسم و پايان                        
سوسياليسم و مارکسيسم تصوير        

کل اين شعبده بازى البته            .  کنند
بيش از شش سال بطول نيانجاميد      
و تمام شواهد امروز حاکى از               
اينست که اين دوران فريب ديگر       

اما اين شش    .  به سر رسيده است     
اين پايان   .  سال دنيا را تکان داد        

سوسياليسم نبود، اما سرنخى بود       
به اينکه پايان سوسياليسم واقعا            
چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا             
بدون فراخوان سوسياليسم، بدون      

" خطر"اميد سوسياليسم و بدون         
سوسياليسم، به چه منجالبى بدل         

معلوم شد جهان، از حاکم      .  ميشود
و محکوم، سوسياليسم را با تغيير       

پايان سوسياليسم را   .  تداعى ميکند 
معلوم شد    .  پايان تاريخ خواندند      

پايان سوسياليسم پايان توقع                      
برابرى است، پايان آزاد انديشى و   
ترقى خواهى است، پايان توقع              
رفاه است، پايان اميد به زندگى              

پايان .  بهتر براى بشريت است          
سوسياليسم را حاکميت بالمنازع         
قانون جنگل و اصالت زور در              
اقتصاد و سياست و فرهنگ معنى       

و بالفاصله فاشيسم،              .  کردند
راسيسم، مرد ساالرى، قوم                     
پرستى، مذهب، جامعه ستيزى و         
زورگويى از هر منفذ جامعه                   

 .بيرون زد

 

اى که بدنبال     "  نو انديشى  "موج   
اين ماجرا در سطح کل جهان براه       

در يک مسابقه      .  افتاد ديدنى بود     
بين المللى ندامت و خودشيرينى،         
فضايل ديروز عار شمرده شدند،         
اصول ديروز نفرين شدند و                     
آرمانهاى ديروز به ريشخند گرفته     

حقارت و تسليم بعنوان             .  شدند
. معنى زندگى به کرسى نشست            

در فرهنگ توابيت روشنفکران           
نظم نوين، هرکس که زندگى                  
بهترى براى همنوعانش                            
ميخواست و معتقد بود که وضع            
موجود ميتواند و بايد تغيير کند،            
هرکس که به برابرى انسانها قائل       
بود و به يک آينده بهتر دعوتشان          
ميکرد، هرکس که از لزوم تالش        
جمعى آدمها براى تاثيرگذارى بر       
سرنوشت و سهمشان در جهان              
سخن ميگفت، هرکس که دولت و        
جامعه را در قبال فرد و آسايش و         
آزادى او مسئول ميدانست، از               
هزار و يک تريبون، خوشخيال،         
قديمى، کم عقل و پا در هوا لقب             

ياس نشان خرد شد، رها         .  گرفت
کردن آرمان هاى واالى بشرى             

. واقع بينى و درايت خوانده شد              
ناگهان معلوم شد که هر                               
ژورناليست تازه استخدام و هر             
استاديار تازه به کرسى رسيده و           
هر سرهنگ بازنشسته پاسخ                   

غولهاى 
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فکرى جهان مدرن، از ولتر و               
روسو تا مارکس و لنين، را دارد          
و کل معضل آزاديخواهى و                     
برابرى طلبى و تالشهاى صدها           
ميليون انسان در چند قرن اخير،          
جز اتالف وقت بيحاصلى در                  
مسير رسيدن به عمارت با شکوه         

نبوده است و بايد        "  پايان تاريخ  "
هرچه زودتر به فراموشى سپرده        

 .شود

 

در متن اين فضاى بين المللى                  
باز "است که انقالبيون ديروز به         

 و    ٥٧پيرامون انقالب       "  انديشى
انقالبيگرى بطور کلى نشسته اند؛      
و نتايجى که گرفته اند بيش از                 

 ناشى  ٥٧آنکه از ناکامى انقالب        
بشود، مديون روند تمسخر ايده             
آلها و اصول در مقياس بين المللى       
است که چند سالى به مد روز بدل         

 .شد

 

گفته اند که تاريخ را همواره                    
اما بايد افزود    .  فاتحين مى نويسند   

که تاريخى که شکست خوردگان         
مى نويسند به مراتب دروغين تر         

چرا که اين      .  و مسموم تر است       
دومى جز همان اولى در لباس                
تعزيه و نوحه و تسليم و                               

اگر تاريخ       .  خودفريبى نيست      
داستان تغيير است، آنگاه تاريخ            
واقعى تاريخ شکست نخوردگان          

تاريخ جنبش و مردمى است    .  است
که همچنان تغيير ميخواهند و                 

تاريخ .  براى تغيير تالش ميکنند       
کسانى است که حاضر نيستند ايده       
آلها و اميدهاى خود براى جامعه          

تاريخ مردم و   .  بشرى را دفن کنند   
جنبشهايى است که در انتخاب                
اصول و اهداف خويش مخير                 
نيستند و ناگزيرند براى بهبود                

 ٥٧انقالب  .  آنچه هست تالش کنند   
در تاريخ فاتحين و شکست                       
خوردگان هر دو، پله اى در                     
عروج اسالم و اسالميت و مسبب        
شرايطى است که امروز در ايران     

در تاريخ واقعى، اما،     .  حاکم است 
 جنبشى براى آزادى و      ٥٧انقالب  

 .رفاه بود که در هم کوبيده شد

 

 ...تاريخ شکست نخوردگان 
 

مصائب دوران پس از انقالب در             
ايران را بايد بپاى مسببين آن                       

مردم حق داشتند رژيم               .  نوشت
سلطنت و تبعيض و نابرابرى و                
سرکوب و تحقيرى را که شالوده آن       
را تشکيل ميداد نخواهند و به                       

مردم حق داشتند   .  اعتراض برخيزند 
که آخر قرن بيستم شاه نخواهند،                
ساواک نخواهند، شکنجه گر و                  

مردم حق     .  شکنجه گاه نخواهند        
داشتند در برابر ارتشى که با اولين          
جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد       

 ٥٧انقالب   .  دست به اسلحه ببرند       
حرکتى براى آزادى و عدالت و                 

جنبش اسالمى   .  حرمت انسانى بود    
و دولت اسالمى نه فقط محصول              
اين انقالب نبود، بلکه سالحى بود            
که آگاهانه براى سرکوب اين                      
انقالب، هنگامى که ناتوانى و زوال       
رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به          

برخالف نظرات   .  ميدان آورده شد    
رايج، جمهورى اسالمى وجود خود      
را در درجه اول مديون شبکه                     

. مساجد و خيل آخوندهاى جزء نبود      
منشاء اين رژيم قدرت مذهب در              
ميان مردم نبود، قدرت تشيع،                     
بيعالقگى مردم به مدرنيسم و                      
انزجارشان از فرهنگ غربى،                 
سرعت بيش از حد شهرنشينى و               

، و غيره   "تمرين دموکراسى "کمبود  
اين خزعبالت ممکن است            .  نبود

" شرق شناسان  "بدرد کارير شغلى       
نيم بند و مفسرين رسانه ها بخورد،         

. اما سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد  
جريان اسالمى را همان نيروهايى          

 کشيدند  ٥٧به جلوى صحنه انقالب       
که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را            
گرفته بودند و ساواکش را تعليم                 

آنها که پتانسيل                        .  ميدادند
راديکاليزاسيون و دست چپى از آب      
در آمدن انقالب ايران را ميشناختند        
و از اعتصاب کارگران صنعت                

آنها .  نفت درس خود را گرفته بودند     
که به يک کمربند سبز در کش و                

. قوسهاى جنگ سرد نياز داشتند              
شدن انقالب ايران    "  اسالمى"براى  

پول خرج شد، طرح ريخته شد،                
هزاران نفر، از      .  جلسه گرفته شد     

ديپلوماتها و مستشاران نظامى                   

١٣۵شماره   
غربى تا ژورناليستهاى هميشه            
باشرف دنياى دموکراسى ماهها         
عرق ريختند تا از يک سنت                   
عقب مانده، حاشيه اى، کپک زده      
و به انزوا کشيده شده در تاريخ             

رهبرى "سياسى ايران، يک                 
و يک آلترناتيو حکومتى    "  انقالب

 -براى جامعه شهرى و تازه                  
.  بسازند  ٥٧صنعتى ايران سال        

آقاى خمينى نه از نجف و قم و               
در راس خيل مالهاى خر سوار          
دهات سر راه، بلکه از پاريس              

انقالب .  آمد و با پرواز انقالب           
 تجسم اعتراض اصيل مردم         ٥٧

انقالب "محروم ايران بود، اما            
و رژيم اسالمى                 "  اسالمى

محصول جنگ سرد بود،                        
محصول مدرن ترين معادله                  

معماران .  سياسى جهان آن روز      
اين رژيم، استراتژيستها و                      
سياست گذاران قدرتهاى غربى          

همانها که امروز از درون     .  بودند
لجنزار نسبى گرايى فرهنگى،            
هيوالى مخلوق خودشان را به             

جامعه "عنوان محصول طبيعى         
و درخور     "  شرقى و اسالمى        

يکبار ديگر  "  جهان اسالم "مردم  
کل امکانات  .  مشروعيت ميبخشند 

اقتصادى و سياسى و تبليغاتى               
غرب براى ماهها قبل و بعد از             

 براى به کرسى نشاندن      ٥٧بهمن  
اين رژيم و سر پا نگاهداشتن آن          

 .بسيج شد

 

اما اينکه نفس اجراى اين                          
مهندسى اجتماعى در ايران                   
مقدور شد، مديون اوضاع و                  
احوال و نيروهاى سياسى و                   

. اجتماعى داخل ايران بود                      
ماتريال کافى براى اين کار                    

حرکت اسالمى در       .  فراهم بود   
همه کشورهاى منطقه وجود                 

اما تا رويدادهاى        .  داشته است   
ايران در هيچ مقطعى اين جنبش         
به يک جريان سياسى قابل اعتنا          
و يک بازيگر اصلى در صحنه           
سياسى اين کشورها بدل نشده               

انقالب اسالمى را نه     )  ضد.  (بود
به نيروى ناچيز حرکت اسالمى،       
بلکه روى دوش سنتهاى سياسى         

. اصلى اپوزيسيون ايران ساختند      
ضد انقالب اسالمى را روى                  
دوش سنت ملى و باصطالح                  
ليبرالى جبهه ملى ساختند که از           
کارگر و کمونيست بيش از هر            
چيز هراس داشت و تمام عمرش        

را زير شنل سلطنت و عباى                    
مذهب به جويدن ناخنهايش                      

سنتى که در تمام          .  گذرانده بود   
طول تاريخش قادر نشد حتى يک        
تعرض نيم بند سکوالر به مذهب         
در سياست و فرهنگ در ايران              

سنتى که رهبران و                    .  بکند
شخصيتهايش جزو اولين بيعت             

. کنندگان با جريان اسالمى بودند        
ضد انقالب اسالمى را روى دوش    

 -سنت حزب توده ساختند که ضد        
آمريکايى گرى بهر قيمت و                     
تقويت اردوگاه بين المللى اش                 
فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد      
و رژيم اسالمى را، مستقل از                 
اينکه چه به روز مردم و آزادى             
مياورد، زمين بارورى براى                 

. مانور و مانيپوالسيون ميديد                 
رژيم اسالم را روى دوش سنت            

مدرنيست، ضد       -منحط ضد          
، بيگانه گريز،          "غرب زدگى    "

گذشته پرست و اسالم زده حاکم            
بر بخش اعظم جامعه هنرى و               
روشنفکرى ايران ساختند که                 
محيط اوليه اعتراض جوانان و             

خمينى .  دانشجويان را شکل ميداد     
پيروز شد، نه به اين خاطر که                
مردمانى خرافاتى عکس او را در       
ماه ديده بودند، بلکه به اين خاطر         
که اپوزيسيون سنتى و اين                        
فرهنگ منحط ملى و عقبگرا، او         
را، که در واقع وارداتى ترين و            
دست سازترين شخصيت سياسى        

ساخت "تاريخ معاصر ايران بود،      
، خودى و ضد غربى                   "ايران

تشخيص داد و به تمجيدش                        
ضد انقالب اسالمى          .  برخاست

محصول اين بود که ابتکار عمل          
در صحنه اعتراضى از دست                

سوسياليستى   -حرکت مدرنيستى      
کارگران صنعت نفت و صنايع             
بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتى      

اينها بودند که             .  ايران افتاد      
پرسوناژ خمينى و سناريوى                   
انقالب اسالمى را از غرب                      
تحويل گرفتند و عمال به توده                  

 .مردم معترض فروختند

 

عليرغم همه اينها، معرکه گيرى          
اسالمى تنها توانست وقفه اى در          

.  ايجاد کند           ٥٧روند انقالب            
رويدادهاى دوره بالفاصله پس از      
قيام بهمن نشان داد که ديناميسم              

نشان داد   .  انقالب هنوز برجاست    
که مردم، هرچه بر زبانشان                    

انداخته شده      
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بود، بهرحال نه براى اسالم بلکه براى آزادى و                  
رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان        

 مثل اکثر          ٥٧باالخره، انقالب          .  مانده بودند    
انقالبات، نهايتا نه با فريب و صحنه سازى، بلکه با          

فاصله .  سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد      
 تمام آن فرصتى       ٦٠ خرداد     ٣٠ تا     ٥٧ بهمن     ٢٢

بود که اسالم و حرکت اسالمى با همه اين سرمايه             
گذارى ها و تالشها توانست براى موکلين مستاصل         

. و البته از اين بيشتر نياز نداشتند        .  رژيم شاه بخرد  
 شهريور  ١٧ خرداد به     ٣٠در تاريخ واقعى ايران،      

خمينى، بازرگان،   .  ميچسبد و حلقه بعدى آن است          
سنجابى، مدنى، فروهر، يزدى، بنى صدر، رجايى         
و بهشتى، نامهايى هستند که بايد بدنبال محمدرضا            
پهلوى، آموزگار، شريف امامى، بختيار، اويسى،            
ازهارى و رحيمى آورده شوند، بعنوان مهره هايى          
که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا شايد            

رژيم .  راه انقالب و اعتراض مردم را سد کنند                  
سلطنت و مهره هاى رنگارنگش در مقابل ضربات         

. پى در پى جنبش اعتراضى شکست خوردند                       
حکومت اسالمى، در عوض، قادر شد فرصت                   
بخرد، نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب                

دستور .  مردم را به خونين ترين شکل در هم بکوبد         
 .کار هر دو رژيم يک چيز بود

 

نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى                       
رابطه .   داشته باشند    ٥٧خاطره گنگى از انقالب          

اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه                 
 با وقايع دوران مصدق و                    ٥٧نسل انقالبيون        

دورانى سپرى شده و        .   مرداد نيست    ٢٨ماجراى   
غير قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل معاصر           

روايتها از آن      .  خودش زنده و مهم تلقى ميشود              
دوران زياد و مختلفند، اما بيش از آنکه چيزى                      
راجع به حقيقت تاريخى بگويند، راجع به خود                     

. راوى و مکانش در دنياى امروز حکم ميدهند                    
انسان هميشه از دريچه امروز به گذشته مينگرد و            
در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر اراده و عمل                 

نوانديشان ما نيز در نگاه به          .  امروز خويش است   
، در پى برافراشتن پرچمى در ايران               ٥٧انقالب   

. اما اين پرچم هميشه وجود داشته است        .   هستند ٧٥
اينکه هر بار چه کسى، با چه تشريفاتى و با زمزمه      
چه اوراد و آياتى، زير اين پرچم حضور به هم                     

  *.ميرساند مساله اى ثانوى است

 

، زمستان  ٥ و   ٤فصلنامه نقطه، شماره    :  انتشار اول 
 ١٣٧٥ و بهار ٧٤

، ١٩٩٦، ژوئن    ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خرداد          
 . منتشر شد٢٩در نشريه انترناسيونال شماره 

 

تاريخ شکست 
 ...نخوردگان 

١٣۵شماره   
 

 ! به رفيق عزيز علی جوادی
 

 به يقين اين سه سال برای تو که          .علی عزيز، سه سال از فراق زويای عزيز گذشت         
وجودت سرشار از احساس و انسانيت است همه روزها و لحظه لحظه هايش آکنده                   

نوع برخورد انسانی و کمونيستی تو در مرگ             .  از رنج و غمی بزرگ بوده است          
زويا و در عين حال هشياری سياسی، پای بندی عميقت به جنبش کمونيستی و                              
کارگری، کار و تالش خستگی ناپذيريت در بنا نهادن حزبی که امروز ديگر به                          
اعتراف دوست و دشمن سنگر مستحکم دفاع از انديشه های کمونيستی مارکس و                     
. منصور حکمت است برای ما تک تک رفقای حزبيت ارزشمند و آموزنده است                      

ضمن گراميداشت ياد عزيز زويا برايت آرزوی موفقيت و سر بلندی روزافزون                      
 . داريم

 

 جمعی از رفقای تشکيالت داخل کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2010پانزدهم ژا نويه 

 

 اطالعيه آغاز برنامه های هر روزه تلويزيونی
 " برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری –برای يک دنيای بهتر "

 

 

بدينوسيله به اطالع کارگران و تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب ميرسانيم که                  
بزودی "  برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری                –برای يک دنيای بهتر          "

آغاز "  کانال يک "برنامه های روزانه خود را به مدت يکساعت از طريق شبکه                    
 . خواهد کرد

 
 آمريکای شمالی و استراليا از طريق            ، اروپا ، خاورميانه ،اين برنامه ها در ايران       

در آمريکای  "  ۵تل استار      "،در ايران و اروپا     "  يوتل ست دبليو   "ماهواره های    
در "  هات برد "صدای اين برنامه ها از طريق         .  شمالی و استراليا  قابل ديدن است        

اين برنامه ها از طريق شبکه اينترنتی                 .  نيز پخش ميشود     "  راديو پدر  "شبکه   
 COM.GLWIZ.WWWنيز قابل مشاهده است. 

 
 ٢٠١٠برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل سال جديد ميالدی                

 . شروع خواهد کرد

 
برای .  برای يک دنيای بهتر برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری است                             

 رفاه و سعادت     ، برابری ،سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار نظامی متضمن آزادی          
 .  مبارزه ميکند، يک جمهوری سوسياليستی،همگان

 
. شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خود برسانيد                            

 . زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم خواهد شد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ دسامبر ٩ 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نامه ای از يک رفيق کارگر در             
کارخانه پتروشيمی، به اسم نيما،         

اين نامه  . بدست حزب رسيده است 
در شماره پيش نشريه در بخش              
نامه ها بچاپ رسيد و رفيق                      
سياوش دانشور به نکات مطروحه    

اين نامه حائز    .  در آن پاسخ گفت     
نکات بسيار مهمی است و بايد               
موضوع تحليل از موقعيت                      
کمونيسم کارگری در جامعه،                
تحوالت سياسی جاری، شرايط            
سازماندهی انقالب کارگری و              
موقعيت حزب قرار گيرد؛ مسائلی     
که طی بيست و چند ساله گذشته            
موضوع مباحث مختلف و متنوع        
جنبش کمونيسم کارگری، بويژه          

. منصور حکمت قرار گرفته است     
رفيق نيما بشيوه مختصر و مفيد            
انگشت روی نکات اساسی انقالب     
و سازماندهی طبقه کارگر گذاشته      

در اين نوشته ميکوشيم بر        .  است
ابتدا نامه   .  اين نکات مکث کنيم        
 :رفيق را مالحظه ميکنيد

 

با سالم به شما رفقای کمونيست         "
اوضاع پتروشيمی . خستگی ناپذير 

با کمبود مواد        .  بشدت بد است       
اوليه و حتی بخشا فرسودگی                   

. ماشينهای توليد مواجهيم                         
کارگران به اين شرايط معترض          

. اند و کسی دل به کار نميدهد                  
کارگران اگر مجبور نباشند کاری      

از طرفى نارضايتی از        .  نميکنند
کل حکومت مشاهده ميشود و از          
طرف ديگر ترس از آينده است             

. که معلوم نيست به کجا ميرود              
فشارها زياد شده است و نيروهای       

. حراست را بيشتر کردند                          
نيروهای حراست مثل اعتصاب          
شکنهائی ميمانند که مجبورند                

دراين مرکز خيلی    .  مزدوری کنند 
ها طورى به اين اوباش نگاه                    

. ميکنند که انگار طاعون دارند            
در ميان اينها کسانی پيدا ميشوند           
که سعی ميکنند با ايما و اشاره                

. بگويند ما را از خودتان بدانيد              
ولی کارگران به اين لباس                         
شخصيهاى حراستى اعتمادی               

 .ندارند

 

 و نقش حزب" غول جنبش کمونيسم کارگری"
 نگاهی به نامه ای از يک رفيق کارگر

 

 آذر ماجدی

بحثهای زيادی در ميان کارگران             
هست که مهمترين اش اينست که              
بعد از جمهوری اسالمی چه کسی           
ميتواند قدرت را بگيرد و چه کسی          
تضمين ميکند که وضعيت طبقه               
کارگر بهبود پيدا خواهد کرد؟ رفقا          
کمونيسم کارگری يک جنبش قوی          
هست اما هنوز اين غول به خودش          

اين تکان را بايد       .  تکان نداده است    
. شما بايد در راس باشيد     .  شما بدهيد 

. شما بايد آلترناتيو انقالب آينده باشيد 
ما از اينکه جنبش قوی است ولی              

 حزب اتحاد کمونيسم                     ،حزبش
کارگری در امر سازماندهی و امر         

 نگران   ،رهبری ضعيف عمل کند        
. شما بايد فراخوان بدهيد           .  هستيم

موقعيت حزب در جنبش کارگری          
بايد حزب اتحاد            .  خوب است     

کمونيسم کارگری با اعتماد بنفس             
اين حزب     .  بيشتری قد علم کند            

خالف جريان است بقيه دارند                     
. حرفهای هم را تکرار ميکنند                    

ما هم     .  ابزارها را بيشتر کنيد              
تالشمان اين است رهبران عملی              
راديکال سوسياليست را هر چه                
بيشتر دور پرچم کمونيسم منصور         

  ".حکمت گرد آوريم

 

منافع طبقه کارگر را چه کسی                    
 تضمين ميکند؟

اين يک سوال اساسی و پايه ای                  
کارگران در طول تاريخ              .  است

ابزار بقدرت رسيدن جريانات                   
. مختلف بورژوايی شده اند                          

جرياناتی که همه بقا و تداوم نظام             
سرمايه داری، که اساس آن تداوم            
استثمار طبقه کارگر است را                       

منافع طبقه کارگر   .  تضمين کرده اند  
را طبقه کارگری که در کالم                       

" به طبقه ای برای خود        "مارکس،   
بدل شده است، طبقه کارگری که به        
منافع طبقاتی خود آگاه شده و بر                
حسب آن متشکل شده و سازمان                
يافته است، تامين و تضمين ميکند؛         
طبقه کارگری که برای واژگونی            
نظام سرمايه داری پا به ميدان                    

. مبارزه سياسی گذاشته است                      
همواره گرايشی درون طبقه کارگر       
وجود دارد که برای تحقق اين امر           

اين گرايش، کمونيسم     .  تالش ميکند  

١٣۵شماره   
 .کارگری است

 

کمونيسم کارگری جنبشی است           
حول اين خواست پايه ای و                     

جنبشی که خواهان             .  اساسی
رهايی طبقه کارگر از استثمار،          
تبعيض و سرکوب سرمايه دارانه     
است، جنبشی که خواهان نابودی       
مناسبات سرمايه دارانه و ساختن      
جامعه ای است که در آن انسان            

منافع طبقه   .  آزاد و برابر است        
کارگر از طريق سازماندهی يک      
انقالب کارگری که نه تنها به                 
نابودی حکومت سياسی حاکم،            
بلکه کل نظام سرمايه داری کمر        
بسته است، تامين و تضمين                    

 .ميکند

 

بنياد اين نظام مالکيت                              "
خصوصى اقليتى کوچک بر                 

. وسائل توليد در جامعه است                
مادام که انسانها براى نان                        
خوردن و براى برخوردار شدن         
از حداقلى از رفاه ناگزيرند براى       
کس ديگرى کار کنند که اختيار           
وسائل توليد را در دست گرفته             
است، مادام که توليد اجتماعى و          
تامين مايحتاج بشر تنها از طريق       
سود رسانى به مالکان انگل                   
وسائل توليد ممکن است،                         
صحبتى از آزادى و برابرى                  
انسانها و از ميان بردن                              
محروميت ها و تبعيضات                       

انقالب .  نميتواند در ميان باشد          
کارگرى در اساس خود انقالبى          
عليه مالکيت خصوصى طبقه              
سرمايه دار بر وسائل توليد                    

انقالب کارگرى   .  اجتماعى است  
انقالبى براى برقرارى مالکيت و      
کنترل اشتراکى و دسته جمعى             
توليد کنندگان بر وسائل کار و               

انقالب کارگرى      .  توليد است     
انقالبى براى محو طبقات و                    

  "... .استثمار طبقاتى است

 

براى کارگر کمونيست انقالب         "
يعنى خيزش طبقه کارگر براى           
عملى کردن تمام اين تحول عظيم       

مبارزه براى آزادى،       .  اجتماعى
اگر .  برابرى و حکومت کارگرى   

کارگر به ميدان سياست ميايد بايد      
بايد بعنوان رهبر   .  براى اين بيايد  

. رهائى کل جامعه به ميدان بيايد        
دوران کشيده شدن کارگران                  

. بدنبال اين و آن بسر رسيده است        
جريان کمونيستى در درون طبقه        
کارگر هدف خود را اين قرار                 
داده است که کارگران را به اين            
دورنما مجهز کند و حرکت                      
مستقل کارگران براى کسب                    
قدرت سياسى و انجام انقالب                  
کارگرى را سازمان                                      

منصور حکمت،             ."  (بدهد
 )کارگران و انقالب

 

اين پاسخ کمونيسم کارگری به               
سوال اساسی و پايه ای نه تنها هر        
کارگری که خواهان خالصی از         
شرايط اسارت بار و بردگی                    
سرمايه داری است، بلکه هر                  
انسان آزاديخواهی است که                     
خواهان دستيابی به جامعه ای                
است که در آن انسان ها آزاد و                
برابرند، جامعه ای فارغ از                     
تبعيض و ستم اقتصادی، سياسی          

راه دستيابی به چنين      .  و اجتماعی 
جامعه ای سازماندهی يک انقالب      

نقش کمونيسم      .  کارگری است     
کارگری و در شرايط کنونی                   
ايران، حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری بسيار خطير و عظيم               

 .است

 

 حزب و تصرف قدرت سياسی

سازماندهی انقالب کارگری پيش       
از هر چيز نيازمند وجود يک                 
حزب قدرتمند کمونيستی کارگری     
است که طبقه کارگر را برای                 
انقالب کارگری سازمان دهد،               
رهبری انقالب را بدست گيرد و           
در راس انقالب قدرت سياسی را         

انقالبی که ارکان       .  تصاحب کند   
نظام سرمايه داری را واژگون              
ميکند و سوسياليسم را بر ويرانه          

حزب .  های آن بنيان ميگذارد            
اتحاد کمونيسم کارگری برای اين       

  .هدف ميکوشد
١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اين دوره انقالبی، در شرايط           
ملتهب کنونی که جنبش سرنگونی     
مردم با شجاعت بينظيری در                 
جنگ رو در رو با رژيم                             
جنايتکار اسالمی قرار گرفته                
است، نقش حزب بسيار حساس و        

حزب ميتواند و بايد      .  خطير است 
در دل اين تحوالت سياسی، امر           
سازماندهی انقالب کارگری را به      
پيش برد و بدين ترتيب تضمين              
کند که فداکاری های کارگران و          
مردم زحمتکش و آزاديخواه بار           
ديگر به هدر نميرود؛ تضمين کند       
که مطالبات پايه ای مردم،                        
خواست آزادی، برابری و رفاه             

اين وظيفه  .  همگانی متحقق ميشود  
سنگين و رسالتی است که بر                   

امر .  دوش حزب قرار دارد               
سازماندهی طبقه کارگر در                    
تشکالت توده ای و حزبی يک               

  .وجه مهم از اين سياست است

 

رفيق نيما در اين نامه بر نکته                 
مهمی انگشت گذاشته است که               
بارها توسط منصور حکمت                   

اين :  مورد تاکيد قرار گرفته بود         
واقعيت که جنبش کمونيسم                       
کارگری در ميان طبقه کارگر               

اين واقعيت که    .  بسيار قوی است   
جنبش کمونيسم کارگری پديده ای       
بسيار وسيعتر و فراتر از حزب            
است و حزب در رابطه با جنبش          
کمونيسم کارگری حکم نوک کوه        

اکنون که جامعه به       .  يخ را دارد    
تالطم و تقالی علنی و آشکار                 
افتاده است، اين واقعيت را بعينه          

حزب ما سه    .  ميتوان مشاهده کرد   
سال پيش بر اساس همين واقعيت         

. مهم و انکار ناپذير تشکيل شد              
عليرغم ضربات سنگينی که پس         
از مرگ منصور حکمت بر                    
حزب کمونيست کارگری وارد            
آمد و ارتعاشات آن تاثيرات منفی         
خود را بر جنبش کمونيسم                        
کارگری نيز گذاشت، ما همواره          
بر اين نکته تاکيد داشتيم، که پديده        
جنبش کمونيسم کارگری يک                 

اکنون .  پديده واقعی و عظيم است      
اين حقيقت با تمام عظمتش در                

 .مقابل ما قرار گرفته است

 

 " غول جنبش کمونيسم کارگری"
 ...و نقش حزب 

اعتقاد به وسعت جنبش کمونيسم               
کارگری درون جامعه، تالش برای       
برافراشته نگاه داشتن پرچم                         
کمونيسم کارگری منصور حکمت و    
نيز مبارزه قاطع برای خنثی کردن         
ضربات و تاثيرات مخرب تحوالت       
درون حزب کمونيست کارگری در       
سال های اخير، نمايندگی نمودن              
کمونيسم افراطی راديکال در ماه             
های اخير و در قبال خيزش مردم،          
تالش مستمر برای به پيش بردن               
خط کمونيسم کارگری در اين                     
اوضاع و افشاء و طرد جريانات              

موقعيت حزب را درون        ،ارتجاعی
جامعه و درون طبقه کارگر بسيار           
به پيش برده و قوام و استحکام                    

اين شرايط به حزب       .  بخشيده است  
امکان ميدهد تا بتواند همچون حزب      
قدرتمند کمونيستی برای                                
سازماندهی انقالب کارگری در               

اين .  صحنه حضور داشته باشد            
واقعيت شيرين را بايد پذيرفت و               
برای اين نقش مهم و تاريخ ساز                 

 .آماده شد

 

هشدار رفيق نيما از اين نظر بايد              
کادرهای حزب   .  جدی گرفته شود     

بايد با موقعيت جديد حزب خود را           
وفق دهند و برای پيشروی آماده                

رفقای ما درون جنبش                 .  شوند
کارگری نيز بايد جايگاه جديد خود          
را دريابند و با جديت و پيگيری                 
بسيار بيشتری برای سازماندهی              

جلب و   .  طبقه کارگر حرکت کنند       
جذب کارگران راديکال                                 
سوسياليست به حزب بايد با تالشی         
صد چندان در راس فعاليت های               

سازماندهی .  رفقا قرار گيرد               
شوراها بر اساس مجامع عمومی             
روتين و سازماندهی کارگران                   
پيشرو و کمونيست در حزب شان،         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری، يک      

 .امر حياتی روز است

 

حزب کامال در موقعيت جديدی                
در اذهان       .  قرار گرفته است            

کارگران کمونيست و راديکال و              
جنبش کمونيسم کارگری، علی                  
العموم، حزب نماينده راستين                     

١٣۵شماره   
توقعات و انتظارات   .  کمونيسم کارگری منصور حکمت محسوب ميشود      

چشمهای جنبش کمونيسم      .  بسيار عظيم تری از حزب طلب ميشود                 
حزب بايد در تطابق با شرايط جديد        .  کارگری به حزب دوخته شده است     

ما ميتوانيم و بايد در قامت رهبر جنبش              .  آرايش متناسبی بخود بگيرد     
سرنگونی ظاهر شويم؛ ما بايد اين وظيفه و رسالت تاريخی خود را                         

اينبار ما  .  "همه بايد برای اين دوره جديد آماده و مجهز شويم        . عملی کنيم 
بايد تضمين کنيم که طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل، زير پرچم                 

اين کار عملى     .  خود و با آرمان انقالب کارگرى به ميدان خواهد آمد                  
جريان کمونيستى در درون طبقه کارگر جريان قدرتمندى                          .  است
 ).منصور حکمت، همان منبع." (است

 

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

 !ببينيد
 
 
 

Www.wupiran.org 

!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/ 

 مجمع عمومى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد

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

!تقويت و گسترش دهيد  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زمانی که کارگر برای کار تحت          
سلطۀ سرمايه به تمکين کشيده               
ميشود، مدام به دستمزدش فکر             

. ميکند که سر موقع دريافت شود        
چون ممری جز اين برای امرار           

کارگر .  معاشش در اختيار ندارد      
دليلی نميبند که نگران سود و                  
زيان کارخانه باشد منتها سرمايه         
و حکومتش چه در سود و چه در          
زيانش به زندگی و سطح معيشت        

حال در  .  کارگر فشار وارد ميکند    
دورانی که قرار است کارگر سر         
از تمکين به امر سرمايه بردارد           
چرا بايد زيان بخشهای ضرر دۀ          
سرمايه را با همۀ زندگی و هستی        
خود بپردازد؟ اين ديگر چگونه            
تمکين ضد انسانی و غيرقابل                 
تصوری است که نمايندگان                     
سياست سرمايه از ريز و درشت         
بدون استثناء از طبقه کارگر                   
انتظار تن دادن به آن را دارند؟              
از دست دادن کار در اوج بحران         
سرمايه اسالمی و در وضعيت              

هدفمند ″کنونی که ناگزيرند با               
تدارک يک     ″  کردن يارانه ها        

حملۀ جانانه به سطح معيشت طبقه     
کارگر و محرومين جامعه را                 
سازمان بدهند، بايد کارگر را                 
محکوم به پرداخت خسارت                    
بخشهای زيان آور سرمايه کرد؟         
به کارگر چه مربوط است که                  
حکومت سرمايه اسالمی                          
مجراهای سود را براساس                       
ضروريات و مقتضيات اقتصادی      
و سياسی خودش چگونه                            
کارسازی و تنظيم ميکند؟                         
کارگری که در دوران تمکين به           
امر سرمايه در حقيقت به دستمزد       
تکمين داده شده بود از قرار بايد            
در دوران اوج بحران سرمايه               
اسالمی و آغاز ازهم گسيختگی            
ارکان و اهرمهای حکومت آن  به        

به کدام  !  بی دستمزدی تمکين کند     
دليل و کدام توجيه مسخره ای بايد        

 اينرا پذيرفت؟ 

 

کنترل کارگری يعنی کارگری که       
شغل و زندگيش تهديد ميشود، بلند       
ميشود کارخانه را در اختيار                  
ميگيرد به حکومت اعالم ميکند،        

 

 !کنترل کارگری و گنجينۀ حاجی
 

 سعيد مدانلو

من طبق معمول قادر به کارم و                  
بيا بگير ببر کاالی           .  توليد ميکنم   

زيان کردی   .  توليد شده را بفروش      
دعوايش را با    .  به من ربطی ندارد     

آنهايی که سود بيشتری از بابت اين        
من دستمزدم را      .  کاال ميبرند بکن     

همچنانکه زمانی که همه        .  ميگيرم
تان سود ميبرديد و کمتر از سهم                
همديگر دزدی گرگی ميکرديد و             
صلح و صفا ميانتان برقرار بود و           
تقريبًا همگی هماهنگ و بی دغدغه       
پول توی بانکهای شرقی و غربی            
ذخيره ميکرديد، کار من اين بود که        

به کارگر   .  کار کنم دستمزد بگيرم       
چه ربطی دارد که حکومت سرمايه       
چه واردات ميکند چه صادرات؟             
دستمزد و معيشت کارگر برقرار            
باشد و حکومت وادار به تأمين آن            
شود و مجبور شود بپردازد، آنوقت        
خودش حاليش ميشود چه کااليی را        

. چقدر وارد کند برايش بهتر است           
بحث کارگر اين وسط بايد اين باشد         
کاری کند که حداقل دستمزدش                  

مگر کارگر در گرداندن               .  نپرد
حکومت سرمايه دخيل است؟ مگر         
در گرداندن امور اقتصادی و                     
سياسی سرمايه از او سوال ميکنند          
يا اصًال به او مربوط است که از او         
سوال کنند؟ به کارگر چه مربوط              
است وقتی کاال به بازار ميرود کدام       
صاحب و فروشندۀ کاال سود و                   
کدامشان زيان ميکند؟ در اين                      
مبارزه کارگر نبايد تلقی يک                       
کارفرما را از حکومت داشته باشد         
و اين ِسمت را به حکومت بدهد که          
گويا کارگر مکلف است برايش                 

. سود توليد کند تا دستمزد بگيرد               
کارگر بايد مدعی باشد که حکومت        
مسئول مستقيم حفظ شغل و تأمين             

کارگر مسئول سود     .  زندگی اوست  
 .و زيان سرمايه نيست

  

درشرايط حاضر که بنا به اعتراف         
بسياری از به اصطالح نخبگان                
اقتصاد و سياست اسالمی  سرمايه          
و صاحب منصبان جمهوری                      
اسالمی، حکومت دارد خودش را           

تر به     ″  هدفمند″آماده ميکند تا             
زندگی و معيشت طبقه کارگر و                
مردم زحمتکش يورش ببرد، کنترل      

١٣۵شماره   
کارگری نه تنها از درجات                     
بااليی از تضمين به برقرار بودن      
دستمزد و تأمين حداقل معيشت            
کارگر برخوردار است بلکه در         
روند به ثمر رسيدن امر خود،              
تشکل يابی و تشديد مبارزۀ اش            

. را ترغيب و تسريع ميکند                     
کارگر در حرکتش متشکل                     

حرکتی که استمرار تأمين    .  ميشود
حداقل معيشت و زيستش را                   

از دست رفتن        .  تضمين ميکند   
شغل در اين شرايط برای کارگر        
تصوير فردايی بجز تالشی و                
نابودی زندگی او جلوچشمانش           

تثبيت و استمرار               .  نميگيرد
دستمزد برای کارگری که شغلش      
هر روز و هر ساعت تهديد به از        
دست رفتن ميشود يک پيروزی          
در اعمال قدرت او به سرمايه               

اين پيروزی روندهای آتی      .  است
تعرض کارگر به حکومت                      

. سرمايه را پيش می اندازد                    
کارگراينجا در دعوايش با                      
حکومت سرمايه صاحب يک              

حاال ديگر همانجا        .  پيروزيست
قدم بعدی را سريعتر      .  نمی ايستد 

 .و با اطمينان تر برميدارد

 

کنترل کارگری موقعيت در حال        
شکست خوردن کارگر را به                 

از دست     .  پيروزی بدل ميکند        
دادن شغل و دستمزد برای هر              
کارگر مخصوصًا زمانی که                 
امکان اعاده مجدد آنها را در                  
جای ديگری ندارد، قبول شکست      
در مقابل حکومت سرمايه است          
و اين حقيقتًا يک شکست و عقب         
نشينی غير قابل قبولی از جانب           
طبقه کارگر حق طلب در شرايط        
بحرانی و وقوع زلزله در ارکان        
حکومت سرمايه اسالمی است که     

 . مطلقًا نبايد زيربارش رفت

 

چه بسا کنترل کارگری پيشقراول     
تشکيل مجامع عمومی و شوراها       

مجامع عمومی و شوراها        .  باشد
کافی است در چند         .  واگيردارند

کارخانه به ضرورت و مناسبتی        
تشکيل شوند و وضعيت جديدی          
را به نفع کارگران آن کارخانه ها       
تثبيت کنند، ديگر جلوی                            
گسترشش را سد کردن برای                 

جمهوری اسالمی کار ساده ای             
هيچ کجا بهتر از کارخانه      .  نيست

مکان تشکل يابی کارگر جماعت       

در بيرون از کارخانه              .  نيست
تشکل ساختن که کارگر شاغل را        
متشکل کند بازده و راماندمانی             

تشکلهايی از   .  ببار نخواهد آورد     
اين دست در خارج کارخانه ها              
هرچند که درمجموعه مبارزات          
داخل شهری کارگران بی تأثير             
نيست منتها برای دست يافتن به            
هدف اعالم شده شان مطلوبيت              

منشاء و منبع         .  نخواهند داشت    
قدرت کارگر در کارخانه است و         
سياستش را در بيرون از کارخانه       
و در مقابل حاکميت سرمايه با                
عطف به قدرت و تشکل کارگر            
در کارخانه و تشکلهای محل                  
زندگی مردم، حزب و ارگانهای          

. حزبى طبقۀ کارگر به پيش ميبرد      
کار در محالت و ترغيب مردم به        
تشکيل تجمعهای هدفمند و                        
کارساز هم امر مهمی است که               
کار فعالين حزبی اعم از کارگر            
شاغل و اخراجی و دانشجو و                 

همچنانکه کمک  .  غير دانشجوست 
رسانی، کسب اطالعات و تهيۀ             
گزارشات و ترغيب تحرکات                
کارگران درداخل کارخانه ها و            
مراکز خدماتی با انواع ابتکارات        
نيز ميتواند امر هر يک از فعالين         

 .کمونيست باشد

 

در امتداد شدت يابی بحران در              
ارکان سرمايه و حکومت اسالمی      
و از حّيض انتفاع ساقط شدن                   
بخشهايی از سرمايه در تأمين                
سود، طبق آمار و اخبار منتشره،         
از هم اکنون شاغلين بسياری از            
مراکز توليدی تهديد به اخراج                
جمعی و از دست دادن شغل و                 
ممر معاش خود و خانواده هايشان      

بدين سبب بسياری از           .  ميشوند
مراکز توليدی که زمانی پيشتر             
استمرار کار و دستمزد کارگر در       
آنها تضمين بيشتری داشت هم               
اکنون شتر اخراج دارد در خانه            

شان 
٢٠صفحه   



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حذف سوبسيد نيز معنى ای به جز               .  ميخوابد
حمله بالواسطۀ حکومت سرمايه اسالمی به               

جمهوری اسالمی  .  معاش مردم زحمتکش ندارد   
دارد خودش را برای يک نبرد جانانه با مردم             
و طبقۀ کارگری که عليه اش جبهه گرفته اند                

در کنترل کامل در آوردن                   .  آماده ميکند    
کارخانه برای تضمين استمرار دريافت                         
دستمزد را ميتوان بمثابۀ يک حرکِت از پيش              
برای به شکست کشاندن اجرای طرحها و                     
حمالت ضد انسانی مجلس و دولت حکومت               

کارگران مراکز    .  مافيای اسالمی تلقی نمود          
توليدی و کارخانه های  فی الحال داير و سود              
آور بی شک صدای اين زنگ خطر را بخوبی           

بدين لحاظ مشغوليت خاطر و اهميت       .  شنيده اند 
موضوع کنترل کارگری و پيشدستی در                        
انتخاب ابزار نبرد های پيش رو برای                              
کارگران مراکز توليدی فی الحال شاغل بايد               
کمتر از کارگران بخشهای غير سود آور اعالم         

 .شدۀ سرمايه، نباشد

 

غير سودآور و      ″کارفرماهای مراکز توليدی         
در حقيقت چندان هم           ″  درحال ورشکستگی   

آنها .  کارشان بی درآمد و غير سودآور نيست           
در حقيقت در ميان معرکه ای که حکومت                     
برای به گريه انداختن کارگران و تازه چيزی             
هم از جيب خود به کاسه مرشد انداختشان، راه          
انداخته است، در نقش بچه مرشد معرکه ظاهر         
ميشوند و بخاطر ايفای همين نقششان پول                     

کنترل کارگری به     .  خوبی هم به جيب ميزنند        
زبان ساده يعنی اينکه يک تيپا به بچه مرشد                 
بزنی بياندايش بيرون و مستقيمًا يقه خود مرشد         

جعبه مارگيری با مارهايش و همان      .  را بگيری 
کاسۀ گدايش را بزنی توی سرش، بساط معرکه        

″ حاجی″را جمع کنی و يک قدم به در گنجينه             
 . نزديکترشوی

 

در شرايط حاضر کنترل کارگری يکی از                    
مؤثرترين و مثمرثمرترين ابزارهای سياسی             
پيشرفت مبارزۀ بخشهای وسيعی از طبقه                     

نيازهای معين   .  کارگر ايران به نظر ميرسد          
موجود در جنبش طبقۀ کارگر مثل نياز تضمين         
استمرار دستمزد و تأمين معيشت، کاربرد                   
ملزومات معين و قابل حصولی را ضروری              

کنترل کارگری يک انتخاب مؤثر در            .  ميکند
. تأمين ملزومات برای پاسخ به اين نياز است             

کنترل کارگری تشکل يابی و تشديد مبارزۀ                 
پيش بسوی    .  طبقۀ کارگر را ترغيب ميکند             

 !تضمين استمرار دستمزد و تأمين معيشت
 ٢٠١٠نوزدهم ژانويه  

 

 کنترل کارگری 
 ...و گنجينۀ حاجی 

 

  مارس روز جهانی زن٨کنفرانس بين المللی برای بزرگداشت  
 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

 حمايت از جنبش آزادی زن در ايران
 

 مارس  ۶سازمان آزادی زن و ابتکار فمينيستی اروپا بمنظور بزرگداشت روز جهانی زن، شنبه                 
 : تم اين کنفرانس.  يک کنفرانس بين المللی در شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند٢٠١٠

 

نقش اساسی سکوالريسم در مبارزات زنان برای برابری، امنيت، و در مبارزه عليه خشونت                      
 .نسبت به زنان است

 

در مقابله با عقب گرد هايی که بر حقوق و موقعيت زنان تحميل شده، زنان بايد متحدانه اعالم                           
يک ابزار مهم بسيج و سازماندهی يک         .  و برای تغيير جهان متحد شوند      "  ديگر بس است  :  "کنند

جنبش قوی برای دستيابی به اين اهداف، گردآوردن فعالين از گوشه و کنار جهان بمنظور تبادل                    
چرا " ما يک کنفرانس بسيار موفق، با عنوان                    ٢٠٠٩در مارس     .  تجارب و ديدگاه ها است         

در گوتنبرگ سازمان داديم  تا بحث در مورد اهميت سکوالريسم               "  سکوالريسم ضروری است؟  
کنفرانس بين المللی در اسکوپيه، مقدونيه، در اکتبر              .  برای جنبش آزادی زن را گسترش دهيم           

، بيش از صد فعال را از سراسر جهان گرد هم آورد تا به اين مسائل بپردازد، به                                          ٢٠٠٩
کنفرانس يک فراخوان   .  همبستگی در جنبش دامن زند و امر تحقق اين خواست ها را به پيش برد               

 .صادر کرد" ميليتاريسم، پاتريارکی و حاکميت مذهب"برای گسترش مبارزه عليه 
 

 دگر بار بر اين مسائل مهم و اساسی تمرکز خواهد کرد، با زنان در                      ٢٠١٠ مارس    ۶کنفرانس  
سراسر جهان در مبارزه شان برای آزادی، برابری، امنيت و عليه خشونت اعالم همبستگی                            

اين کنفرانس همچنين حمايت و پشتيبانی خود را از زنان در ايران  در مبارزه رو                      .  خواهد کرد 
در رو با يکی از زن ستيز ترين نظام های دوران معاصر، در اين روزهای سخت و هيجان                               

 . انگيز اعالم ميکند

 :سخنرانانی که تاکنون شرکت شان قطعيت يافته است

 نويسنده و فعال سرشناس و قديمی حقوق زن از مصر مهمان افتخاری اين                             نوال السعداوی،  
ماريا .  ، ژورناليست، مسئول زنان برای صلح، سوئد         گودرون تيبه تيبرگ   .  کنفرانس خواهد بود   

 -، رئيس انجمن حق زن و عضو هيات مديره شبکه عليه خشونت های ناموسی، سوئد                         رشيدی
 نويسنده، رئيس سازمان آزادی زن، عضو کميته هماهنگ کننده ابتکار                          آذر ماجدی،  .  ايران

، حقوقدان، فعال در عرصه کمک به زنانی           کريس مک کرلی   .  ايران  -فمينيستی اروپا انگلستان     
، رئيس آنتيکو و عضو      گيونر نبيو .  که مورد خشونت ناموسی و خانوادگی قرار دارند، انگلستان          

، رئيس ابتکار فمينيستی     ليلين هالس فرنچ  .  کميته هماهنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا، مقدونيه        
و "  زنانی که تحت قوانين اسالمی زندگی ميکنند         " بنيانگذار    ماريان هلی لوکاچ،   .  اروپا، فرانسه 

 الجزاير   -هماهنگ کننده سکوالريسم امر زنان است، فرانسه 

اين ليست در حال تکميل شدن است و بمحض قطعيت يافتن ساير سخنرانان به اطالع عموم                               
 .خواهد رسيد

 ٢٠١٠ مارس ۶شنبه : زمان کنفرانس
 Folketshus Järntoregt،  خانه مردم، يرن توريت، گوتنبرگ، سوئد: محل

 

 بعد از ظهر يک کنفرانس مطبوعاتی در              ٢ مارس ساعت      ۵ روز جمعه      :مصاحبه مطبوعاتی 
 : محل زير برگزار ميشود

Medusahuset,  Viktoriahuset samlingssal,  Linnégatan 21 B, 413 04 Göteborg 

١٣۵شماره   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شما مسئول         :يک دنياى بهتر        
کمپينى براى بستن سفارتخانه                
هاى رژيم در خارج کشور                       

اين کمپين چه مدت است         .  هستيد
شروع شده و چه اهداف مشخصى     

 را دنبال ميکند؟ 

 

 ما آمپين بستن               :هما ارجمند     
سفارتخانه های ايران در سراسر        

 ٢٠٠٩ ژوئيه       ١٢جهان را در          
اين آمپين به دنبال       .  اعالم آرديم  

تظاهراتهای گسترده و ميليونی            
اخير مردم در ايران عليه آليت             

. نظام جمهوری اسالمی اعالم شد      
در واقع اين آمپين انعكاس مستقيم      
مبارزات مردم به جان آمده در              

 از يك ضرورت           و   ايران است   
بستن .    واقعی نشات گرفته است      

سفارتخانه های رژيم در واقع                
 هيچ       . جديدی نيست             خواست

اعتراض راديكالی را در اين چند        
سراغ نداريد آه با            اخير     دهه    

خواست بستن سفارتخانه های               
جمهوری اسالمی همراه نبوده              

منتهی فكوس يك حرآت           .  باشد
معين و يا يك آمپين معين بر                    

اين .  مبنای اين خواست نبوده است 
بار مسئله ايران، جنبش سرنگونی     
در ايران به يك مسئله جهانی بدل         

مردم آزاديخواه،       .  شده است      
آارگران و همه انساندوستان دنيا        

يك .  به ايران چشم دوخته اند               
سئوال اساسی برای همه اين است       

 جنبش   اينآه چگونه ميتوانند به         
آزاديخواهانه و سكوالر ياری                
رساند؟  برای چندين ميليون                    
ايرانی گريخته از ايران هم اين             
سئوال پايه ای است آه چگونه               
ميتوان بطور موثر همچنان آه در      
ديگر جبهه ها رژيم را در منگنه          
ميگذارند ضربه خالص را به اين       

 ؟ زندماشين آدمكشی وارد سا

 

امروز بيش از هر زمانی ميتوان         
با اين خواست تمام انرژی و                    
سرمايه های انسانی در خارج از         
ايران را متمرآز آرد و جنبش               
سرنگونی را به يك سطح                           

بخصوص آه     .  تعرضی آشاند    

 

 !سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود
 گفتگو با هما ارجمند

اعتراضات خيابانی اخير مردم در         
ايران و انتقام جويی رژيم جانيان و         
تهديدات سران آن جهت اعدام و                
سالخی جوانانی آه آنچنان پرشور         
در تهران و ديگر شهرستانهای                 
حماسه آفريدند، پاسخی درخور                

. سطح آنونی مبارزه را ميطلبد                
خنثی آردن ضد حمله رژيم امروز        

 "اعدام محكوم است   "تنها با مطالبه     
 و يا    "اعدام بايد متوقف شود     "و يا    
آفاف "    مرگ بر رژيم اعدام    "حتی  
بايد تاآيد آرد اگر ميخواهيم     .  نميدهد

مقابل تعرضات رژيم بياستيم، اگر         
ميخواهيم اعدامها متوقف شود بايد         
رژيم را در محاصره همه جانبه                

يك راه آن هم بستن                .  قرار داد   
 در آشورهای     ،سفارتخانه های آن    
اين آاری است   .  مختلف جهان است  

به موازات        آه بايد در خارج           
مبارزات خيابانی در ايران به پيش         

امروز در موقعيتی نيستيم آه        .  برد
اين تير به پای     .  مبارزه تدافعی آنيم  

راهی جز تعرض          .  خود ماست    
در وضعيتی نيستيم آه               .  نداريم

خطرات و   .  برگشت به عقب آنيم       
 . آسيبهايش بيشتر است

 

 شيوه کار کمپين        :يک دنياى بهتر    
چگونه است و برنامه هاى آتى تان          

 چيست؟

 

 اين يك آار آمپينی             :هما ارجمند  
. مشخصات آن آمپينی است       .  است

فكوس مشخص دارد و جهت تحقق         
. مطالبه و خواست مشخصی است         

در اين جهت هم بسيج مردم، چه                
آنان آه از ايران آمده اند و چه                      
آسانی آه مسئله شان بالواسطه                
ايران نيست ولی بدليل انساندوستی        
و بدليل آزاديخواهی و بدليل وحشت      
از حكومت مذهبی و تروريسم                   
اسالمی شديدا به اوضاع ايران چشم     
دوخته اند و ميخواهند آاری بكنند،         

مسئله .   است     فعاليت آن     اساس      
  وجه از        افشاگری از رژيم يك            

آارش است ولی مهم تر از آن، اين          
است آه بايد جا انداخت آه خالصی       
از اين رژيم تنها راه نجات مردم در       

پايان دادن به خوف ه ايران و تنها را 

١٣۵شماره   
 .اسالم سياسی در جهان است               

برای آوتاه آردن عمر نكبت بار        
حزاب اين رژيم امروز بايد ا                 

سياسی، سازمانهای آارگری              
 ..)اتحاديه ها و سنديكاها                       (

سازمانهای مدافع حقوق زنان و          
آودآان و حتی طرفداران محيط        
زيست را بايد حول اين خواست          

اين نيروهای متشكل     .  بسيج آرد  
بايد دولتهای خود را ملزم آنند             
آه در سفارتخانه های اين رژيم          

تالش اين آمپين اين         .  را ببندند  
است آه اين خواست جز                           

 . مطالبات اين سازمانها گردد

 

يك آار پايه ای ديگر اين آمپين            
با نمايندگان   .  آار البيستی است     

مجلس و شخصيتهای سياسی،             
اجتماعی و هنری بايد نشست و           
گفتگو آرد و ملزمشان ساخت در      
هر مجمع و مجلسی مسئله ايران         

عمال فشار به رژيم اسالمی          او   
. را در دستور خود قرار دهند               

آمپين تالش ميكند تا آنجايی آه            
به آانادا برميگردد بخشی از                 
نمايدگان مجلس را قانع آند آه              
اليحه ای جهت قطع روابط                     
ديپلماتيك با جمهوری اسالمی را       
به مجلس ببرند و متعاقبا                           
سفارتخانه جمهوری اسالمی را         

اين ميتواند شروع و نمونه     .  دنببند
بايد شاآيان خصوصی اين      .  باشد

رژيم، بازماندگان جانباختگان و        
قربانيان سياسی اين رژيم،                     
زندانيان سياسی و شكنجه شدگان       
را حول اين آمپين سازمان داد و         
بعنوان مدعی به ميدان آورد تا              
دولتها و نهادهای بين المللی را            
مجبور آرد آه عاملين سرآوب          
را در خارج از آشور دستگير و         

 .  محاآمه آنند

 

 چه فراخوانى      :يک دنياى بهتر     
خطاب به ايرانيان آزاديخواه                 

 جريانات سياسى       ،خارج کشور   
سرنگونى طلب و مخالفين                      
جمهورى اسالمى داريد؟ نحوه            
شرکت و حمايت دراين کمپين              

 چگونه است؟ 

 

 طبيعتا از آليه               :هما ارجمند     
ايرانيان خارج از آشور و تمام            
جريانات سرنگونی طلب و                    
مخالفين جمهوری اسالمی انتظار    

می رود آه به آمپين بستن                         
سفارتخانه های جمهوری اسالمی      

اين آمپين در صورتی         .  بپيوندند
موفق خواهد بود آه دهها و صدها      
ايرانی مخالف رژيم به سخنگو و         

امروز در    .  فعال آن بدل گردند         
حرآتهای اعتراضی در خارج از       
ايران ما شاهد حضور هزاران              
جوان هستيم آه در صف مقدم                

اينها چه در            .  اجتماعات اند     
دانشگاهها و چه از طريق نت                
ورك خود نيروی عظيمی را                  
ميتوانند حول آمپين بستن                         
سفارتخانه ها بسيج آنند و به                    

اين نيرو جايش در    .  ميدان بياورند 
يك راه      .    اين آمپين است           

دخالتگری مردمی آه امروز عزم      
آرده اند آه اين رژيم را به زير              
بكشند اين است آه تالششان را بر       
حول اين خواستها متمرآز آنند،          
آه سران رژيم در خارج از                     
آشور بايد دستگير و محاآمه                  

دارايهايشان بايد در                .  شوند
. بانكهای جهانی منجمد شود                   

جمهوری اسالمی بايد از                           
سازمانهای بين المللی اخراج                 
گردد و روابط ديپلوماتيك با اين            
رژيم آشتار و جنايت بايد قطع               

نيرو بخشيدن به جنبش             .  گردد
سرنگونی در ايران تا جايی آه به        
خارج برميگردد اساسا از آانال           
مبارزه برای تحقق اين شعارها و        

بايد .  اين مطالبات به پيش ميرود        
چه در سطح دانشگاهها و چه در          
محيط آار از طريق اتحاديه های         
آارگری و چه در مناطقی آه                  
تمرآز ايرانيان باال است با اعمال       
فشار به نمايندگان مجلس خواست       
بستن سفارتخانه ها را عموميت            
بخشيد و به نهادهای دولتی و غير        

امروز مديا به    .  دولتی تحميل آرد   
. دنبال فعالين سياسی ميگردد                 

از .  ديروز ما بدنبلشان ميگشتيم         
اين فرصت بايد بهترين استفاده را      

و هر جا آه صحبت از اين          .  آرد
شود آه چه        

٢٣صفحه   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

براساس "  حکمتيست"حزب         
ديدگاههائى شکل گرفت که نهايتا        

" منشور سرنگونى  "خود را در         
خط سياسى حاکم به         .  تبئين کرد  

اين منشور اولين بار در پلنوم                 
 اولين پلنوم حزب    ،شانزدهم حزب 

کمونيست کارگرى بعد از                        
توسط   ،درگذشت منصور حکمت    

کورش مدرسى طرح شد و                      
. همانوقت حزب را قطبى کرد              

جدال دو ديدگاه موسوم به چپ و           
 که هيچکدام خط    ،راست در حزب  

کمونيستى کارگرى منصور                   
 ،حکمت را نمايندگى نميکرد                 

نهايتا طى روندى به انشعاب در           
اولين محصول   .  حزب منجر شد     

سياسى اين انشعاب فرموله شدن          
ديدگاههاى راست و نقد شده و                
بايگانى شده کورش مدرسى در            

بعنوان "  منشور سرنگونى  "قالب   
وجه تمايز و تفاوت حزب                          

با تاريخ پيشين خود      "  حکمتيست"
 . است

 

ما اسناد و مقاالت متعددى در نقد         
منشور "اين ديدگاه و خود                         

بعدتر .  منتشر کرديم   "  سرنگونى
نيز رفقائى که از حزب                               

جدا شدند اين               "  حکمتيست"
منشور "ديدگاهها و مشخصا                  

لذا نقد   .  را نقد کردند    "  سرنگونى
مجدد اين منشور تکرار مکررات      

و باالخره  .  و غير ضرورى است    
نهايتا ناچار    "  حکمتيست"حزب    

شد که اين منشور را رسما از                  
اما .  دستور کار خود خارج کند          

اخيرا در جلسه دفتر سياسى اين            
 ٢٠ و        ١٩حزب در روزهاى           

 ژانويه  ١٠ و   ٩ برابر با    ٨٨ديماه  
 تصويب شده که اين                      ٢٠١٠

 . منشور مجددا انتشار يابد

 

 بازگشت به اصل

 اگر  ،سياست انتشار مجدد منشور     
صرفا به اين دليل نباشد که بگويند     
حرف ما در آندوره درست بود              

 

 " حکمتيست"بازگشت حزب 
 به منشور سرنگونى

 

 سياوش دانشور

اما امروز موضوعيت پراتيکى               
 على القاعده بايد             ،برايمان ندارد    

بعنوان سندى که قرار است منشا              
تحرک سياسى جديدى دراين حزب        

و اگر اين دومى         .  باشد تلقى شود     
 آنوقت در دستور قرار گرفتن      ،است

پاسخى "  منشور سرنگونى   "مجدد    
به سياست پاسيو و خانه نشينى                   

. است"  حکمتيست"ايندوره حزب       
براى ما در ماههاى گذشته کامال              
مشهود بود که بايد منتظر بک معلق       

چون اوال  .  سياسى در اين حزب بود    
معلوم بود که چهارچوب فکرى                
حاکم به اين حزب کدامها هستند و            
با شناخت اين چهارچوب کسى                  
ادعاهاى پاسيفيستى که پشت نام                

خود را پنهان کرده بود را      "  کارگر"
ثانيا اين حزب نه       .  جدى نميگرفت  

فقط کمترين تالشى براى سياست             
 مستقل از مضمون غير           ،ادعائيش

بخش " نکرد بلکه          ،کمونيستى آن   
از طبقه کارگر و مردم            "  وسيعى

" فريب خوردگانى     "محروم را            
تصوير کرد که نيروى احمدى نژاد        

اين !  در مقابل موسوى شده اند               
تحليل استنتاج عملى اى جز سياست       

مردم در تظاهرات    "خانه نشينى و      
براى اين حزب باقى     "  شرکت نکنيد 
" حکمتيست"حزب        .  نميگذاشت

بيربط ترين جريان سياسى به                      
رويدادهاى اخير ايران بود و اين              
بيربطى ميرفت که کار دستشان                

راههاى .  بايد معلقى ميزدند     .  بدهد
انتظار .  زيادى برويشان باز نبود         

اينکه سياستهاى کورش مدرسى را        
نقد کنند و به پرچم اصيل کمونيستى       
کارگرى برگردند تنها يک                           

لذا يا   .  خوشباورى و ساده دلى بود       
به "  تحليلى تازه     "مى بايد با                 

 و   ،برميگشتند"  منشور سرنگونى  "
يا بايد در بستر ناسيوناليسم گوشه             

. اى براى خود دست و پا ميکردند           
همانطور که ديدگاههاى چپ                      

کمونيست "راديکال و پرت حزب          
و حميد تقوائى باالخره         "  کارگرى

جائى روى زمين فرود آمد و خود            
را به بسترهاى جريانات راست                

 ديدگاه شکست طلبانه و      ،وصل کرد 
راست کورش مدرسى نيز بايد جاى      

١٣۵شماره   

چپ .  واقعى اش فرود مى آمد            
راديکال امروز انتخابهاى زيادى      

 . برويش باز نيست

 

اما اين حزب قبال از طريق                     
پروژه گارد آزادى تالش کرده             
بود که جائى در استراتژى                      
کردستانى و در رقابت با احزاب        

. ناسيوناليست کرد دست و پا کند        
اين طرح نيز شکست خورد و در     
دنياى واقعى اين گارد چيزى جز        
مقدارى مقام و منصب فرماندهى       

 ،که به همديگر الصاق کرده اند          
تنها راهى  .  موجوديت عينى ندارد  

که ميماند باز کردن درى براى            
مانور در ميان اپوزيسيون ايران        

" دولت موقت  "و بحث مشهور         
اين منشور با جريانات راست               

بويژه که امروز بازار             .  است
. آلترناتيو سازى گرم است                     

از بايگانى    "  منشور سرنگونى  "
 خاک و خل         ،بيرون کشيده شد     

هاى آن تکانده شد تا دريچه اى             
براى تحرک سياسى اين حزب و        
پاسخى به پاسيفيسم مزمن شان            

 . شود

 

سوال اينست که اوال وقتى تمام            
توهمات و ارزيابى ها و                            
سياستهائى که براساس ديدگاه              

" منشور سرنگونى     "حاکم به           
 جملگى شکست   ،تدوين شده بودند  

خوردند و کنار گذاشتن منشور            
 حال    ،يک نتيجه اين روند بود            

قرار است اين منشور چه دردى          
از اين حزب دوا کند؟ ثانيا اين               
حزب معتقد است که چيزى بنام           

 ،جنبش سرنگونى وجود ندارد            
فريب خورده   "آنچه هست مردم       

هستند که نيروى احمدى            "  اى
وقتى .  نژاد و خامنه اى شده اند          

جنبش سرنگونى از نظر شما                
منشور "ناموجود است                              

براى کدام جنبش           "  سرنگونى
منتشر ميکنيد؟ چطور ميشود               
منشور براى وضعيتى داد که               

 وجود ندارد؟ 

تنها يک نکته ميتواند موضوعيت       
داشته باشد و آن مقابله با شروع             
پروسه اى دراين حزب است که           
کادرها و اعضاى رهبرى آن با             
سياست پاسيفيستى حزب احساس       

 توان دفاع از آن        ،راحتى نميکنند 
را ندارند و از سياستهاى مسلط             

لذا تجديد نظرى     .  فاصله ميگيرند  
در ديدگاههاى کنونى راجع به               
اوضاع سياسى ايران و اتخاذ                 
سياست فعالترى شايد جلوى اين           

" تعدد نظرات "روند خونريزى و     
اما اين حزب به شيوه        .  را بگيرد 

مالوف هميشه به سمت راست                
يا شکست طلب و          .  غش ميکند   

گوشه نشين و پاسيو است و                      
 ،ميشود"  نميشود و نکنيد   "مبصر  

و يا تنها با پرچمى که فلسفه                      
. وجودى آنست ميتواند فعال شود        

بعد از دوره     "  حکمتيست"حزب   
اى گيج خوردن و بن بست و                    

 مجددا با           ،شکست سياستهايش     
به "  منشور سرنگونى     "پرچم      

 .       اصل خود بازگشته است

 

 صندلى پر است

از حق نبايد گذشت که در حزب            
کمونيست کارگرى سکه ديگاه              

بنام کورش    "  منشور سرنگونى   "
او .  مدرسى زده شده است                   
ولى .  پرچمدار اين ديدگاه بود            

بدنبال کنار گذاشتن اين منشور و         
 اين حزب        ،خانه نشين شدنشان       

بود که      "  کمونيست کارگرى     "
عمال اين منشور را در دست                   
گرفت و حتى در راست روى از          

منشور ميخواست  .  آن فراتر رفت   
با بخشى از حکومتيها و راستهاى       
سلطنت طلب دولت موقت تشکيل       

" کمونيست کارگرى  "حزب   .  دهد
و حميد تقوائى اما به دولت                        
نرسيده موسوى را به صف مردم        

 شعارهايش يک             ،قاچاق کرد      
 و     ،جناحى و توده ايستى شد                 

انقالب کارگرى و سوسياليسم را         
به وقت  "هم به قول حميد تقوائى         

حکک با پرچم   .  حواله داد "  گل نى 
ناسيوناليستى و حقوق بشرى در          
ائتالفى با جنبشهاى راست                        

. اپوزيسيون ايران قرار گرفت             
حميد تقوائى با سياستهاى راست          
اش کورش مدرسى را جا                          

شايد به اين دليل است که       .  گذاشت
يکى از کادرهاى حزب                              

در مطلبى اشاره          "  حکمتيست"
٢٣صفحه  کرده بود که   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بايد آرد، بايد گفت دولتهايتان را مجبور آنيد آه رژيم اسالمی را             
. اين انتظار زيادی نيست     .  سفارتخانه اش را ببنديد     .  ايزوله آنند 

اين آار در گذشته در رابطه با دولتهای سرآوبگر ديگر صورت             
آفريقای جنوبی يادمان     .  گرفته و باز هم ميتواند صورت گيرد              

ما االن    .  خورد  نرفته، آپارتايد از اين طريق ضربه بزرگی                  
جمعيت عظيمی را در خارج از ايران داريم و خيزش اخير مردم             

 .در ايران آن پتانسيل بزرگ را رو آورده است

 

باز هم تاآيد ميكنم امروز در خارج يك راه مقابله به ماشين                            
سرآوب رژيم و متوقف آردن موج اعدامها در ايران بستن                          

اين بهترين و آاراترين      .  سفارخانه های جمهوری اسالمی است       
ابزار ما در شرايط آنونی است و آمپين تمام انرژی اش را در                   

 .اين جهت متمرآز آرده است

 

برای اطالع بيشتر و برای پيوستن به اين آمپين به سايت زير                     
 :مراجعه آنيد

com.closedowniranianembassies.www 

 homawpi@ closedowniranianembassies.com  

 

 سفارتخانه هاى رژيم 
 ...بايد بسته شود 
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است و جرياناتى که منشور سرنگونى و فرمان        "  کنگره وحدت کمونيستها  "وقت  
 !  ماده اى و غيره دارند بايد متحد شوند١٠

 

سوال اينست که کورش مدرسى     .  صندلى منشور و ديگاه توده ايستى آن پر است         
چگونه ميخواهد اين صندلى را دوباره اشغال کند؟ چگونه ميخواهد در ميان سيل        

 ،و غيره "  پارلمان در تبعيد   "و  "  دولت در تبعيد   "و  "  دولت موقت "پيشنهادات  
پيدا کند؟ ما هم      "  منشور سرنگونى "راه عملى براى پيشروى سياست حاکم به             

. وحدت تان بهتر از جدائى تان است               .  پيشنهاد ميکنيم که حتما وحدت کنيد             
.  پايه نگرشى و سياست تان يکى است       ،باالخره عليرغم هر انتقادى که بهم داريد      

سياستهاى هر دويتان توده ايستى و با             .  هر دو مجددا به يک نقطه رسيده ايد              
 . کمونيسم کارگرى منصور حکمت عميقا بيگانه است

 

با سياستهاى امروزتان چه     "  منشور سرنگونى "و باالخره با در دستور گذاشتن         
ميکنيد؟ نميشود سوت زد و راه رفت و گفت سياستهاى ما براى همه فصول                          
است و همه اش درست بوده اما بنا به منافع زمان گاهى اين را بايگانى ميکنيم و                 

نميشود هم جنبش سرنگونى نباشد و مردم در خانه شان بنشينند و هم              !  گاهى آنرا 
حزب سياسى را روى تناقضات           !  حول منشور براى سرنگونى متحد شوند             

 ! *تکليف تان را روشن کنيد. مهلک نميتوان سرپا نگهداشت

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

)   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
 310 402 65671: +  Telcom.yahoo@Javadi_Ali 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

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

com.yahoo@d_siavash 
 

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

 

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

 

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

 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

 markazi.wupi@gmail.com 

 

 " حکمتيست"بازگشت حزب 
 ...به منشور سرنگونى 

پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل           
از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان يک             
دان                    ي ه م ا ب ى خود پ ست نيروى مستقل و تحت پرچم سوسيالي
ات                       ان ري ا ج ي ان ذارد،  گ اسى ب ي درت س ر ق ر س ارزه ب ب م

ه ای                  –اپوزيسيون راست و ملی      ه و حاشي ل زو اسالمی را اي
م اسالمى                               ه رژي ي ل ه ع ع مردمى ک وده وسي ا، ت کرده و ثال
وان            ن ع بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى ب
حقق                         ل ت اب ه و ق ان ن ي ب ع يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واق

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. بنگرند

 

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
   ١٢:٣٠ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک ظهر بوقت تهران  
 

اسی است          ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
دار است     اه و                       .   جانب ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ارزه      .  سعادت انسانها است  ب ی م ما برای يک جمهوری سوسياليست
ه اطالع همه                     .   ميکنيم ا را ب لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ه

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

: اخيرا بيانيه ای تحت عنوان                  
بيانيه زنان، راه حل پنج ماده ای        "

ما زنان برای برون رفت از                    
با امضای تعدادی از           "  بحران"

فعالين جنبش حقوق زن در داخل         
. و خارج کشور منتشر شده است         

اين بيانيه شامل يک مقدمه کوتاه           
اين بيانيه  .   بند مطالباتی است    ۵و  

را بايد بر متن اوضاع سياسی                
جامعه و موقعيت خيزش مردم              
برای سرنگونی رژيم اسالمی               

. مورد تحليل و بررسی قرار داد          
از چنين زاويه ای، در متن                       
خيزش آزاديخواهانه مردم،                    
راديکاليسم هر روز رشده يابنده          
جنبش مردم برای سرنگونی و              
شعارهايی که هر روزه مردم                 
عليه کليت اين نظام فرياد                           
ميکشند، اين بيانيه بسيار عقب              
است و بهيچوجه خواست های               
پايه ای و عميق اکثريت زنان در          

. ايران را بيان و نمايندگی نميکند        
اين بيانيه عمال در جهت به عقب          

 .کشيدن جنبش مردم عمل ميکند

 

آنچه که پيش و بيش از هر نکته             
ای در مورد اين بيانيه توجه را              

هر (جلب ميکند، نه مطالبات آن           
بلکه نقطه   )  چند که محدود است       

عزيمت آن، مخاطب آن و نقشی           
است که صادر کنندگان برای آن          
در متن شرايط سياسی حاضر،             

اين بيانيه به گفته خود     .  قائل هستند 
نويسندگان در پاسخ به کمبود                  

 ۵بيانيه های موسوی، کروبی و           
اتاق فکر  "کسانی که خود را      (تن  

تبيين شده    )  مينامند"  جنبش سبز   
  .است

 

آقايان موسوی و کروبی هر کدام      "
در طی روزهای اخير بيانيه های        
منتشر کردند که راه حلهای خود           

 ماده برای برون رفت از      ۵را در   
اين راه حل   .  بيان کردند "  بحران"

روشنفکر "ها با استقبال پنج                   
در خارج از کشور روبه          "  دينی

آقايان گنجی، سروش،       :  رو شد   
کديور، مهاجرانی و بازرگان که         

 "بيانيه زنان برای برون رفت از بحران"
 سندی برای عقب کشيدن جنبش آزادی زن

 

 آذر ماجدی

و يا   "  اتاق فکر  "به قول خودشان        
را پايه ريزی       "  دولت در تبعيد      "

در اين بين آنچه کمتر            .  کرده اند  
مطرح است، موضع گيری کسانی         
است که نه خواهان تغيير رييس                
جمهور و جا به جايی اين فرد و آن           

اختيارات "فرد يا محدود شدن                    
هستند بلکه از تغييراتی         "  رهبری

زيربنايی و ساختاری سخن می                 
يکی از اين گروه های                  .  گويند

اجتماعی، ما زنان هستيم که                        
خواسته هايمان و حضورمان                     
همانگونه که انتظار می رفت در              
هيچيک از اين بيانيه ها مالحظه               

 ".نشده است
 

در وهله اول بنظر ميرسد که                       
نويسندگان دستخوش اغتشاش و               
التقاط فکری و دوگانگی موضع               

زيرا از يک سو از کسانی          .  هستند
صحبت ميکنند که خواهان                           

" تغييراتی زيربنايی و ساختاری          "
اند، اما در عين حال اين بيانيه را              
در نقد کمبودهای بيانيه های                         

 تن و برای        ۵موسوی، کروبی و        
سوالی .  ارائه ميدهند  "  حل بحران  "

که بالفاصله با خواندن اين بيانيه به        
آيا :  ذهن متبادر ميشود چنين است         

تغييرات زيربنايی و       "منظور از       
سرنگونی رژيم اسالمی    "  ساختاری

است؟ اگر چنين است، اوال چرا اين       
خواست بطور صريح و روشن                 
مطرح نشده است؟ آنهم در شرايطی      
که مردم در خيابان ها و زير گلوله          
و چماق خواست سرنگونی نظام را        

ثانيا، بيانيه ای که بر       .  فرياد ميزنند 
مبنای سرنگونی نظام تبيين شده               
ديگر نميتواند بيانيه ای برای حل             
بحران باشد و بطور غير مستقيم               
خطاب به رهبران جنبش سبز                     
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی          

: که مکررا و موکدا اعالم کرده اند         
جمهوری اسالمی نه يک کلمه                "

تنظيم "  کمتر و نه يک کلمه بيشتر          
چنين بيانيه ای را نميتوان              .  شود

جنبش سبز   "بعنوان گله از سران           
به نگارش درآورد، بلکه       "  اسالمی

بايد حاوی يک نقد تند و صريح از           
مواضع اين جريان و افشای                         

١٣۵شماره   
نامربوط بودن آنها به خواست              
های جنبش آزادی زن و مردم               

  .باشد

 

اما اگر خواست شان نه                              
سرنگونی، بلکه ايجاد اصالحاتی     
در نظام اسالمی است، آنگاه                  
مطالبه جدايی دين از دولت چه            
صيغه ای است؟ آيا اين فعالين بر        
اين نظرند که ميتوان نظام                       
اسالمی را حفظ کرد، ولی در               
عين حال دين را از دولت جدا               
کرد؟ ريشه اين توهم در چيست؟        

سرعقل "آيا ترفندی برای                       
جنبشی است که صريحا      "  آوردن

خود را به رژيم اسالمی             "  نه"
اعالم کرده است يا از روی گيج          

 سری و کج فهمی است؟ 

 

يا :  مساله اساسی در اينجاست          
سرنگونی طلبيم، يا خواهان                  
اصالحات در رژيم اسالمی                  

يا بقول سران جنبش سبز       .  هستيم
، يا     "ساختار شکنيم    :  "اسالمی

جمهوری اسالمی نوع دوم                     
کداميک؟ اين را بايد        .  ميخواهيم

صريح و روشن، بدون ابهام و             
موضع .  ايهام به مردم اعالم کرد      

اين بيانيه در قبال اين مساله                    
اساسی و مهم در اين مقطع از               
تحوالت سياسی جامعه، کامال             

 .مبهم و دو پهلو است

 

اين اغتشاش فکری از کجا ناشی        
ميشود؟ يک احتمال ميتواند                   
خاستگاه های سياسی متفاوت               

متنی نوشته  .  امضاء کنندگان باشد  
اند که باصطالح دربرگيرنده                

فمينيست "طيف وسيعی باشد، از      
تا الئيک را در         "  های اسالمی  

اميد بسته اند که بخشی         .  برگيرد
از جناح اصالح طلب دولتی را           

از فعالينی که   .  با خود همراه کنند   
تا همين امروز از رژيم اسالمی          
دفاع و بارها علنا اعالم کرده اند         
که زمان سکوالريسم در ايران            
فرا نرسيده تا جريانی که                           
بهيچوجه حاضر نيست زير بار          
دولت مذهبی برود را با هم زير           

اين يک    .  اين بيانيه جمع کنند          
  .احتمال است

 

اما اگر چنين باشد، فقط از توهم           

نويسندگان و مبتکرين اين بيانيه           
تالش برای ايجاد يک    .  خبر ميدهد 

چتر جهانشمول اصالح طلبان              
حکومتی و مخالفين رژيم اسالمی      
سريعا با شکست روبرو خواهد            

جنبش سرنگونی طلبانه مردم     .  شد
در ايران پيشروی های بسياری            

مردم از کسی چنين       .  داشته است  
زنان .  سازش هايی را نمی پذيرند     

در ايران که هر روز بر سر پيش         
پا افتاده ترين امور زندگی                         
روزمره شان بايد با اوباش                       
اسالمی درگير شوند به چنين                  

 .سازش هايی خواهند خنديد

 

احتمال ديگر آنست که نويسندگان       
تصور ميکنند که با مبهم گذاشتن          
سرنوشت رژيم اسالمی و با                    
اجتناب از پرداختن به مساله                   

دنيا را خواهند        "سرنگونی هم        
متنی را    ."  داشت و هم آخرت          

ارائه ميدهند که هم بدرد صلح                
. بخورد و هم بدرد شرايط جنگی         

در واقع به سبک ان جی او هايی           
که اکنون بازارشان گرم شده و از        
جانب سازمان ملل و دولت های           
غربی بعنوان آلترناتيو سازمان            
های راديکال و جنبش های                      
اجتماعی علم شده اند، از سياست         
راديکال پرهيز کنند و با زبان                
ديپلماتيک به سراغ مسائل سياسی      

اين .  و مطالبات اجتماعی بروند        
روش ها شايد در شرايط عادی و         

بردی داشته باشد، اما      "  متعارف"
در دوران انقالبی، در شرايطی            
که مسائل سياسی دارد در خيابان         
حل و فصل ميشود، عمرش به               
کوتاهی عمر بيانيه های ديگری           

. است که اخيرا منتشر شده است          
عمر مفيد آن تا زمانی است که               

 .جوهر آن خشک شود

 

جنبش آزادی زن خواهان آزادی          
کامل و                 

٢۵صفحه   



٢۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برابری واقعی و اجتماعی زن و          
اين جنبش اين رژيم و       .  مرد است 

 . دستگاه مذهبی را به زير ميکشد
 

جنبش آزادی زن يکی از                           
سرسخت ترين دشمنان جمهوری       

حضور اين جنبش    .  اسالمی است 
در پيشاپيش صف مبارزات                    
مردم، در جنگ تن به تن با                       
ارازل و اوباش رژيم اسالمی                
چشمان جهانيان را خيره کرده              

اکنون حتی ديرباور ترين        .  است
ناظران سياسی دارند از سقوط             
قريب الوقوع جمهوری اسالمی          

سردمداران نظام   .  سخن ميگويند  
هر روز دارند از بحران                            

. حرف ميزنند    "  ساختارشکنانه"
همه شان دارند از لگدمال شدن و         

مقدسات "به سخره کشيدن شدن           
صحبت ميکنند، در           "  اسالمی

چنين شرايطی بيانيه ای که مساله       
سرنگونی نظام اسالمی را                       
مسکوت ميگذارد و دو پهلو و در        
ابهام به خواست پايه ای و واقعی         
مردم اشاراتی مبهم ميکند، از                
اوضاع جامعه، از جنبش                          
آزاديخواهانه مردم و از جنبش             

اين .  آزادی زن بسيار عقب است       
" دو خرداد     "بيانيه در دوره                

تحوالت را يا      .  منجمد شده است    
 .نمی بيند و يا نميخواهد ببيند

 

اين بيانيه به قصد به سازش                     
کشيدن جنبش آزادی زن و جنبش        
راديکال سرنگونی طلبانه مردم          

اين .  به رشته تحرير درآمده است      
سند، خواسته يا ناخواسته، تالشی       
برای به عقب کشيدن جنبش                     
راديکال و سرنگونی طلبانه مردم      

لذا افشای آن در    .  تعبير خواهد شد  
دستور فعالين راديکال جنبش                

  *.آزادی زن قرار ميگيرد

 

بيانيه زنان برای "
برون رفت از 

  ..."بحران
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 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه  .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                 -١
پيشروی .  حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                        

مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در                              
سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم،                    

 . شوراها، در سراسر جامعه است

 

اين .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است           -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم              ،ارگانها ابزار متحد شدن   

شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه         .  زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است            
 در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را                   ،بايد همه جا   .  جمهورى اسالمى اند   

 . سازمان داد
 

شورا ضامن  .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                  -٣
 .اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين  ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر     .    استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند         

کارگران   .بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                                       
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

تجربه عملى همين دوره    .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵
 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه        ،نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن     

بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج               .  تظاهرات شبانه است  
 .  کرد

   

 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



٢۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردساالرى و زن ستيزى يکى            
از وجوه تاريک و شرم آور                     

رهايى زن و    .  جامعه بشرى است   
برابرى زن و مرد يک آرمان                 

. تاريخى و قديمى بشريت است            
تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع                 

 .براى آزادى زن بوده است

      

تبعيض عليه زنان خاص ايران             
تحت حاکميت جمهورى اسالمى         

تبعيض عليه زنان يک            .  نيست
. مشخصه مهم دنياى امروز است       

ولى در ايران تحت حاکميت                    
جمهورى اسالمى ستمکشى زن           

. ابعادى هولناک بخود گرفته است     
جمهورى اسالمى از بدو                           
حاکميتش با شالق و ترور و                    
شکنجه به حقوق زنان يورش                 

همواره تالش کرده       .  برده است   
است تا موجوديت زنان را زير             
حجابى سياه بپوشاند؛ تالش شان          
براى دستيابى به استقالل                           
اقتصادى را سد کند؛ موجوديت            
جنسى شان را با سنگسار پاسخ             
گويد؛ و با توسل به خشن ترين               
شيوه هاى سرکوب موقعيت زن           
را در جامعه و خانواده به دوران          

حاکميت .  قرون وسطى بازگرداند   
آپارتايد جنسى و تحميل حجاب              
اسالمى برجسته ترين نمودهاى           
بردگى جنسى جامعه امروز ايران     

 .است

      

از همان ابتداى حيات جمهورى           
اسالمى يک مبارزه بالانقطاع و          
راديکال عليه اين بردگى جنسى و       
زن ستيزى عريان تولد يافته                   

مبارزه عليه ستمکشى زن       .  است
بمثابه يک رکن مهم مبارزه                     
اجتماعى، سياسى و فرهنگى در          

. جامعه برسميت شناخته شده است    
هم اکنون يک جنبش وسيع، پر              
قدرت و بالنده براى دفاع از                     

طى .  حقوق زنان در جريان است      
دو دهه گذشته اين جنبش از فراز         
و نشيب هاى بسيارى عبور کرده        
است و اکنون با صدايى رسا                   
خواست آزادى زن را در                           
مبارزات مردم عليه جمهورى              

 

 بيانيه حقوق زنان
 مصوب دفتر سياسى حزب 

اسالمى و براى آزادى و برابرى              
جنبش .  طنين انداز کرده است               

آزادى زن جنبشى راديکال و ضد            
 .اسالمى است

      

جنبش براى آزادى زن در ايران به         
يمن مبارزات خستگى ناپذير،                    
دخالت گسترده و نفوذ و تاثير                      
کمونيسم کارگرى هر روز                           

. راديکالتر و منسجم تر ميشود                  
کمونيسم کارگرى تالش هاى                      

اسالمى در    -جريانات راست و ملى    
به سازش کشيدن جنبش آزادى زن          
و در کند کردن راديکاليسم اين                   

. جنبش را افشاء و طرد نموده است        
کمونيسم کارگرى در پيوند عميق            
خود با جنبش آزادى زن خواستها و        
آمال آن را گسترش داده و تعميق               

کمونيسم کارگرى به       .  کرده است   
سخنگو و رهبر راديکال اين جنبش        
بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند            

جنبش آزادى زن امروز   . کرده است 
از ارکان مهم مبارزه براى                           
 .سرنگونى جمهورى اسالمى است

      

رهايى زن و برابرى کامل زن و              
مرد در گرو سرنگونى جمهورى            
اسالمى، لغو مناسبات سرمايه                   
دارانه و برقرارى جمهورى                       

امرى که حزب    .  سوسياليستى است 
اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن              

 .مبارزه ميکند

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى      
برابرى کامل و بدون قيد و شرط               
زن و مرد در کليه شئون مبارزه                

رئوس قوانين و اقداماتى که       .  ميکند
بايد هم اکنون بفوريت براى شروع        
رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد          

 :عبارت است از

      

 اعالم برابرى کامل و بى قيد و           -١
شرط زن و مرد در حقوق مدنى و            
فردى و لغو فورى کليه قوانين و               
 .مقرراتى که ناقض اين اصل است
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 تامين فورى برابرى کامل            -٢

زن و مرد در شرکت در حيات             
. سياسى جامعه در سطوح مختلف    

حق بى قيد و شرط زنان به                      
شرکت در انتخابات در کليه                   
سطوح و احراز و تصدى هر                
پست و مقام، اعم از سياسى،                  

لغو هر  .  ادارى، قضايى، و غيره    
قانون و مقرراتى که حق زنان              
در شرکت برابر در حيات                       
سياسى و ادارى جامعه را محدود      

 .ميکند

      

 لغو کامل آپارتايد جنسى،              -٣
ممنوعيت هرنوع جداسازى و             

) زن و مرد  (محروم سازى افراد     
از محيط اجتماعى و امکان                    

 .معاشرت

      

 سال  ١٦ حق هر زوج باالى        -٤
به زندگى مشترک به ميل و                    

ممنوعيت هرنوع    .  انتخاب خود   
اجبار و اعمال فشار از جانب هر       
فرد و مرجعى بر افراد در امر             
انتخاب همسر، زندگى مشترک و      

 .جدايى

      

 برابرى کامل حقوق و                    -٥
موقعيت قانونى زن و مرد در               

لغو امتيازات مرد              .  خانواده
و "  سرپرست خانواده    "بعنوان     

برقرارى حقوق و وظايف برابر        
براى زن و مرد در رابطه با                  
سرپرستى و تربيت فرزندان،              
اعمال کنترل و مديريت دارايى           
ها و امور مالى خانواده، وراثت،       
انتخاب محل زندگى و سکونت،         

اى،     کارخانگى و اشتغال حرفه         
طالق، سرپرستى کودکان در              
صورت جدايى و تقسيم و تملک          

ممنوعيت تعدد     .  اموال خانواده    
لغو .  ممنوعيت صيغه   .  زوجات

کليه تعهدات انقياد آور زن به                 
. شوهر در شرع و سنن کهنه                 

ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى     
توسط شوهر با زن بدون تمايل            

. او ولو بدون اعمال خشونت                
اينگونه موارد بايد در صورت            
شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى       
توسط شوهر مورد پيگرد و                   

ممنوعيت .  محاکمه قرار بگيرند     
تحميل کارخانگى و يا وظايف             
ويژه خانه دارانه به زن در                      

اعمال مجازات سنگين      .  خانواده

براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب     
آزادى، تحقير و خشونت عليه                

 .زنان و دختران در خانواده

      

 برقرارى رابطه آزاد و                   -٦
داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير       
همه کسانى است که به سن قانونى      

 .و بلوغ جنسى رسيده اند

      

 برابرى کامل زن و مرد در            -٧
قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه            

شمول يکسان قوانين کار و          .  اى
بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد          

مزد برابر  .  بدون هيچ نوع تبعيض   
در ازاء کار مشابه براى زنان و           

لغو هر نوع محدوديت بر      .  مردان
تصدى مشاغل و حرفه هاى                    

برابرى کامل  .  مختلف توسط زنان  
زن و مرد در کليه امور مربوط             
به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها،      
ساعات و شيفت کار، تقسيم کار و        
طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى،       
نمايندگى کارگران در سطوح                

تصويب و اجراى                .  مختلف
مقررات و موازين ويژه در بنگاه        
ها براى تضمين ادامه کارى                   
حرفه اى و شغلى زنان، نظير                
ممنوعيت اخراج زنان باردار،             
ممنوعيت سپردن کار سنگين به           
زنان باردار و وجود تسهيالت               
ويژه مورد نياز زنان در محل                

 هفته مرخصى دوران          ١٦.  کار
باردارى و زايمان و يکسال                     
مرخصى براى نگهدارى نوزاد با      
پرداخت حقوق که بايد با توافق              
طرفين توسط زن و شوهر هر دو        

تشکيل .  مورد استفاده قرار بگيرد    
هيات هاى بازرسى و کنترل، با            
وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات        

 .فوق توسط بنگاه ها

      

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت     
در مورد برابرى حقوق زن و                
مرد در اشتغال حرفه اى و محيط         
هاى کار اعم از دولتى و غير                  

. دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى         
تعقيب قانونى و مجازات سنگين          
بنگاه ها و مديرانى که از اصل              
برابرى مطلق زن و مرد در                    

 .فعاليت حرفه اى تخطى کنند

      

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم          
کردن 

٢٧صفحه   
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سادگی نتوانست به چنين مکانی           
افشاء .  در آن حزب دست يابد             

شدن سياستها و رو شدن جوهر             
واقعی اش بهايی بود که در قبال            

ما ميدانستيم   .  اين تالش پرداخت     
. که امکانات را ميتوان ايجاد کرد       

ميدانستيم که احزاب بزرگ در             
بزنگاههای سياسی الزاما بزرگ        

 همانطور که احزاب         ،نمی مانند  
کوچک هم الزاما کوچک نمی               

روی آوری امروز به               .  مانند
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       

 تبديل شدن             ،مراکز کارگری      
مواضع و سياستهای اين حزب به        
نقطه انتهای راديکاليسم اجتماعی       

 محصول اين تالشها و      ،در جامعه 
نمايندگی کردن کمونيسم کارگری      

. منصور حکمت در جامعه است         
واقعيتی است که اين حزب را در         
نقطه پرش کامال مساعدی برای           
پيشروی کمونيسم کارگری در              
 .تحوالت معاصر قرار داده است

 

و ترس از        "  هراس"اگر اين        
ريسمان سياه و سفيد مانع پيوستن        
کنونی برخی محافل راديکال                 
سوسيالسيت کارگری به حزب             
ماست بايد تاکيد کرد که اتفاقا                  
سرنوشت آتی را تصميمات                     

اگر کسی     .  امروز رقم ميزنند        
نگران رشد خط توده ايستی در             

 بايد به اين حزب          ،جريان ماست  
بپيوندند و سنت پرچم کمونيسم              
کارگری منصور حکمت را در            

 

از کجا معلوم که اينها هم توده "
  ..."ای نشوند

کنار ساير رفقای اين حزب محکم           
هيچ تضمينی در     .  در دست بگيرد    

تنها تضمين در تقويت       .  کار نيست  
خط کمونيسم کارگری در مصافهای     

. سرنوشت ساز و تعيين کننده است        
هيچ نقطه طاليی از پيش داده شده            
ای وجود ندارد که عبور از آن                   
جريان ما را از گزند هر گونه                     

مساله اين     .  تحولی مصون دارد        
است که افراد ميتوانند هر                              

اما .  سرنوشتی برای خود رقم بزنند     
سنتهای اجتماعی همواره نيروی             

از .  خود را در جدالها پيدا ميکنند           
اين رو هر روز در هر مصافی                  
برای آينده و پيروزی کمونيسم و              

راه ديگری     .  کارگر بايد جنگيد         
 . نيست

 

ما به هيچ فعال راديکال                                   
سوسياليست کارگری برگه تضمينی    
نميدهيم که آينده چگونه رقم خواهد         

آينده .  ما تالشمان را ميکنيم     .  خورد
. را تالشهای امروز رقم خواهد زد        

ما کارنامه تاکنونی و تالش                          
امروزمان را در مقابل اين رفقا                 

از اين رفقا هم انتظار      .  قرار ميدهيم 
داريم که سهم خود را در شکل دادن      

من به نوبه خود از . به آينده ايفا کنند 
تمامی فعالين راديکال سوسياليست        
کارگری دعوت ميکنم تا به حزب            

. اتحاد کمونيسم کارگری بپيوندند           
پيشروی کمونيسم کارگری در گرو       

 . * تصميمات حياتی امروز است
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هاى   رايگان تسهيالتى نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب                  
تربيتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه                -تفريحى  

کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود                   
زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را                         

 .تسهيل ميکند

      

 لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب                   -٨
مانده اخالقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقالل و اراده مستقل زن و               

لغو .  شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است             
هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و                              

لغو کليه قوانين و    .  متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود          
مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و                        

ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و        .  معاشرت را مقيد و محدود ميکند       
مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه                              

ممنوعيت استفاده از   .  آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح      .  عمومى
عناوينى نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار                        
موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى                    

ممنوعيت هر  .  توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى            
نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و               
مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و                         

ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردساالرانه،                .  جنسى زنان   
. پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى                                 

حذف کليه اشارات تبعيض     .  ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى         
آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابال                            آميز و تحقير    

گنجاندن مواد درسى الزم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال                    
ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم      .  مختلف ستمکشى زن در جامعه    

و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به                    
 .زنان

      

 آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط و شروط                         -٩
رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در                          

ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى        . اماکن عمومى 
 .پوشش و لباس مردم

      

 تالش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با                         -١٠
تشويق و تقويت نهادهاى      .  فرهنگ مردساالرانه و ضد زن در جامعه           

 .غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمحض کسب قدرت اين حقوق را بعنوان            
 .قوانين رسمى کشور اعالم خواهد کرد

 

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

Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

 ...بيانيه حقوق زنان 
 مصوب دفتر سياسى حزب 

 نابود باد 
!نظام آپارتايد ضد زن اسالمى  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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در محافلى از رهبران کارگرى           
پيشرو و سوسياليست مباحثى                
پيرامون اوضاع سياسى و آينده و        
چه بايد کرد کارگران در جريان           

بررسى احزاب چپ و     .  بوده است 
همکاری و پيوستن به        ضرورت   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          
اتخاذ سياست سازماندهی حزبى و     
توده ای حزب يک محور اين                  

رفيق عزيزى  .  گفتگوها بوده است  
در اين جمع اين سئوال را مطرح         

از کجا معلوم که اينها هم       :  "ميکند
اشاره اين     ".  توده ای نشوند؟         

فعالين کارگری به باليی است که        
خط پوپوليستی و سازشکار حميد        

حزب "تقوايی و شرکاء بر سر              
. آورده است  "  کمونيست کارگری  

دست به   .  چشم شان ترسيده است      
در عين حال         .  عصا شده اند         

نگران سرنوشت سياسی حزب            
 . اتحاد کمونيسم کارگری هم بودند

  

اشاره شان سخت و در عين حال           
در نگاه اول شايد              .  تلخ است    

اما با اندک      .  زمخت بنظر برسد    
تعمقی ميتوان به عمق اين                         

حزب کمونيست    .  ارزيابی رسيد   
کارگری منصور حکمت                          
پرچمدار کمونيسم کارگری و                
نقطه اميد و آرزوی کارگران                 

. راديکال سوسياليست بسياری بود   
از جانب جريانات           "  انتقادات"

اسالمی يا چپ سنتی به                   -ملی
اما .  حزب ما در آن زمان کم نبود       

يک ويژگی برخی از اين انتقادات      
را از انتقادات در شرايط کنونی            

تماما از زاويه راست      .  جدا ميکند 
جرياناتی .  و غير کمونيستی بود       

که خواهان کند کردن حرکت                  
اما .  کمونيسم کارگری بودند            

امروز اين حزب با انتقادات و                
ارزيابی های متفاوتی مواجه شده       

مرگ نابهنگام منصور           .  است
 سر بلند کردن جريانات          ،حکمت

  ،ستون آخر
 

 "از کجا معلوم که اينها هم توده ای نشوند"
 

 على جوادى

راست و پوپوليست و بيرون زده              
شدن جريان کمونيسم کارگری                  
پرچمدار منصور حکمت از اين               
حزب تماما سيمای سياسی و جايگاه      
اجتماعی اين حزب را تغيير داده              

مواضع اتخاذ شده اين حزب        .  است
 در  ،در قبال تحوالت سياسی جاری     

دستور قرار دادن سياست سازش             
 اتخاذ سياست        ،سياسی و طبقاتی       

توده ايستی در قبال بخشی از رژيم         
 خالصه کردن سرنگونی                ،حاکم

رژيم اسالمی به سرنگونی واليت          
 دست اتحاد و همبستگی دراز         ،فقيه

کردن به سوی جريانات راست پرو       
غربی و جريانات سبز ملی                           

 قرار دادن باند ارتجاعی           ،اسالمی
همراه "و  "  در کنار مردم   "موسوی  

اين حزب را کامال پديده              "  مردم
برای رسيدن به   .  ديگری کرده است  

تکه ای از قدرت به هر شکلی در             
يک روز اعالم ميکنند که       .  می آيند 

 يک   ،"قدرت دوگانه اند    "يک پای     
 يک روز    ،روز اکس مسلم ميشوند     

يک روز پرچم         .  محجبه ميشوند    
 روز ديگر        ،سبز سفارش ميدهند       

. ماسکهای سه رنگ سفارش ميدهند    
اين جريان برای سهيم شدن در                   
قدرت سياسی به هر شکل و شمايلی       

 . متمايل ميشوند

 

حزبى که امروز بخشی از جريان           
راديکال سوسياليست کارگری                  

توده "سياستهای آن را به درست              
و چرا که    .  ارزيابی ميکنند "  ايستی

نه؟ مگر نه اينکه اين سياستها                     
اساس سياستهای جريان راست و            
ارتجاعی توده ايستی در جامعه                 
هستند؟ مگر نه اينکه تاييد مستقيم و        

در "  جريان سبز   "يا غير مستقيم          
جامعه يک سياست تماما توده ايستی 

و اين جاده ای است که اين             .  است
و .  جريان در آن قرار گرفته است          

اگر فشار ما نباشد با بسرعت                       
بيشتری اين مسير را طی خواهند            

١٣۵شماره   

 . کرد

 

اما اين ارزيابی در عين حال                 
بيانگر يک هراس و اضطراب           
از آينده و سرنوشت حزب ما هم          

از کجا معلوم که اينها هم         .  هست
در اين مسير گام نگذارند؟                       
ميگويند مگر نه اينکه حزب                  
کمونيست کارگری منصور                  
حکمت امان از جريان دوم                     
خرداد و مدافعين توده ايستی آن           

. بريده بود؟ سئوالی واقعی است         
پس چه شد؟ چه تغييراتی در اين         
حزب اين جريان را به اين روز           
زار انداخت؟ برای بررسی بايد          
به جوانب مختلف اين ارزيابی             

 . واقع بينانه برخورد کرد

 

تغييرات اجتماعی و سياسی يک        
الزاما .  شبه اتفاق نمی افتند                

حاصل غلبه فرد بر مقدرات                  
بر عکس محصول   .  حزبی نيستند 

روندها و تغيير و تحوالت                       
اجتماعی در جامعه و بازتاب در        

آنچه بر    .  سطوح حزبی هستند       
رفت "  حزب کمونيست کارگری  "

محصول چنين روندهای سياسی       
. در جامعه و در اين حزب بود             

مسلما افراد و گرايشات در اين             
سوخت و سازها موثر و بعضا             

اما مساله را     .  تعيين کننده بودند    
تنها از اين منظر ميتوان مورد             

ما .  ارزيابی ماترياليستی قرار داد   
در حزب کمونيست کارگری                
برای جلوگيری از حاکم شدن               

 هر چند    ،خط پوپوليستی جنگيديم   
که در آن حزب در نهايت                         

 اما در جامعه         ،شکست خورديم  
در مقابل اين خط شکست                         

بلکه برعکس پيروز        .  نخورديم
ما در نبرد شکست خورديم     .  شديم

امروز .  اما در جنگ پيروز شديم     
جامعه برای اين خط ارزشی قائل      

بعضا مستمسک جريانات    .  نيست

نقد ما سياستهای     .  راست شده اند    
اين پوپوليسم سازشکار را افشاء          

برای ما تصور           .  کرده است     
سرنوشت امروزی اين حزب کار      

قرار گرفتن اين          .  سختی نبود    
حزب در چنين مکانی يک شبه             

پروسه معين و           .  اتفاق نيافتاد     
در عين    .  آشکاری را طی کرد         

حال جدال بر عليه آن هم آشکار و        
. در برابر جامعه صورت گرفت         

اسناد اين تحول روشن و قابل                 
اين تالش را بايد        .  دسترس است  

به تالش منصور حکمت در سنت       
 . کمونيسم کارگری افزود

 

واقعيت مهم ديگر اين است که               
کمونيسم کارگری يک سنت                    
سياسی زنده در بطن جامعه و در         

اين گرايش    .  طبقه کارگر است       
ممکن در تغييراتی ضعيف و يا             

زنده .  اما موجود است   .  قوی شود 
گاه آشکار و گاه پنهان در           .  است

گير مبارزه ای همه جانبه و هر             
پرچمی را که ما در        .  روزه است 

حزب کمونيست کارگری در                  
مقابله با خط حميد تقوايی و شرکا         
برافراشتيم گوشه ای از جدال و            
نياز کمونيسم کارگری برای دفاع       
از سنت و داده های سياسی و                  
حزبی و سنگرهای اين جنبش                

ما افراد معين تنها در اين              .  بود
چهارچوب توانستيم نقش حياتی           

و اگر ناچار شديم تمام         .  ايفا کنيم  
امکانات آن حزب را بجا بگذاريم        

 اما  ،و حزب جديدی را برپا کنيم         
در عوض توانستيم حزبی را پايه         
گذاری کنيم که امروز به حق                  
مورد توجه بخش راديکال                        
سوسياليست طبقه کارگر قرار              

اين يک نياز مادی و      .  گرفته است 
حياتی جنبش کمونيسم کارگری            

بعالوه گرايش پوپوليست        .  است
سازشکار به      

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

٢٧صفحه   


