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 سياوش دانشور

 

 جنگ جناح ها
 گامى ديگر در سياست حذف

 

بدنبال محاکمات نمايشى و شنيع و در ادامه سياست حذف          
 همانطور که انتظار ميرفت و ما در                  ،درون حکومتى  

ارزيابى از روند اوضاع سياسى مکررا تاکيد کرده                       
 جريانات جناح اصالح طلب حکومتى يکى بعد از          ،بوديم

به بيرون پرتاب        "  خوديهاى نظام   "ديگرى از مدار           
توقيف پروانه فعاليت و خواست     آخرين اخبار از    .  ميشوند

سازمان "و    "  جبهه مشارکت ايران اسالمى          "انحالل    
هفته قبل نيز     .  سخن ميگويند  "  مجاهدين انقالب اسالمى    

ممنوع الخروج بودن سران    "مانع سفر خاتمى شدند و از        
ترديدى نيست که ابواب جمعى جنبش          .  خبر دادند "  فتنه

سرکوب آزادى بيان و    "ملى اسالمى اين واقعه را بعنوان       
" نقض قانون احزاب  "و  "  نقض قانون اساسى    "،"احزاب

محکوم خواهد کرد و حول آن سر و صدا راه خواهند                     
 . ندارد" وجاهت قانونى"انداخت که اين اقدامات 

 

اين رويداد بيانگر کدام روند سياسى در ايران است؟                     
جوانب يک سياست انقالبى و کمونيستى در قبال چنين                

 واقعه اى چيست؟ 

 

اين اقدام ادامه سياست حذف و تسويه درون حکومتى                   
مسيرى .  است که با اشاره خامنه اى صورت گرفته است         

که خامنه اى و جناح راست حکومت ميروند پايان دادن               
آنها در سياست حذف کامل جناح            .  به کار ناتمام است       

. مقابل ترديد ندارند صرفا دنبال فرصت مناسب اند                       
سلطنت اسالمى خامنه اى ديگر حتى پاره هاى تن نظام               

اين رويداد موقعيت خامنه      .  اسالمى را هم تحمل نميکند       
اى را تحکيم نخواهد کرد بلکه                   

 مارکس و جايگاه کارگر
 کمونيسم کارگری و کمونيسم های غير کارگری

 

 ٧صفحه منصور حکمت                                                  

٢صفحه   

  ،پيام بمناسبت اول مه

! بايد رهبری کرد، بايد سازمان داد،بايد متحد شد  
 

۵صفحه على جوادى                                                        

 اطالعيه دوم کنگره منصور حکمت
 بنياد منصور حکمت

 ۶صفحه آذر ماجدى                                                       

 اعتصاب در پااليشگاه نفت اصفهان 

  ،يادداشت سردبير

گراميداشت سومين سالگرد تاسيس 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 در صفحات ديگر؛
د       -کنگره منصور حکمت بى تقصير است        ي ن ى جوادى       -سنگ اندازى نک  ضرورت    ،عل

راى         ،على طاهرى   -عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        م ب  تالش حزب اکس مسل
ادرى      -همکارى با جريانات راست و ملى اسالمى         روان ق ر               ،سي ت ه اى ب ي  - چرا يک دن

اد                          ،کوروش سميعى  د آب ى احم هزيست ان ب ن ارک  اخراج و دستمزدهاى پرداخت نشده ک
ران خودرو               ،مستوفى ارس اي ام پ رک رداخت نشده             - ايتکو پرس و مه زدهاى پ م   ،دست

 ...   و ، منشور آزادى و برابرى و رفاه،مراسم روز جهانى کارگر

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت روز جهانى کارگر

 اول ماه مه 
  !با پرچم زنده باد انقالب کارگری

 پخش قطعنامه حزب در مناطق ايران خودرو و سايپا 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شعار مرگ بر خامنه اى و مرگ         
بر جمهورى اسالمى را وسيع تر         

در جمهورى اسالمى   .  خواهد کرد 
همواره يک جناح حکومت دست        
باال داشته و هژمونى سياسى اش         

اگرچه .  را اعمال کرده است              
عناصر و ترکيب جناح ها در سه         
دهه گذشته تغيير کردند اما اين              
قانون عام همواره عمل کرده                  

هميشه جناح حاکم جناح           .  است
ديگر در انزوا قرار داده و                        
اهرمهاى سياسى و حکومتى را            
بدرجات مختلف از آنها گرفته                
است و هميشه جناح مغضوب در        

" خوديهاى نظام        "چهارچوب         
مشغول تجارت و بازسازى                     
سياسى خود در محافل و مراکز            

به اين  .  جانبى حکومت بوده است    
معنى انزواى جناح اصالح طلب         

خود .   قاعده است      ،استثنا نيست   
حزب جمهورى اسالمى و ترکيب      

اولين مجريان    "  خط امامى ها      "
بعدتر .  اين سياست بودند                  

رفسنجانى و راست بازارى                    
سياست حذف را عليه خط امامى          

در دوره خاتمى        .  ها پيش برد       
همين "  اصالح طلب      "جناح       

سياست را عليه رفسنجانى و                   
در دستور قرار   "  اصولگرا"جناح  

داد و اين داستان در دوره احمدى         
نژاد با حذف اصالح طلبان ادامه         

بدنبال حذف اصالح طلبان       .  دارد
ثقل کشمکش هاى جناحى بدورن         
اردوى راست موسوم به                            

جناح ها   .  منتقل شد  "  اصولگرا"
بازسازى شدند و دعوا ميان                     

يا "  اصولگرايان معتدل             "
با جريان      "  اعتداليون راست     "

سرداران سپاه و نظامى ها باال               
گرفت و هم اکنون نيز در جريان          

 . است

 

اما اينبار تفاوتى وجود دارد و آن         
اينست که جنگ درون حکومتى          
برسر بقاى نظام به مراحل غير            

تعادل .  قابل بازگشت رسيده است     
طالئى و نقطه سازش پايدارى               

نه به اين دليل که       .  متصور نيست 
طرفين اهل سازش و بند و بست           
نيستند بلکه به اين دليل که فشار             

 

 جنگ جناح ها 
 ...گامى ديگر در سياست حذف 

بيرونى و نخواستن کل                         
حکومت امکان چنين مانورى        
را به حداقل و در جائى به                    

مشارکتى ها و     .  صفر ميرساند  
مجاهدين انقالب اسالمى بجاى      

 رفسنجانى و موسوى و           ،خود
خيل آخوندهاى نسل اول                      
جمهورى اسالمى نيز در صف      

دير يا زود نوبت شان         .  هستند
آنها ناچارند چهره            .  ميرسد

و ناراضى          "  اپوزيسيون"
بگيرند تا هم خودشان را حفظ          
کنند و هم در صورت سقوط             
باند احمدى نژاد بتوانند لنگر            

مسئله .  بقاى نظام اسالمى شوند   
اما اينست که وضعيت اينگونه       
نخواهند ماند که صرفا احزابى       

 فعاليت جناحى          ،منحل شوند    
 عده اى گوشه گير     ،محدود شود 

چون با هر       .  و ساکت شوند      
تغيير تناسب قوا همه آنها                     
ميتوانند در ترکيب سابق و يا            
در ترکيب جديدى به صحنه              

اين را طرف مقابل هم          .  بيايند
اقدام هاى امروز براى       .  ميداند

حذف از ارگانهاى حکومتى و        
ممنوعيت فعاليت سياسى                    

 مقدمه اى بر          ،اصالح طلبان   
حذف فيزيکى در شرايطى                

نه فقط باند احمدى     .  ديگر است 
نژاد و شرکا بلکه جناح مقابل           
براى پيروزى ناچار است                  
طرف مقابل را از صحنه                    

همانطور که    .  بيرون بياندازد   
مردم براى پيروزى ناچارند            
کل نظام اسالمى را از سياست        

آنچه در  .  ايران بيرون بياندازند  
 جنگ  ، از هر سو   ،جريان است 

سنگر به سنگر در اين مسير             
 . است

 

 " منحله"احزاب 

سياست انحالل احزاب                         
حکومتى مشارکت و مجاهدين       
دورانى را تداعى ميکند که                
توسط خود همين حضرات                

" منحل"احزاب سياسى واقعى       
" منحله"اعالم شدند و با پسوند       

تمام سازمانهاى  .  خطاب ميشدند 
 شوراهاى     ،کمونيست و چپ       

١۴٨شماره   
 ،کارگرى و سازمانهاى زنان                     

 تقريبا بيشتر    ،سازمانهاى دانشجوئى 
 گروههاى       ،احزاب ناسيوناليست       

اسالمى مانند مجاهدين خلق و حزب       
خلق مسلمان و غيره مشمول اين                

سردمداران اعالم      .  انحالل شدند     
 خردادى و     ٣٠انحالل همين آقايان       

خط امامى همراه با خامنه اى و                   
رفسنجانى و ديگران به رهبرى                 

آنزمان البته احزاب      .  خمينى بودند  
نداشتند و   "  پروانه فعاليت  "سياسى   

مجوز فعاليت شان را از انقالب                 
. عليه رژيم سلطنتى گرفته بودند               

خود جريان اسالمى تازه مشغول              
سرهم کردن حزب جمهورى                       
اسالمى بود و حکومت اسالمى                  
اساسا بجاى حزب سياسى به                        
نيروهاى تروريستى و دستجات بى        
هويت و حمايت دولتهاى غربى و             
رسانه هائى چون بى بى سى متکى          

 . بود

 

بايد تاکيد کرد که نه بستن روزنامه           
ها و نه انحالل احزاب و سازمانها و    
نه محاکمات نمايشى و نه کشتار و            

خوديهاى "اعدام تاريخش از                       
تاريخ .  شروع نشده است   "  حکومتى

هميشه .  اين جنايات قديمى است            
کمونيستها و مخالفين حکومت                    

 روزنامه  ،بوده اند " منحله"ممنوع و  
 به اجتماعات و        ،هايشان بسته شده    

 ،دفاترشان وحشيانه هجوم بردند              
 ،تحت ترور و تعقيب قرار گرفتند            

کرور کرور کشتار شدند و در                     
دورانى داشتن يک اطالعيه با اعدام       

اين مدنى چى ها     .  پاسخ گرفته است   
 دوره   ،و سبزه لطيف هاى امروز           

خودشان دست امثال ذوالقدر و                    
. مرتضوى را از پشت بسته بودند            

" خانواده نظام اسالمى      "آنها جزو       
بودند و بعد از سه دهه تازه عبارات         

 ،"ضد انقالب         "دير آشناى                    
جاسوس آمريکا و             "،"محارب"

 آنهم از   ،"احزاب منحله "و  "  انگليس
با وجاهت با    "حال    -طريق قانونى    

شامل حالشان شده        -"  بى وجاهت  
يعنى تتمه طنابى که عمرى           .  است

 و هنوز   ،بر گردن اين و آن آويختند       
جزو افتخارات شان محسوب                      

 امروز بر گردن خودشان            ،ميکنند
 . آويخته شده است

 

 آزادى بيان و سياست کمونيستى  

جنبش ملى اسالمى و سياست توده            
ايستى توقيف روزنامه ها و انحالل         

جريانات حکومتى را سرکوب              
 ،مينامد"  آزادى بيان و تشکل          "

تاريخ را دلبخواهى از نقطه                     
مغضوب شدن خودشان شروع             

 و الجرم در عمل سياسى         ،ميکنند
به دفاع از جريانات مغضوب در         

چنين .  مقابل جناح مقابل ميرسد         
آزادى "و   "  آزادى بيان  "سياستى   
را به آزادى بيان و                 "  احزاب

تشکل جنايتکاران حکومتى                    
محدود ميکند و بر تاريخ واقعى            
سرکوب مخالفين سياسى توسط            
باندهاى متفرقه اسالمى مهر تائيد       

و خوبست ياد آورى کنيم         .  ميزند
که در روند سرکوب و انحالل               

 توده ايها و فدائى       ،احزاب سياسى 
اکثريت همکار اين جنايتها بودند         
و وقتى تاريخ مصرف شان تمام           
 . شد خودشان را نيز قربانى کردند

 

آزادى بيان و تشکل اما قيد و                    
" خودى و غير خودى       "شرط و      
جريان و سنت سياسى      .  برنميدارد

 سازمان اتحاد مبارزان                       ،ما
 ۵٧ در دوره انقالب            ،کمونيست

يعنى زمانى که احزاب سياسى به        
لطف شرايط انقالبى آزاد بودند و        
هنوز چماقدارى اسالمى نتوانسته      
بود جلوى فعاليت علنى جريانات         
سياسى و انتشار روزنامه هايشان       

 عليه بستن روزنامه           ،را بگيرد   
در چهارچوب سياست       "  ميزان"

انقالبى و يگانه آنزمان يعنى                    
" آزادى بيقيد و شرط سياسى               "

موضع گرفت و بستن روزنامه             
ليبرالى ميزان را مقدمه اى بر                
محدود کردن آزاديهاى سياسى و         
تهاجم ارتجاع تازه بقدرت رسيده        
به دستادوردهاى انقالب ارزيابى       

موضع انقالبى اى که با              .  کرد
مخالفت شديد جريانات چپ سنتى       

همان جرياناتى که        .  روبرو شد   
امروز اساسا متحد جناحى از                 
حکومت اند و آندوره پرشور از           
بستن روزنامه ميزان بعنوان                  

" وابستگان آمريکا و ضد خلق           "
آنزمان کسى مدافع   .  دفاع ميکردند 

آزادى بيقيد و شرط                  "شعار      
نبود و چهارچوب فکرى     "  سياسى

" آزادى براى خلق  "چپ مبتنى بر    
ما نه آنزمان طرفدار عقايد و       .  بود

سياستهاى ميزان و مهدى                          
بازرگان بوديم و نه امروز                        
سرسوزنى به ديدگاهها و                           
سياستهاى جريانات اسالمى و               

بورژوائى 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 براى   ،سهل است  .  سمپاتى داريم  
سرنگونى همه شان تالش ميکنيم        
و اختناق امروز را محصول کار         
مشترک و جنايت ابواب جمعى             
رژيم اسالمى از خمينى تا خامنه          

ما يک جريان در حال     .  اى ميدانيم 
جنگ با کل رژيم اسالمى هستيم          
و معيار آزادى بيان و آزادى                    
تشکل براى ما به معنى آزادى يا           
عدم آزادى طيفى از جنايتکاران          

کسانى که تحت     .  حکومتى نيست  
هر بهانه اى بدفاع از بخشى از              

 آنهم در            ،حکومت برميخيزند     
شرايطى که احزاب چپ و راست       

 از آزادى     ،اند"  منحله"ممنوع و     
بيان و تشکل دفاع نميکنند بلکه             
در چهارچوب دفاع از حکومت           
اسالمى از جناحى از آن دفاع                 

 . ميکنند

 

براى نيروهائى که خواهان                     
سرنگونى کل حکومت اسالمى            

 توقيف فالن مجله و روزنامه        ،اند
و جريان درون حکومتى و يا                  
ممنوعيت و اعمال محدوديت                 
فعاليت ارتجاعى فالن آخوند                  

 بحثى در چهارچوب    ،حوزه علميه 
آزادى بيان نيست و هيچ موضع            

 . جانبدارانه اى را الزامى نميکند

 

با اينحال ما از تحکيم ارتجاع                  
براى ما       .  خوشحال نميشويم      

حکومت هرچه متشتت تر باشد             
 هرچه جريانات              ،بهتر است      

وحشى تر حکومت ناتوان تر و             
 ،ضعيف تر باشند بهتر است                   

هرچه کل حکومت در مقابل                   
کارگران و مردم ضعيف تر باشد        

 هرچه بخشى از                ،بهتر است     
حکومت ولو فرمال سنگ دفاع از      
حقوق مردم را به سينه بزند بهتر         

 هرچه جمهورى اسالمى            ،است
بعنوان يک حکومت در سطح               

. جهانى منزوى تر باشد بهتر است     
اينها به جنبش کمونيستى طبقه               
کارگر و مردم سرنگونى طلب             

. امکان مانور و تعرض ميدهد              
 سياسى      ،مسئله حقوقى نيست           

 . است

 

 جنگ جناح ها
 ...گامى ديگر در سياست حذف 

ما بعنوان کمونيست کارگرى          
مخالف زندانى کردن هر کسى       
به دليل عقايد سياسى اش                     

ما مخالف بسته شدن           .  هستيم
فضاى سياسى به هر درجه اى        

ما جنگ و تفرقه جنبش      .  هستيم
اسالمى را به اتحاد آنها ترجيح       

ما در پس شکاف               .  ميدهيم
درون جبهه دشمن خط خود را        
پيش ميبريم و در پس حمله                 
موسوى به خامنه اى دنبال                 
بميدان کشيدن مردم براى                   

بايد .  سرنگونى همه شان هستيم   
تاکيد کرد که مخالفت اصولى          
ما با دستگيرى هر کسى و يا             

 ،توقيف هر روزنامه اى                     
هيچکدام در عرصه سياسى و         
عملى به دفاع از آنها و کمپين           
براى آنها بسط داده نميشود و يا     
تحت فشار قرار گرفتن                         
جمهورى اسالمى در سطح               
جهانى به هم آواز شدن ما با               
سياست دولتهاى سرمايه دارى       

ما منافع     .  بسط پيدا نميکند         
جنبش خودمان را دنبال ميکنيم       
و در پس هر رويداد و افت و             
خيز سياست به پيامدهاى آن              
روى پيشروى جنبش سياسى و       
طبقاتى متمايز خودمان توجه          

سياست کمونيستى از         .  داريم
شکاف و جدال درون حکومتى      
به نفع خود استفاده ميکند اما             
سياست کمونيستى مبتنى بر              

. نفى کل حکومت اسالمى است     
با اينحال برخالف                                    
اپورتونيستهاى جنبش ملى                

 جنبش کمونيسم                    ،اسالمى
کارگرى بر آزادى بيقيد و                   
شرط سياسى و آزادى بيقيد و           
شرط تشکل و تحزب تاکيد                 
دارد و براى تحقق آن مبارزه           

 .  ميکند

 

و باالخره خوبست عده اى                 
يادشان باشد که هر عنصر و            
جريانى که از حکومت بيرون        
مى افتد را فورا بدرون                          

قاچاق نکنند و        "  اپوزيسيون"
. قرار ندهند      "  کنار مردم      "

بسيارى از اين آقايان که ديروز      

١۴٨شماره   
و امروز توسط باند خامنه اى                       

 از کارگزاران    ،مغضوب واقع شدند   
حکومت اسالمى اند و در جنايت               

مخالفت با   .  عليه مردم سهيم بودند       
سرکوبگرى حکومت اسالمى                    
مجوزى براى قرار گرفتن کنار                 

. شرکاى جنايت ديروز نيست                     
بسيارى از مردم راسا شاکى                         
خصوصى اين حضرات و                             

 . برادرانشان هستند
 

سياست انحالل جريانات اصالح              
طلب حکومتى و توقيف روزنامه             
هايشان يکبار ديگر نشان داد که اين        

 نه      ،حکومت نه اصالح ميشود               
ميتواند حتى سخنگوى بورژوازى          

 و نه دمکراسى درون          ،ايران باشد  
حکومتى يعنى رعايت حقوق و                  
منافع باندهاى مافيائى سرمايه داران      
کوچکترين ربطى به منافع کارگران      

اين واقعه   .  و اکثريت مردم دارد      
نشان ميدهد که جمهورى اسالمى        
حتى ظرفيت تحمل جنايتکاران            

بايد .  را هم ندارد           "  خودى"
سرنگون شود و تشديد جدال                    
درون حکومتى گوشه اى از                    
عميق تر شدن بحران سرنگونى          

 . حکومت اسالمى است

 

پيش فرض هر نوع برقرارى                 
آزاديهاى سياسى از جمله آزادى          
بيان و آزادى احزاب و اجتماعات       

 در گرو سرنگونى و              ،و غيره   
انحالل کل جمهورى اسالمى                 

جمهورى اسالمى حکومت     .  است
انحالل هر نوع آزادى است و                 
برقرارى آزادى در گرو انحالل          
جمهورى اسالمى در تماميت                 

 . *   آنست

 

  حزب قطعنامهپخش 

 !در مناطق ايران خودرو و سايپا
 

 فروردين ماه به طور همزمان دو تيم         ٢٨امروز شنبه     ،بنا به خبر دريافتى   
 به مناسبت فرا رسيدن       ،از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری         

اول ماه مه روز جهانی کارگر مناطق ايران خودرو و سايپا را تحت                             
 . پوشش تبليغاتی خود قرار دادند

 

در اين اقدام تبليغی صدها نسخه از قطعنامه مصوب دفتر سياسی حزب                    
 ارگانهای اعمال اراده    ،زنده باد شوراها  "خطاب به کارگران تحت عنوان؛      

 به طور گسترده در خيابان و درب اصلی            ،"توده ای را همه جا برپا کنيد        
سايپا، شهرک سينمائی غزالی، مناطق چاپخانه جام جم، شرکت پخش                        
رازی، بخشهائی از جاده مخصوص کرج، خيابانهای جنوبی و غربی و                  

 ايران خودرو و       5درب اصلی ايران خودرو، تعميرگاه مرکزی شماره               
در بسياری از موارد قطعنامه حزب با                 .  مناطق اطراف توزيع گرديد        

 . استقبال پر شور کارگران روبرو شد
 

الزم به يادآوری است اين اقدام تبليغی با هشياری رفقا در شرايطی انجام                  
شد که از هم اکنون حکومت اسالمی سرمايه داران در هراس از اول ماه                   

 اوباش بسيجی و پاسدار را در مقابل             ،مه و هر گونه اعتراض کارگری         
درب اصلی سايپا و ايران خودرو مستقر نموده و خودروهای سمند گشتی               
مزدوران نيروی انتظامی مدام در حال گشت و کنترل مناطق ياد شده می                 

 .باشند
 

حزب ابتکار و تالش انقالبى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها                  
حزب پيشاپيش اول مه روز جهانى کارگر را به                  .  خسته نباشيد ميگويد    

 . طبقه کارگر و آزاديخواهان ايران و جهان تبريک ميگويد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ١٧ – ١٣٨٩ فروردين ٢٨



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در    ،به اين جهان نگاه کنيد            
انتهای دهه اول قرن بيست و          

 در اوج جهانی شدن نظام      ،يکم
 توده های مردم    ،سرمايه داری 

کارگر و زحمتکش در يکی از        
سخت ترين دوره های تاريخ          
. حيات خود زندگی ميکنند                

رويای برخورداری از يک               
زندگی شايسته انسان برای             
اکثريت عظيم بشريت به                     
کابوس تالش برای بقاء و                 
تامين معاش اوليه زندگی                  

حتی مساله   .  تبديل شده است     
 ،تامين مواد غذايی                                

برخورداری از مسکن                        
 درمان و                 ، کار        ،مناسب

بهداشت مناسب از معضالت           
روزمره بخش وسيعی از                   

 . انسانها در جهان است

 
بيش از يک ميليارد نفر                       

روزانه بيش از        .  گرسنه اند   
هزار کودک جان خود را            ١٦

در آغوش والدينشان از دست        
 ٦ هر روزه بيش از            ،ميدهند

هزار نفر در اثر سوانح کاری         
 ٣٠کشته ميشوند و نزديک به     

هزار نفر جان خود را در اثر            
ابتالء به بيماريهای قابل عالج      

و اين تنها      .  از دست ميدهند     
گوشه ای از کارنامه نظام                  

اين .  سرمايه داری است             
نظامی است که اساسش بر              
استثمار کارگر و کاال بودن               
نيروی کار و مالکيت                            
خصوصی سرمايه بر وسايل          
توليد و توزيع استوار شده               

در اين نظام ميلياردها         .  است
انسان بايد کار کنند تا زنده                
بمانند و تنها زمانی کار                       
خواهند داشت که کارشان به           
سود سرمايه بيافزايد و در                

صورت کار داشتن تنها                 
ميتوانند بقاء فيزيکی خود         

 .را تامين کنند

 

. کار به اينجا ختم نميشود           
زندگی مردم از کودک و پير       
و جوان را به دست بيرحم           
بازار آزاد و قوانين رقابت           
. سرمايه داری سپرده اند           

هر روز بخش بيشتری از            
خدمات اجتماعی را حذف            

 هر روزه مردم را           ،ميکنند
به قعر فالکت و محروميت          

مردم .  بيشتر سوق ميدهند      
 ،را در چنگال خرافات                   

 ، مردساالری ،جهالت مذهبی 
قومپرستی و ناسيوناليسم          

اعتياد .  به اسارت گرفته اند     
و فحشا و بی خانمانی بيداد        

و اين شرايط غير          .  ميکند
انسانی با هر بحران سرمايه     

از .  داری تشديد ميشود           
تهران و لندن و پکن و                   
پاريس گرفته تا نيويورک و      
سيدنی و مسکو سرمايه              
داری آينده هولناکی را در           

 . مقابل بشريت گرفته است

 

اما اين وضعيت دهشتناک           
ناشی از ناتوانايی بشر در           

 ،حل اين معضالت نيست             
محصول عملکرد نظام                  

در اين  .  سرمايه داری است   
نظام آنان که تمام ثروت و           

 ،امکانات را توليد ميکنند           
آنان که جهان بر دوش کار         

 ،و تالششان استوار است          
خود در زمره محروم ترين         

در اين  .  بخشهای جامعه اند   
نظام انگيزه فعاليت                          
اقتصادی نه توليد مايحتاج         

١۴٨شماره   

مورد نياز انسان ها بلکه                        
سودآوری و انباشت سرمايه               
برای اقليت استثمارگر سرمايه          

 . دار است

 

. به اين وضعيت بايد پايان داد             
اين جهان وارونه را بايد از                   

اين .  قاعده اش بر زمين گذاشت      
هدف انقالب کمونيستی طبقه              
. کارگر و کمونيسم کارگری است     

انقالب کمونيستی به مالکيت               
خصوصی بر وسايل کار و توليد        
خاتمه ميدهد و آن را به دارايی           
جمعی کل جامعه تبديل خواهد              

انقالب کارگری به تقسيم          .  کرد
 ،طبقاتی جامعه خاتمه خواهد داد     

نظام مزد بگيری را نابود خواهد       
کرد و بازار و پول و مبادله                    
کااليی را از زندگی جامعه حذف         

بر ويرانه های نظام     .  خواهد کرد 
سرمايه داری و تمام تناقضات و       
معضالتش بايد نظامی را بنا                 

 به اعتبار        ،گذاشت که هرکس       
انسان بودن و چشم گشودن به           

 به يکسان از            ،جامعه انسانی   
کليه مواهب زندگی و محصوالت      

از .  تالش جمعی برخوردار شود     
هرکس به اندازه قابليتش و به            

 اين   ،هر کس به اندازه نيازش          
يک اصل اساسی جامعه                           

 . کمونيستی است

 
جامعه کمونيستی جامعه ای                 

مرزهای ملی و        .  جهانی است   
کشوری محو ميشود و جاى آن          
را هويت جهانشمول انسانی                

جامعه کمونيستی جامعه  .  ميگيرد
 ، بدون خرافه     ،ای بدون مذهب     

بدون ايدئولوژی و بدون زنجير        
سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه       

 .انسان هاست

  !کارگران
اول ماه مه روز همبستگی و           

 روز اعتراض به       ،اتحاد است  
اول .  نظام سرمايه داری است      

ماه مه روز برافراشتن پرچم          
آرمانهای بزرگ و انسانی                

بايد در صفهای متشکل      .  است
. و با پرچم سرخ به ميدان آمد        

بايد با صدای بلند اعالم کرد             
 ، اين زندگی         ،که اين نظام         

بايد .  شايسته انسان نيست          
اعالم کرد يک دنيای بهتر                 

بايد اعالم کرد       .  ممکن است   
اگر جهان دست ما باشد با                  
توان و قدرت تکنولوژيک،             
علمی و توليدی موجود                       
ميتوانيم يک دنيای بهتر را              
. برای همگان سازمان دهيم           

بايد فرياد بزنيم اگر دنيا دست         
 از فقر و فالکت و               ،ما باشد  

محروميت و بی درمانی اثری        
برپايی انقالب     .  نخواهد بود    

کارگری عليه نظام سرمايه              
داری کليد دست يافتن به چنين       

 .  دنيايی است

 

 به اين             ،به ميدان بيائيد            
انقالب .  وضعيت بايد پايان داد     
 .کارگری تنها راه است

 
 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم
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 اول ماه مه 
 !با پرچم زنده باد انقالب کارگری



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 رفقای کارگر 

از جانب رهبری حزب اتحاد                  
کمونيسم کارگری فرارسيدن اول       
ماه مه روز جهانی طبقه کارگر            

. را به همه شما تبريک ميگويم             
اول ماه مه روز همبستگی و                    

 مستقل   ،اتحاد طبقه کارگر است        
از رنگ و نژاد و مذهب و                         

روزيکه پيمان ها   .  قوميت و مليت  
 عزم ها جزم                ،تجديد ميشوند     

يک دنيای  " افق و آينده          ،ميشوند
 يک دنيای آزاد و برابر و          ،"بهتر

مرفه و انسانی روشن تر ترسيم            
اول ماه مه روز اعتراض      .  ميشود
روز اعتراض به تمامی        .    است

 تبعيض ها و ستم های        ،نابرابريها
به .  ناشی از نظام سرمايه داری         
 با    ،استقبال اول ماه مه برويم               

 با فريادهای            ،پرچمهای سرخ     
 با      ،مرگ بر سرمايه داری                 

 ،آزادی"شعارهای زنده باد                     
 ." حکومت کارگری،برابری

 

وارونه :  به اين دنيا نگاه کنيد               
کسانيکه کار ميکنند و               .  است

تمامی ثروت و مواهب زندگی را        
 خود در زمره                ،توليد ميکنند     

. محرومترين انسانها هستند                    
کسانيکه جهان بر دوش و بر                   

 خود در       ،کارشان استوار است      
صف بيکاران و گرسنگان و                   

در اين جهان          .  ستمديدگان اند    
گسترش ثروت و قدرت توليدی            
جامعه مترادف با محروميت                  

. نسبی و مداوم طبقه کارگر است        
از عشق و انسانيت تا حق و                   "

 از هنر و خالقيت تا علم           ،عدالت
 مقوله ای در جهان               ،و حقيقت   

سرمايه داری وجود ندارد که مهر      
اين وارونگی را بر خود نداشته            

 ".باشد

  

انسانی :  به اين زندگی نگاه کنيد         
بيش از يک ميليارد انسان       .  نيست

گرسنه شب سر بر بالين                              
صدها ميليون نفر آماده     .  ميگذارند

 پيام دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت اول ماه مه
  

 ! بايد رهبری کرد، بايد سازمان داد،بايد متحد شد
 

 علی جوادی

سوانح .   اما بيکارند       ،به کار   
کاری ساالنه صدها هزار تن           

ميليونها .  را به کشتن ميدهد           
کودک هر ساله از گرسنگی             

فقر و بی        .  جان می سپارند       
خانمانی و محروميت و بی                

. حقوقی انسانها بيداد ميکند               
 ، مردساالری    ،جهالت مذهبی    
 ، نژادپرستی         ،زن ستيزی         

ناسيوناليسم و قوم پرستی و               
عقب ماندگی و تحجر در                     

زندگی .  جامعه بيداد ميکند           

انسانها از کودک و پير و                     
جوان به دست بيرحم بازار                
آزاد و رقابت سرمايه داری              

در ابتدای    .  سپرده شده است       
 در دل عظيم    ،قرن بيست و يکم   

 ،ترين تحوالت تکنولوژيک            
بشريت کماکان در يکی از                 
خطيرترين دوره های تاريخ            

حتی .  زندگی خود بسر ميبرد        
مساله بقاء فيزيکی انسانها                 

سرمايه .  معضلی جهانی است     
داری يک آينده تاريک و سياه          
را در مقابل کل مردم جهان               

و اين کارنامه    .  قرار داده است   

١۴٨شماره   

 .سرمايه داری است

اين دنيای وارونه را بايد از قاعده             
اين کار     .  اش بر زمين گذاشت             
اين هدف   .  کمونيسم کارگری است     

. انقالب کمونيستی طبقه کارگر است    
بجای اين جامعه و تمامی تناقضات         

خرد کننده اش بايد نظامی شايسته             
 برابر و             ، نظامی آزاد            ،انسان

جامعه ای  .  کمونيستی را سازمان داد  
که هر کس به اعتبار انسان بودن و           
چشم گشودن به اين جهان به ميزان          

نيازش از کليه مواهب زندگی                      
جامعه ای بدون        .  برخوردار شود   

 بدون          ، بدون خرافه                  ،مذهب
ايدئولوژی و بدون زنجير سنن و               
اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                      

جامعه ای که خوشبختی و         .  انسانها
سعادت و آزادی و رفاه سهم همگان         

 بدون طبقات    ،جامعه ای آزاد   .  باشد
 بدون استثمار و ستم و                ،متخاصم

  .بدون کار مزدی

 

چنين جامعه ای همين امروز ممکن        
توان علمی و تکنولوژيک و         .  است

توليدی انسان امروز قادر به رفع         
نيازها و تامين آسايش همگان                 

و اين هدف انقالب                     .  است
. کمونيستی طبقه کارگر است                

دنيای فردا ميتواند از تمامی اين            
محروميتها و مشقات و کمبودها           

جامعه آزاد و            .    رها باشد     
 .کمونيستی دور از دسترس نيست

  

 رفقای کارگر

امسال در شرايطی به اول ماه مه         
نزديک ميشويم که جامعه درگير         
تالشی سترگ برای بزير کشيدن         

توده های    .  رژيم اسالمی است       
مردم در ابعاد ميليونی بپاخواسته        

. تابوها شکسته شده است             .  اند
فريادهای مرگ بر سران رژيم             
اسالمی در هر کوچه و برزنی              

اما اين مبارزات       .  شنيده ميشود   
برای پيروزی انقالبی خود                      
نيازمند حضور قدرتمند طبقه                 

. کارگر و کمونيسم است                            
سرنگونی رژيم اسالمی ميتواند با      
پيروزی آلترناتيو کارگری                      

مشروط .  همزمان صورت بگيرد    
بر آنکه طبقه کارگر در راس                  
جنبش سرنگونی طلبانه توده های       

مشروط بر    .  مردم قرار بگيرد       
آنکه طبقه کارگر با تشکل های              
قدرتمند شورايی خود با تحزب             
کمونيستی کارگری خود پا به                 
ميدان نبرد سياسی برسر                           

آينده به  .  سرنوشت جامعه بگذارد   
نقش و تالش امروز ما گره                       

بايد .  بايد متحد شد    .  خورده است  
. بايد رهبری کرد       .  سازمان داد   

بايد دست به کار تغييرات عظيم            
 ، برابر  ،برپايی نظامی آزاد     .  شد

 يک جمهوری سوسياليستی     ،مرفه
   .همين امروز ممکن است

 

 علی جوادی
 

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠آوريل  ٢٠

سرنگونی رژيم اسالمی ميتواند با پيروزی آلترناتيو کارگری   
مشروط بر آنکه طبقه کارگر در راس  . همزمان صورت بگيرد

مشروط بر . جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار بگيرد 
آنکه طبقه کارگر با تشکل های قدرتمند شورايی خود با تحزب   
کمونيستی کارگری خود پا به ميدان نبرد سياسی برسر سرنوشت    

.                                                                جامعه بگذارد  



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 گراميداشت سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری سه سال پيش با پرچم و مانيفست تداوم کمونيسم                      .  سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا ميرسد              
طی اين سه سال حزب با فعاليتی         .  کارگری منصور حکمت توسط تعدادی از کادرهای قديمی و سرشناس جنبش کمونيسم کارگری بنيان گذاشته شد                    

حزب پرچم راديکاليسم افراطی انقالب      .  پيگير، قاطع و خستگی ناپذير از خط کمونيسم کارگری راديکال و انقالبی منصور حکمت دفاع کرده است                     
اين پايبندی و پيگيری بويژه در يک سال اخير، در اين دوران پر تالطم سياسی و خيزش توده ای مردم ايرن                         .  کارگری را به اهتزاز در آورده است       

يک رکن اساسی و دائمی فعاليت های حزب تالش برای کنار زدن هر گونه نقطه سازشی                 .  عليه رژيم اسالمی بيش از پيش نمايان شده و باثبات رسيد          
افشاء .  بوده است که جنبش های ارتجاعی در مقابل مبارزات سرنگونی طلبانه مردم عليه رژيم اسالمی و برای آزادی و برابری و رفاه قرار ميدهند                           

فعاليت ميکنند يک وجه     "  کمونيسم"و طرد سياست های ارتجاعى اين جنبش ها و نقد مستمر سياستهاى غير کمونيستى جريانات چپی که تحت نام                             
  .بالانقطاع فعاالی حزب بوده است

 

ما با افتخار اعالم ميکنيم که موفق شده ايم خط انقالبی و راديکال کمونيسم کارگری منصور حکمت را از زير حمالت دائمی جريانات بورژوايی                                   
حزب اکنون با تمام قوا در تالش برای رهبری            .  ارتجاعی و جريانات چپ سازشکاری که تحت نام وی سياست های او را مدفون ميکنند، بدر بريم                     

مبارزات انقالبی مردم در جهت سرنگونی رژيم اسالمی و برای سازماندهی يک انقالب کارگری بمنظور تامين و تضمين خواست های واقعی                                      
در آستانه سومين سالگرد تاسيس حزب، تمام             .  کارگران و مردم محروم و آزاديخواه، يعنی آزادی، برابری و رفاه با قاطعيت انقالبی ميکوشد                             

  .کمونيست ها، مردم آزاديخواه و کارگران را به پيوستن به حزب فرا ميخوانيم
 

 .شرکت برای عموم آزاد است. بدين وسيله از شما دعوت ميکنيم که در مراسم گراميداشت سالگرد حزب شرکت کنيد
 

  شب10 تا 6: ساعت 2010 مه 15شنبه : زمان
 گوتنبرگ، سوئد Linne gatan 21 ،سالن اجتماعات هاگابيو: محل

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ٢١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١

 

 اطالعيه دوم کنگره منصور حکمت
 در شهر لندن،    2010 باطالع رسانديم، کنگره دوم منصور حکمت روز چهار ژوئيه           1همانطور که در اطالعيه شماره      

بدينوسيله، با تشکر از استقبال گرم دوستان از برگزاری اين کنگره، باطالع ميرسانيم که                        .  انگلستان برگزار ميشود   
 تم و چکيده ای از سخنرانی خود را          2010کسانی که عالقمند به سخنرانی در اين کنگره هستند، لطفا تا تاريخ اول مه                  

بنياد منصور حکمت خواهد کوشيد که تعداد هر چه بيشتری از عالقمندان امکان سخنرانی در اين کنگره را داشته                          .  برای ما ارسال کنند    
 .باشند

  بنياد منصور حکمت،آذر ماجدی

١۴٨شماره   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بخش پايانی سمينار مبانی                      (
 در انجمن       1کمونيسم کارگری       

مارکس لندن، بتاريخ ژانويه                   
اين نوشته از بحث شفاهی     .  2000

پياده شده و توسط آذر ماجدی                  
کلماتی که توسط    .  اديت شده است   

اديتور به متن اضافه شده است در       
 .)قرار داده شده است{} 

 

اگر يادتان باشد آنموقع بحث                    
. جنبش اجتماعی خيلی مطرح شد      

ما هم آمديم به يک عبارت ديگر،         
کمونيسم کارگری را در برابر              
کمونيسمهای غيرکارگری                      
معاصر خودمان گذاشتيم، عين             

نقل قولی  .  کاری که مارکس کرد     
که دوستمان خواند، من عالمت            
گذاشته ام که اينجا برايتان                         

از آنجا که ميپرسند            :  "ميخوانم
چرا اسم کمونيسم را برای جنبش         
تان انتخاب کرده ايد، ما                              
نميتوانستيم اسمش را بگذاريم               

در سال     .  مانيفست سوسياليست    
 دو نوع آدم به خودشان               ١٨٤٧

کسائی بودند  .  ميگفتند سوسياليست 
که طرفداران سيستمهای مختلف         

" اوئن"اتوپيک بودند بخصوص        
" فوريريست"يها در انگلستان و         

ها در فرانسه، همه شان به                        
سکتهای کوچکی تبديل شدند که           

از .  بتدريج داشتند از بين ميرفتند       
طرف ديگر انواع و اقسام حکيم           
باشيهای اجتماعی که نسخه هائی        
برای شفای جامعه را اين طرف           
و آن طرف پرت ميکردند داشتيم،       
که اينها همه بيرون جنبش                         
کارگری بودند، همه اينها بيرون         

 (labourليبر موومنت                           
movement)      بودند، اينها همه

شان بخشهائی از طبقات                            
اما يک بخشی   .  تحصيلکرده بودند 

از طبقه کارگر که بازسازی                   
ای جامعه را            راديکال و ريشه       

طلب ميکرد، و معتقد بود که فقط          
انقالب سياسی برای اين کافی                
نيست، اسم خودشان را کمونيست       

اين جريان خيلی       .  گذاشته بودند   
زمخت بود، غريزی بود، و خيلی       

 

 مارکس و جايگاه کارگر 
 کمونيسم کارگری و کمونيسم های غير کارگری

 

 منصور حکمت

خام بود ولی اينقدر قوی بود که       
دو جور مکتب کمونيسم                      
اتوپيک را فی الحال در فرانسه      
شکل بدهد، به اسم طرفدارهای      

. کابه و در آلمان وايتلينگ                 
 جنبش    ١٨٤٧سوسياليسم در        

بورژوازی را نشان ميداد،                
کمونيسم جنبش طبقه کارگر را      

و ما اسم مانيفست      .  نشان ميداد 
  ".را کمونيست گذاشتيم

 

يعنی ميگويند ما اسم آن                        
سوسياليسم کارگری زمان                

. خودم را گذاشتيم روی کتابمان    
اين بيانيه سوسياليسم کارگری        

ميگويند سوسياليسمهای    .  است
ديگر هم هست، اما کارگری            

من متعلق به سوسياليسم    .  نيست
کارگری، متعلق به آن طبقه رو      
به عروجی هستم که بازسازی        

ای جامعه را        راديکال و ريشه    
ميخواهد و ميداند و ميگويد                
انقالب سياسی برای اين کار            
کافی نيست، بايد انقالب                       
اجتماعی بکنم، اسم آن جنبشی        
که بود، آنهائی که ميديديم                   
هستند، يک بخشهائی از طبقه         
کارگرند، اسم خودشان را                  

اند کمونيست و مارکس        گذاشته
ميگويند بدون هيچ   }  انگلس{و  

مکثی اسم خودشان را از                    
آنجائی که معتقد بودند آزادی           
طبقه کارگر دست خودش را            
ميبوسد، گذاشتند روی مانيفست    

 . کمونيست

  

در بحث کمونيسم کارگری هم        
اگر .  برای ما دقيقا همين است       

مارکس زنده بود، اگر االن                
ميآمد و ميديد که کمونيسمی که       
آنها يک موقع بعنوان تفکيک          
کننده کارگر از بورژوا اسمش       
را گذاشتند روی مانيفست، االن     
خودش ديگر اين تفکيک را              

 سال  ١١صورت نميدهد، که تا      
پيش صورت نميداد، کمونيسم        
چينی هست، روسی هست،              

١۴٨شماره   

اوروکمونيسم هست، کمونيسم                   
آلبانيائی هست و غيره، آنوقت                     
مارکس و انگلس هم ميگفتند خوب           
حاال ببينيم کارگرها به کمونيسم                 
خودشان چه ميگويند؟ متاسفانه االن       
اگر ميآمدند، کارگرها هيچ چيزی به      
آن کمونيسم خودشان نمی گويند،              
جذب آن اردوگاهها هستند يا زير              
دست سوسيال دمکراسی و اين                   

االن کمونيسم خام    .  ها هستند   اتحاديه
و غريزی کارگران هيچ اسمی روی      

ما آمديم و اين . خودش نگذاشته است
ما گفتيم اين اسمش       .  کار را کرديم    

به اين     .  کمونيسم کارگری است         
کمونيسمی، که االن بين خودش از           
نظر اجتماعی و جنبشی و                               
کمونيسمهای ديگری که هست، فرق     
ميگذارد، ميگوئيم کمونيسم                          

  .کارگری

 

جنبشی به چه معنا؟ به              -اجتماعی
اين معنی که اهداف اجتماعی                       
متفاوتی را دنبال ميکند، و بخش                

. اجتماعی متفاوتی را سازمان ميدهد    
اگر شما يک      .  به همين دليل ساده       

جنبشی داريد که روی دوش بخش            
اجتماعی متفاوتی قرار است ساخته        
بشود و قرار است اهداف اجتماعی          
متفاوتی را متحقق بکند، شما جنبش        

همين را هم بايد به         .  متفاوتی داريد  
کمونيسم کارگری يک      .  آن بگوئی  

جنبش متفاوت از کمونيسم واقعا                
  .موجود است

 

من اينجا ميرسم به مهمترين نکته              
بحثمان، به صفت کارگر در بحث            

اين کلمه کارگر را چرا ما                   .  ما
من اگر بتوانم اين       (استفاده ميکنيم؟    

بحث را به آخر برسانم، يک                         
.) مقداريش را ميگذارم برای ماه بعد     

چرا ما از اين کارگر استفاده                         
ميکنيم؟ چرا کلمه کارگر را در اين          
تئوری به کار ميبريم؟ آيا مارکسيسم       
از سر مستضعف پناهيش يک                     
ايدئولوژی کارگری است؟ آيا                     
بخاطر اينکه کارگرها بيشترين                 
آدمهای تحت استثمار جامعه هستند؟      

آيا به خاطر اين است که کارگرها        
بيشتر از همه استثمار ميشوند،              
حتی؟ به خاطر هيچکدام از اينها          
نيست که کارگر مرکز توجه                   

به .  مارکسيسم در تئوريش است        
خاطر تبيين مارکس از کاپيتاليسم        
است که کارگر مرکز توجه اش            

اگر شما طرفدار مستضعفها    .  است
. باشيد، مستضعف زياد است                 

ای که      مطمئن باشيد زن پابرهنه       
در اکوادور دارد موز ميچيند،               
وضعش از کارگر کارخانه فورد        

بدتر است، به             "  دگنام"در       
بيماريهای بيشتری دچار ميشود،        
گرسنگی بيشتری ميکشد، و                   
زودتر ميميرد و کمتر تلويزيون           
نگاه ميکند و کمتر در خيابان قدم          

  .ميزند

 

اگر شما بعنوان آن حکيم باشيها            
که با يک سلسله نوشدارو برای            
نجات اقشار ستمديده و به خاطر           
دفاع از محرومين به ميدان آمده            

تر از کارگر     ايد، خوب آدم بدبخت   
مارکس به خاطر نگاه     .  زياد است 

به مشقات کارگر نيست که تز                 
انقالب کارگری را ميآورد يا                  
کارگر را در مارکسيسم مطرح            

به خاطر تبيينش از جهان        .  ميکند
معاصر و جامعه کاپيتاليستی و             
جايگاه کارگر در جامعه معاصر         

واضح است اگر کارگر اين      .  است
جايگاه را داشته باشد ولی                          
آرمانهای انسانی و شخصی                    
مارکس را ارضاء نکند، خوب             
اين جايگاه اساسی را به آن                       
  .نميدهد و تحليلش ميکند و ميرود

 

ولی وقتی مارکس متوجه ميشود          
اين پديده ديگر آخريش است، اين        

ای است که ميشود          آخرين مرحله  
آدمها را استثمار کرد، بنابراين             

آخرين استثمار  
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شونده ميتواند تسمه نقاله آزادی            
کل بشر از کل اين تاريخ طبقاتی           
باشد، اينجاست که ما ميبينيم اين           
پديده باشکوه را داريم که اسمش           

اگر جز اين     .  در مارکسيسم ميآيد    
بود هرکدام از اين معادالت، نه به       
آن باشکوهی ميشد و نه ايشان                
معروف ميشد و نه من و شما                   

مارکس به خاطر   .  ميرفتيم بخوانيم 
جايگاه کارگر در جامعه                            
کاپيتاليستی، جايگاه عينی کارگر        
در واقعيت جهان معاصر است که      
تئوريش را روی کارگر بنا                      

نه به خاطر اينکه کارگر با    .  ميکند
تر است، يا فی الواقع                    معرفت
تر است يا بيشتر ميفهمد يا          انقالبی

بيشتر از همه زجر ميکشد، يا                 
تر است و يا هر چيز                          انسان

نه به   .  ديگری که شما فکر کنيد         
خاطر اينکه انسانهای بهتر،                    

  .برگزيدگان، را پيدا کرده است

 

اينطور نيست مثل کسی که فکر            
ميکند سرخپوستها ميروند بهشت        
و سفيد پوستها ميروند جهنم، گويا       
مارکس کارگر را بعنوان يک                

کارگر .  ملت کشف کرده است           
برای مارکس يک ملت، يک نژاد       

که اين نژاد کارگرهاست        .  نيست
که برتر جهان است، قوم يهود به          
خودش ميگويد نژاد برتر، قوم              

آلمانی به خودش ميگويد    .  برگزيده
گويا ما يک مارکسی       .  نژاد برتر  

را داريم که به جای اينکه ملی يا            
نژادی تقسيم کند، شغلی تقسيم                
کرده است و گفته است کارگرها          

مارکس .  هستند بخش برتر جامعه    
مارکس اصال    .  اينطور نميگويد   
  .اين را نميگويد

 

های    جالب است در يکی از نامه          
انگلس به مارکس از آلمان، که              
برای من هم يک خورده                             
تکاندهنده بود، با آن هم موافق                
نيستم، ولی ميخواهم بگويم که چه       
جوری طرف به کارگر نگاه                   
ميکند، انگلس ميگويد که در شهر       
اينجا قتل و جنايت و دزدی زياد            
شده است نشان دهنده رشد                        

 مارکس و جايگاه کارگر
 ...کمونيسم کارگری و کمونيسم های غير کارگری

 

. پرولتاريا در اين کشور است         
االن خودش را به صورت قتل        
و جنايت نشان ميدهد ولی                   
بزودی به صورت مبارزه                 

اين .  کمونيستی نشان ميدهد         
او .  نامه انگلس به مارکس است  

دارد ابژکتيو به اين پديده نگاه          
ميکند، ميگويد کارگرها بوجود     
آمدند توی خيابانها ولو شدند،           
ناراحت اند، ظلم را ميبينند،              
زورشان به کی ميرسد؟                       
ميروند خانه يارو را خالی                 

اين قشر، اين اليه، اين      .  ميکنند
قشری که در شهر بوجود آمده،      
باعث شده است که شهر شلوغ        

قبال در دوره فئودالی           .  بشود
اينجا پشه پر نميزده، االن توی        
خيابان آدمها را ميزنند، جيب           

ميگويد .  يکی را خالی ميکنند       
اين عالئم پيدايش صنعت و               
پيدايش کارگر است، ولی بعدا         
اين اعتراض خودش را به                 

. شکل ديگری نشان ميدهد                
کمااينکه در جنبش ماشين                  
شکنی هم اعتراض خود را               

  .نشان داد

 

کارگر برای مارکس و انگلس        
و آن   .  يک پديده ديگری است      

کارگر گرائی را که ناجی                   
جامعه بشری است را من اينجا       
بعدا تعريف ميکنم که از چه              

من .  ای به آن نگاه ميکنند      زاويه
بعدا برميگردم به آن ديدگاهی         
که کارگر را به صورت ديدگاه       
شمال شهری به کارگر و                     
محبت شمال شهری به کارگر،       
محبت بورژوائی به کارگر چه       
جوری در حرکتهای خط پنجی      
و کارگر کارگری خودش را            

به اين بعدا            .  نشان ميدهد     
منتهی االن ميخواهم        .  ميرسم

راجع به اين صحبت کنم که               
کارگر برای خود مارکس اثباتا      
در فلسفه و در تئوری او چه              
جايگاهی دارد؟ اين هم در اين         
جلد شش خواهد آمد، چون عينا       

 سال پيش در ١١بحثی است که  
  .سمينار سوئد کردم

 

١۴٨شماره   
ماترياليسم پراتيک و موقعيت عينی     

 کارگر

. از فلسفه مارکس حرف بزنيم                    
. ميگوئيم مارکس ماترياليست است       

ماترياليست به کسی ميگويند که                
ميگويد جهان مادی مقدم بر جهان             
ذهنی است و فکر تابعی است از                

. عينيت، عينيت را منعکس ميکند            
ماده .  جهان مادی واقعی است                

هر کس اين را بگويد      .  واقعيت دارد 
منتهی ماترياليسم  .  ماترياليست است 

اتفاقا .  مارکس اينطوری نيست            
مارکس ايراد ميگيرد به ماترياليسم         
قبل از خودش و بخصوص در                    
تزهايش راجع به فوئرباخ، که                     
ماترياليسم او ويژگيهائی دارد،                  
جهان عينی اليتغير هست، جهان              
ذهنی هم هست و آن را منعکس                   

مارکس ميگويد دنيا                   .  ميکند
ميگويد دنيا حاصل   .  اينطوری نيست 

پراتيک است، عنصری که دارد               
جهان عينی را منعکس ميکند همان         
عنصری است که دارد تغييرش                 

اين کاخهائی که ميبينی قبال         .  ميدهد
باغات انگور بوده است يک عده               

اند اينها را ساخته و رفته اند،                آمده
  .ميگويد جهان دارد تغيير ميکند

 

پراتيک برای مارکس اساس واقعيت     
برای مارکس تغيير         .  عينی است    

در .  پراتيک جزء خود عينيت است       
نتيجه مارکس قبول نميکند که ذهن          
فقط عينيت را منعکس ميکند،                      
ميگويد تغييرش هم ميدهد و عنصر         

. پراتيک را وارد مساله ميکند                    
منتهی برای مارکس پراتيک،                     
پراتيک اشياء نيست، پراتيک                     

جامعه از همان اول و         .  انسانهاست
فعاليت بشری از همان اول بر جهان       

شما .  عينی مهر خودش را زده است      
نميتوانيد چيزی را منعکس کنيد که          

جهان .  مهر بشر را بر خودش نبيند        
عينی در فضا و کائنات هست، ولی         
مارکس ميگويد وقتی شما از عينيت       
و حقيقت عينی حرف ميزنيد، بايد             
در نظر بگيريد بخشی از اين پديده           
پراتيک انسانی و پراتيک اجتماعی        

  .است

 

مارکس اجتماع را چگونه تعريف            
ميکند؟ مارکس اجتماع را از                        
اقتصاد و پروسه توليدی که بر آن             
بنا ميشود، شروع ميکند و بعد تقسيم       
کار را توضيح ميدهد و از تقسيم                
کار به مناسبات ملکی و طبقات                  

برای مارکس جامعه            .  ميرسد
هميشه طبقاتی بوده است و جامعه       
همواره بر مبنای متابوليسم                      
اقتصادی و متابوليسم طبقاتی                 

طبقه بخشی   .  تعريف ميشده است    
ای    از نگرش مارکس به جامعه           

است که برای مارکس جهان                   
عينی است و طبقه بخشی از                    

  .عنصر فعاله برای تغيير است

 

مارکس وقتی کاپيتاليسم را تعريف     
ميکند اول از اينجا شروع ميکند           
که مکانيسم اين جامعه کاپيتاليستی     
طوری است که اين طبقات                       

. موجود را بوجود آورده است               
وقتی کاپيتال را ميخوانيد بعد از            

 صفحه ميرسيد به    ٦٠ تا   ٥٠حدود  
کارگر، ايدئولوژی آلمانی را که           

 صفحه  ٣٠ تا   ٢٠ميخوانيد بعد از    
ميرسيد به کارگر، تزهای                         
فوئرباخ را که ميخوانيد بعد از               
چند صفحه ميرسيد به عنصرفعاله     

به خاطر  .  و بعد ميرسيد به کارگر    
اينکه کارگر در جهان عينی                    
معاصر مارکس، جهانی که                     
مارکس قرار است آنرا تغيير                  
بدهد، جزء اليتجزای آن عينيت و       

  .جزء اليتجزای تغيير آنست

 

کارگر برای مارکس يک سری            
آدم نيستند، برای او کارگر يک             
موقعيت ويژه است که انسان در           
آن گير کرده است، کسی است که         
صاحب وسائل توليد خودش نيست     
که بتواند نانش را از زمين در                 

. به زمين وابسته نيست         .  بياورد
آزاد است که برود ببيند کجا از او        
کار ميکشند، دستمزد ميگيرد و            

کسی است که مجبور      .  کار ميکند 
و آزاد است نيروی کارش را                  

قبل از کارگر، اگر               .  بفروشد
رعيت به شهر ميرفت، ارباب               
دنبال او ميفرستاد که او را                        

اجازه نداشت از زمين     .  برگردانند
در آن دوره روستائی       .  کنده شود  

اجازه نداشت برود يک جای                   
چرا که جزو      .  ديگر زندگی کند     

ابواب جمعی آن خان فئودال و               
کندن .  بخشی از قلمرو معينی بود      

آدمها از زمين و فاقد حق بر                     
زمين، و مختار بودن آنها که                   
بروند جای ديگر کار کنند اختراع      

  .سرمايه داری بوده است

 

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برای مارکس اين نکته جالب                  
است که ميگويد يک نوع آدمهائی       

اند که برای اينکه                بوجود آمده   
بخواهند موفق شوند، ديگر                      

ديگر .  نميگويند زمين ميخواهيم      
. نبايد بگويند زمين ميخواهيم                 

رعيت در دوره فئودالی اگر                    
ميخواست، موفق شود، زندگيش         
را بهبود ببخشد، آزاد بشود بايد             

ميگفت .  ميگفت زمين ميخواهم        
کس .  زمين بايد مال خودم باشد          
ولی .  ديگری همراه او آزاد نميشد     

اين عنصر جديد در جامعه، اين            
آدم جديد، وقتی ميخواهد آزاد                 
بشود بايد بگويد نبايد شرايطی               

ای   وجود داشته باشد که يک عده         
به گونه ای مالکيت وسايل توليد           
را در انحصار خود داشته باشند           
که بقيه مجبور شوند برای آنها               
کار کنند تا بتوانند معاش شان را           

اين وضعيت را بايد        .  تامين کنند  
موقعيت عينی کارگر      .  تغيير داد  

ايجاب ميکند که برسد به يک                  
  .ای جامعه تغيير راديکال و ريشه

 

کارگر اگر بخواهد رها بشود، و           
نه اينکه فقط بخواهد وضعيتش              
بهتر شود، رهائی کارگر که امر          
خودش است ايجاب ميکند که آن           
مناسبات معين از بين برود، يعنی       

. مالکيت بورژوائی لغو بشود               
جايگاه کارگر برای مارکس اين          

کارگر برای او آن پديده             .  است
اجتماعی است که ميتواند واقعيت       
عينی امروز دنيا را در جهتی که          
مارکس فکر ميکند رهائی بشر             

مارکس .  بايد طی کند، به پيش برد     
رسالت کارگر را اين تعريف                  

از نظر مارکس،          .  کرده است    
کارگر گريزی ندارد که برای اين       

ای    در جامعه  .  مبارزه کند  }  امر{
که مارکس پيش بينی ميکند،                   
کارگر در اول صحنه است، نه به        
عنوان کارگر بلکه به عنوان                   

ای که به آن جامعه نياز                      پديده
ای     من در مورد جامعه           .  دارد

حرف ميزنم که در آن مالکيت               
خصوصی لغو شده است، وسائل        
توليد اجتماعی متعلق به همه                   
کسانی است که در آن جامعه                   

 مارکس و جايگاه کارگر
 ...کمونيسم کارگری و کمونيسم های غير کارگری

 

  .زندگی ميکنند

 

آيا کسبه چنين آرمانی را با                 
خود حمل ميکنند؟ آيا دهقانان           
چنين آرمانی را با خود حمل             

ها و        ميکنند؟ آيا نجيب زاده          
اشراف چنين کاری ميکنند؟ آيا       
زنان فی نفسه برای رهائی                
خود احتياج دارند مناسبات                
ملکی برافتد؟ فی نفسه ميگويم،      
ممکن است بطور عملی                      

. مجبور باشند اين کار را بکنند      
آيا زنان برای برابری با مردان      
احتياج دارند که کار مزدی لغو       

. شود؟ زنان چنين نيازی ندارند     
ممکن است جامعه به آنها                    
تحميل کند که اين تنها راه                    

آيا برده برای         .  عملی است    
آزادی نياز دارد که کار مزدی        

برده آزاد شود،     !  لغو شود؟ نه    
اما آزادی اين     .  آزاد شده است    

آدم بخصوص، اين قشر                       
بخصوص، که مارکس                        
ميگويد، توليد مدرن دارد به             
صورت ميليونی آنرا توليد                
ميکند، به آزادی جامعه، بطور       

نه به خاطر   .  کلی، گره ميخورد  
اينکه خود کارگر اينقدر آزاد            

من :  انديش است که فکر کند          
آزاد بشوم ولی بقيه آزاد نشوند؟   

! پس بگذار بقيه را هم آزاد کنم        
  .مارکسيسم اين نيست

 

مارکسيسم ميگويد کارگر                  
. ای جز اين ندارد                          چاره

مارکسيسم ميگويد کافی است          
کارگر بزند زير مزدبگيری             
خود تا زده باشد زير هر نوع            

با هر اخالقی،                .  استثمار
مسواک بزند يا نزند، بلد باشد          
چه جوری غذا بخورد يا نه،              

. زبان خارجی بلد باشد يا نه              
اين آدم اگر بخواهد آزاد شود،          
مجبور است همه را با هم آزاد         

در نتيجه خود بخود جنبش      .  کند
اين طبقه در پيشاپيش جنبش             
جامعه قرار ميگيرد و عمال هم       

. ميبينيم که اينطور شده است            
عمال ميبينيم که در طول کل              

١۴٨شماره   
قرن، در هر کشوری، جنبش                       
کارگری، برای همه اقشار، تداعی          
شده است با بهبود اوضاع اقشار                
فرودست و کسانی که به آنها زور             

اين وضعيت اينقدر جدی     .  شده است 
است و اينقدر اين موقعيت عينی                 
کارگر گريزناپذير است که اتحاديه         
کارگری هم نميتواند دست راستی            

راست ترين اتحاديه   .  از آب در بيايد   
کارگری در جامعه بورژوائی در             

حتی .  چپ مرکز قرار گرفته است         
اگر اتحاديه کارگری را مارگارت           
تاچر تشکيل بدهد بعد از سه روز              
که به سراغش ميروی مجبور است         
به زنان پيام همبستگی بدهد يا از                

  .فالن کشور محروم دفاع کند

 

کارگر، به خاطر موقعيت عينی،              
نميتواند فکر کند، من که کار ميکنم،       
برابر باشم و هزار و يک جور ظلم          

اگر اين رابطه   }  .باقی بماند {و ستم     
. بجا بماند، باقی هم با آن بجا ميماند          

نميشود مزدبگيری موجود باشد اما         
کار خانگی نداشته باشيد، بمعنی کار      
بی مزد بخشی از جامعه؛ نميشود              
مزد بگيری داشته باشی، باين معنا          
که يک نفر سی سال کار ميکند،                 
بدون آنکه برای خود ستونی از بقاء        
ايجاد کرده باشد، هر روز بايد برود        
سرکار برای اينکه روز بعد برود             
سرکار، اين روز را گذرانده باشد،          
اما آنگاه تعليم و تربيت بر مبنای                
آزاد انديشی باشد و ديسيپلين و خفه          
کردن بچه جزئی از تعليم و تربيت           

چون جامعه را داری تربيت        .  نباشد
ميکنی برای اين وضعيت، برای               

نميشود جامعه کار مزدی          .  تمکين
داشته باشد ولی ارتش و زندان و                

جامعه نميتواند   .  دادگاه نداشته باشد    
کار مزدی داشته باشد اما راسيسم             

برای اينکه اينها            .  نداشته باشد     
ابزاری است که کار مزدی را                     

در نتيجه برای    .  برقرار نگاه ميدارد   
کارگر مقدرات مبارزه اش به اين             

من .  (جوش خورده است     }  مساله{
خيلی سريع از آن گذشتم، چون بعدا         

 ) .به نوشته ها ميرسيم

 

برای مارکس کارگر در سطح                    
فلسفی وارد بحثهای تئوريک                       

اينطور نيست که مارکس          .  ميشود
يکی از آن حکيم باشی های                            
آزاديخواه است که ميخواهد جامعه          
را شفا دهد و در نتيجه ميگردد ببيند         
چه اقشار و طبقاتی ميتوانند اين                  

تحول را انجام دهند، و بعد به آنها         
." شما بفرماييد در صحنه   :  "بگويد

مارکس اول آزاديخواه نبوده است      
مارکس .  بعدا کارگر را پيدا کند         

مواجه شده است با اينکه عنصر           
آزاديخواهی در اين جامعه ميتواند     

مارکس کارگر را       .  کارگر باشد   
در تئوری      .  پيدا نکرده است          

مارکس کارگر به عنوان تنها راه         
و بنابراين،   .  آزادی ظاهر ميشود    

اين فرق دارد با موضع کسانی که       
از موضع باصطالح سوسياليسم         
دلسوز به حال اهالی، سوسياليسم        
مستضعف پناه، يا از موضع                   
فرودست پناهی، سوسياليسم را            

آن نوع سوسياليسم      .  تبليغ ميکنند  
کارگران }  بگويد{ممکن است         

فاسد شده اند، يخچال دارند،                     
تلويزيون دارند، ماشين دارند و            
غروبها هم روی اسب شرط بندی       

برای مارکسيسم مهم            .  ميکنند
نيست که کارگر چهار تا يخچال و       
سه تا ماشين هم داشته باشد و                   
غروبها هم روی اسب شرط بندی       
کند، باالخره اگر بخواهد آزاد                

که جنبش اش برای آزادی     (بشود،  
را نشان ميدهد و ميگويد که                      
مانيفست را همه جا دارند                          

با تمام اين يخچال و           )  ميفروشند
تلويزيون اش بايد کار مزدی را            

  .از بين ببرد

 

سوسياليسم مستضعف پناه به                  
. مستضعف احتياج دارد                            

مارکسيسم به اين احتياج ندارد که       
آن نوع     .  کارگر، کارگر بماند        

سوسياليسم آنقدر به اين احتياج              
دارد که حکومت بعدی اش هم               

آزادی برای خلق و               :  ميگويد
سرکوب برای ضد خلق؛ اگر تو           
آدم را آزاد کرده ای، خوب بگذار        

! بشريت بيايد، حرفش را بزند              
حتی در جامعه بعدی اش کارگر           
بايد باشد، وگرنه ايشون انقالبی            

اگر در جامعه بعدی اش،        .  نيست
يک عده با دستهای پينه بسته که            
از دوره قبل بجا مانده، بعنوان                
کارگر لوگوی آنرا نگيرند، اينها          
نميتوانند به شما نشان بدهند که              

چون در    .  سوسياليست بوده اند       
جامعه بايد همه اموال و                               

ها را داد به آنها                           خوشبختی
و از عده ای ديگر           }  کارگران{

به نظر من اينها           .  انتقام گرفت   
اند که در رگ و                 عقايد مذهبی   

ريشه تاريخ          
١٠صفحه   
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بشر هست و در سوسياليسم هم              
. خود را تحميل کرده است                        

کمونيسم برای مارکس هيچ رگه          
اين جايگاه کارگر      .  مذهبی ندارد  
 .است برای ما

 

 تقديس کارگر، بينش بورژوايی

اما بگذاريد ببينيم جايگاه کارگر           
چه نيست؟ من اين جنبه را در                 

کارگر در      .  بحث قبلی نگفتم          
در .  مارکسيسم تقديس نميشود          

مباحثاتی که به خاطر جدائيهای            
يک سال و نيم پيش مطرح شد،              

يکی از   .  مسائل جالبی طرح شد       
کسانی که از تمجيد کنندگان                     
قديمی بحثهای کمونيسم کارگری        
بود و من نامه هايش را از تهران          

بحثهای "دارم، گفته بود که                      
کمونيسم کارگری برای ما                       

حاال خودش هم کارگر      (کارگران  
ای ندارد چون         چيز تازه  )  نيست

کارگران خودشان، به اعتبار                 
کارگر بودنشان ميدانند، اين برای      

از {."  ها خوب بود      "روشنفکر"
کارگر کسی است که از      }  اين ديد 

پيش ميداند مارکس چه گفته است،      
ميداند اشکال خروشچف چيست،       
ميداند تئوری سوسياليسم علمی            
چيست، ميداند فوئر باخ چيست،          
چون کارگر است همه اينها را               

يک نوع تقدس کارگری         !  ميداند
که چون تو کارگر هستی ميدانی           

  .و احتياج به هيچ چيز نداری

 

يا يک دوست قديم ما رفته و اين            
اواخر يک کتاب نوشته است و              

: در آن گفته است که                                      
داستايوسکی ميگويد هر کس              "

خدا نداشته باشد، لنگر اخالقی               
البته الزم نيست از                 ."  ندارد

چون .  داستايوسکی نقل قول کند       
همه طلبه های حوضه فيضيه،              
همه اعضای انجمنهای اسالمی و       
همه مذهبی ها اين را ميگويند که         

. اگر تو خدا نداری، اخالق نداری      
او ميگويد داستايوسکی، برای           (

اينکه بگويد داستايوسکی را                   
} بعد ادامه ميدهد   {.)  خوانده است 

ولی من ميگويم اگر کسی کارگر      "

 مارکس و جايگاه کارگر
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  ".نداشته باشد، اخالق ندارد

 

من اگر کارگر کارخانه زمزم         
يا خودرو سازی يا هر جای               
ديگر باشم، و پول خردم روی         
ميز باشد، ببينم يکی آمده است         
توی کانتين و به من ميگويد تو         
همه چيز را ميدانی، احتياجی          
به هيچ چيز نداری، و تو برای         
من جای خدا را گرفته ای، مِن         
اول دستم را ميگذارم روی                

به اين فکر        .  پولهام و کليدم       
ميکنم که اين بعدش چه جوری        

! ميخواهد جيب من را بزند               
چون اين شارالتانيسم سياسی          

چه ربطی به مارکسيسم       .  است
دارد؟ کارگر احتياج ندارد هيچ      
چيز بداند و کافی است که                    
اسمش را ببری تا همه چيز                

به همان کارگر در     !  ذوب شود 
اين جامعه حقوقش را نميدهند          

. ولی زورش به جائی نميرسد         
آن کارگر شش ماه است                       
حقوقش را نگرفته است، اما             
در دنيای کوچک او به خدا                 
تبديل شده، به علم تبديل شده و          
به آخرين محک اخالق تبديل           

گفتم اگر من کارگر      .  شده است 
باشم و کسی از اين حرفها بهم          
بزند، ميگويم اين يکی از آن             
پدرسوخته هايی است که بايد           

  .جمله بعدی اش را شنيد

 

معموال يک مائوئيست سابق            
. است که اين را به آدم ميگويد         

يک مائوئيست سابق است که           
تمام عشق اش را به خلق و                 
دهقانان فقير ميگذارد روی               

در چين هم دهقان فقير         .  سفره
: ميرفت به يک نقاش ميگفت           

آخر، ."  خيلی بد نقاشی کردی    "
مگر تو نقاشی بلدی؟ من فيلمی       
ديده ام از دوره انقالب                           
فرهنگی، دهقان فقير را                       
ميآوردند که به نقاشها انتقاد               

اين  مستضعف پناهی            .  کنند
برای اينکه  .  دروغ است .  است

تو اگر کارگر واقعی باشی                 
، }اينطور برخورد نميکنی          {

١۴٨شماره   
جنبش کارگری خودش چنين                       
تصويری از خودش ندارد که گويا           

دست يک     .  همه چيز را ميداند             
مارکسيست را گرفته است و ميگويد      

ای اين        کاری ندارم از کجا آمده             
حرفهائی را که در خيابان ميزنی بيا       

. برای کارگران کارخانه ما هم بزن        
کارگر نه فقط مدعی نيست که همه           
چيز را ميداند، بلکه دنبال جواب               

دنبال .  محدوديتهای سياسيش ميگردد  
اين ميگردد که چرا نميتواند يک                
اتحاديه سازمان بدهد و جواب بچه           

   .آخوند را چه بدهد

 

يک مکتبی هست که کارگر گرائی          
را تبديل کرده است به تملق گوئی به     
طبقه کارگر و تبديل کردن کارگر به    

کارگر .  کارگر صنف نيست   .  صنف
که .  کارگر نژاد نيست    .  ملت نيست  

. او را تقديس کرد و تملقش را گفت          
کارگر يک قشر وسيعی است دارای      
يک رسالت تاريخی بر مبنای                      

به نظر من     .  موقعيت اقتصادی اش    
تلقی صنفی از کارگر، آن کسی که           
بيانيه آزادی بشر را ميدهد و ميگويد       
فقط کارگرها آنرا امضا کنند، چنين         
کسی، به نظر من، نميتواند بورژوا         

مهم نيست خودش قبال کجا           .  نباشد
باالخره هر کسی   .  کار ميکرده است  

دارد جايی کار ميکند، بخصوص             
 سال پيش در       ٢٥اينکه کسی     .  االن

ايران کارگر بوده است، مبنای اين           
ای را که     ميشود که او بگويد، نوشته     

يک روشنفکر نوشته است، چه                  
خود نويسنده هم   (کسانی امضا کنند،    

يا حتی چه    .)  حق ندارد امضاء کند     
کسانی حق دارند بروند به يک                    

 .کارگر با دستهای پينه بسته: جلسه

 

کارگر نميتواند آزاد شود، مگر                  
 اينکه بشريت را آزادی کند

اينها اتهاماتی است که به کمونيسم           
و دقيقا همين است        .  زده شده است    

فراموش کردن آن جمله دوم که                  
برايتان گفتم مبنای کمونيسم                          

کارگر نميتواند آزاد    :  کارگری است 
. بشود مگر اينکه همه را آزاد کند             

مبنای .  مبنای کارگر بشريت است        
انقالب کارگری، آزادی بشريت                

مبنای مارکسيسم آزادی              .  است
وقتی کارگر انقالب      .  بشريت است  

ميکند دقيقا دارد همين پديده را تغيير   
ميدهد، که يک عده کارگرند و يک          
عده کارگر نيستند، يک عده                          
مجبوراند کار کنند و يک عده ديگر         

دارد اين را تغيير      .  مجبور نيستند 
و درست موقع عوض             .  ميدهد

کردنش، قرار است به ياد ما                    
 سال از انقالب         ٥بياندازند، که      

گذشته و دستهايت پينه بسته نيست       
و حق شرکت در انتخابات را                  

 !نداری؟

 

ما البته از قديم با اين ديدگاه                       
اينجا ميخواهم     .  اختالف داشتيم    

بگويم عقب ماندگی کارگری به            
نظر من پيشرفت بورژوازی را           

فکر نکنيد که ديدگاه     .  نشان ميدهد 
هر .  عقب مانده پرولتری داريم         

ديدگاه عقب مانده پرولتری نماينده     
يک ديدگاه پيشروی بورژوائی             

کسی که از کارگر صنف          .  است
ميسازد، کسی است که نميخواهد         

اگر قرار است    .  کارگر طبقه باشد   
که کارگر صنف باشد،                                
بورژوازی چقدر راحت ميتواند تا     

چون .  ابد به کار خود ادامه دهد           
کارگر اگر صنف است، فوقش              
برای خود يک سنديکا تشکيل                

و اگر کسی بخواهد ميان         .  ميدهد
کارگر و آن نيروی عظيم بشريت        
منتظر آزادی که دنبال کسی                    
ميگردد که زورش برسد به                     
بورژوازی، تا از شر آن خالص          
شود، جدايی بياندازد، کسی که در      
مبارزه کارگر در جامعه يک                 
ديوار چين ميکشد، بدترين نوع            

مارکس به اين    .  (بورژوازی است 
تيپها خيلی بد دهن تر برخورد                

ما جرئت نميکنيم اينطور       .  ميکند
 ).صحبت کنيم

  

بنظر من ديدگاه صنفی از کارگر،       
و تبديل کردن کارگر به يک                    
ملت، به کسانی که گروه خون                
معينی دارند، هيچ خوانائی با                  

مارکسيسم .  مارکسيسم ندارد        
ميگويد پرولتر صنعتی،                            
مارکسيسم اين نيست که اگر به              

دمت :  "جای متشکل شويد بگوئيد     
يک قدم به پرولتاريا                !"  گرم

مارکس از      .  نزديک شده ای          
کارگرانی صحبت ميکند که دارند      

پيشروترين .  ميخوانند"  مانيفست"
و آوانگارد ترين مجالت را در              

. دوره اينها کارگران ميخواندند           
اگر در آن دوره ميخواستی يک            
نشريه آوانگارد و پيشرو و فوق            
العاده مدرن فکری را منتشر کنی        

اميدت اين بود    
١١صفحه   
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که اول آنرا در محافل کارگری             
تصوير مارکس از            .  ميخوانند

اما اين بخش       .  کارگر اين است      
اينطور فکر     }  کارگری-کارگر{

البته اين بخش بسيار              .  ميکنند
اما کمونيسم        .  ضعيف است       

کارگری بايد بسيار هوشيار باشد،      
چون در بحث استراتژی، انقالب،     
وظايف حزب کارگری،                            
سازماندهی مبارزه طبقاتی و در         
بحث وظايف انقالب                                     
سوسياليستی، اين مباحث دوباره         

و هر کدام از    .  وارد ميدان ميشوند  
اين بحثها برای يک شکست                    

: اجتماعی کارگر کافی است                  
کارگری که حاضر نيست پرچم           
رهائی زن را بدست بگيرد،                    
کارگری که حاضر نيست پرچم           
دفاع از حقوق کودک را بلند کند           
و شعار لغو مجازات اعدام را                 
بردارد، چون به اندازه کافی                   

نگاه کنيد   .  برايش کارگری نيست    
به مطالبات آخر مانيفست، ببينيد          
مارکس خواهان چه نوع مبارزه          
طبقاتی است، يا وقتی لنين و                    
رفقايش سر کار آمدند واقعا چه             
کار کردند؟ آنها تمام ادعاهای                
ارضی روسيه تزاری بر                           
کشورهای مجاور را لغو اعالم             

ميتوانستند لغو نکنند و            .  کردند
بعدا که زورشان رسيد بروند                  

لغو اعالم کردند      .  دوباره بگيرند  
چون ميخواستند يک بشريت معين     
در يک جای معين که زير يک               

به .  ستم قرار داشته را آزاد کنند          
   .اينها بعدا ميپردازيم

 

بحثم را بطور خيلی فشرده و                  
  :خالصه ميگويم

کمونيسم کارگری يک تفاوت                
اجتماعی با کمونيسم غيرکارگری     
دارد و آن اين است که اين جنبش          
اجتماعی طبقه است و يک تفاوت        
نظری با کمونيسمهای ديگر دارد       
و آن اين است که کمونيسمش                  

و اين    .  برای رهائی بشر است         
تنها ديدگاهی که   .  کارگريش ميکند 

با انقالب کارگری خوانائی دارد،       
مارکسيسمی است که خواهان               
آزادی کل بشريت و از بين رفتن          
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در .  همه نوع استثمار است           
نتيجه دو سه نوع کمونيسم از           

. دور و بر ما پرت ميشود                   
ای    کسانی که آرمانهای مرحله      

و دست دوم و بينابينی برای              
انقالب کارگری قائل ميشوند؛         
کسانی که جنبش کارگری                  
مرکز ثقل اعتراض اجتماعی          
شان نيست، برای مثال                         
جنبشهای رنگين کمانی مبنای        
سوسياليسم شان است، کسانی         
که دهقان يا روشنفکر شهری          

اينها .  مبنای کمونيسم شان است   
کسانی هستند که کمونيسم                   
کارگری ما از آنها فاصله                   

اما اين تفاوتهايی که ما          .  دارد
قائل هستيم يک تفاوتهائی                   

بلکه اين  .  دينی نيست   -مکتبی  
است که اين خط مشی معين،            
اين روايت معين از کمونيسم            
فرق خودش را با دور و برش          
به اين شکل تعريف ميکند، نه          
اينکه دين خودش را دارد به              

. اين شکل تعريف ميکند                     
اگر چپ نو اروپا را          :  ميگويد

نمی پسندد بخاطر اين است که        
های عقيدتی،        عالوه بر جنبه      

 -اش جنبش روشنفکری              پايه
دانشجوئی معترض است، که          
بعضا ميخواهد از بلوک شرق        
فاصله بگيرد تا بتواند در                     
روبنای دمکراتيک پارلمانی           

. غرب جائی برای چپ پيدا کند      
هم جنبش    .  ما هم خط نيستيم         

  .نيستيم

 

جنبش کمونيستی در چين برای      
تبديل کردن چين به يک کشور        
مستقل و بيرون آمدن از زير            

! سلطه استعمار است، زنده باد      
خواست خيلی خوبی است                  
برای بهبود وضع ميليونها                 
مردم است، زنده باد خواست            

ولی برای   !  خيلی خوبی است     
رهائی بشر از هر نوع شکل             

خيلی هم عقب     .  استثمار نيست  
واضح .  تر از اينها است          مانده

است که در مقابل امپرياليسم از      
آن دفاع ميکنم ولی جنبش                   

  .اجتماعی ما نيست

١۴٨شماره   
ايم،   چپ ايران که ما از آن در آمده           

جا دارد که مشخصاتش را بخوانيم           
و ببينيم که دقيقا اين کمونيسم دنبال           
چه خواستهائی بود در ايران، جنبش      
کدام طبقات بود، ميخواست در                   

اش   ايران چه کار بکند و االن تتمه           
اين بحث مهمی   .  ميخواهد چکار کند  

است چون استراتژی ما در برخورد       
به بقيه سازمانهای چپ واقعا موجود      
فعلی که دور و بر ما هستند را                      
تعيين ميکند و اينکه ما چه کار                     

بحث من اين است      .  ميخواهيم بکنيم 
که اين چپ ايران بخشی از جنبش            
رفرميستی بورژوائی ايران است که     
ميخواهد يک جامعه بهتر را بياورد،      
همان سوسياليسم کنسرواتيو                        

برای اينکه   .  بورژوائی ايران است    

ميخواهد به کمک سوسياليسم يک      
جامعه بورژوائی درخور زندگی،     
شبيه فرانسه اگر بتواند و اگر نه            

به .  شبيه ترکيه را درست کند              
کمک سوسياليسم صنعت را در            
جائی رشد بدهد و به کمک                        
سوسياليسم پزشکی را بهبود بدهد       
که همه اينها کارهای خوبی است،      
ولی با خواست زير و رو کردن            
بنياد جامعه، آن خواستی که                     
کارگران زمخت و خام آلمانی                
ميخواستند، يعنی بازسازی                     
راديکال جامعه، خيلی فاصله                

من بحثم را تمام ميکنم                .  دارد
اميدوارم وقت باشد بقيه مباحث را      

  *.ادامه بدهيم

 

  ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس
 

!کارگران وطن ندارند  
!زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موضوع اقدامات مربوط به                    
مبارزه با جمهوری اسالمی ما را        
به روشن ساختن مساله مبهم                   
ديگری نزديک ميکند و آن اين              
امر است که با چه ابزاری؟ مسلم         
است عده ای با ترس انداختن در           
دل مردم جامعه را از سوسياليسم         

از جنگ و    .  و انقالب باز ميدارند    
راه حل های مسالمت آميز                        
صحبت ميکنند و انقالب را با                 

يکی "  خشونت و هرج و مرج          "
اما اتفاقات و           .  قلمداد ميکنند     

 سال   5رخدادهای سياسی حداقل        
گذشته مشخصا در ايران نشان داد      
يک راه حل برای تغيير بيشتر               

در .  وجود ندارد و آن انقالب است     
تايلند هم مردم چنين نتيجه ای                 

 در  ،در چين و قرقيزستان   .  گرفتند
آمريکای جنوبی و حتی در دل               
خود آمريکا و آلمان اين پروسه             
اجتماعی صد بار بيشتر مورد               

حتی خود     .  بحث قرار گرفت         
نشريات دست راستی ليبرال مانند      
فيگارو و نيويورک تايمز                          
سالهاست از ليبراليسم جرات                 

گهگاه .  ندارند دفاع بکنند                 
اما اين        .  اعتراضاتی ميکنند       

اعتراضات پيش پا افتاده که در             
جرايد بورژوايی منتشر می شود         

دفاعی ارتجاعی و    .  معمولی است 
عقب ماننده آنهم به شيوه فوکوياما       

ميگويند ما هنوز برای              .  است
. سوسياليسم نضج نيافته ايم                     

معمول داشتن سوسياليسم هنوز            
 ،انقالبی هم اگر باشد      .  زود است  

تغييری هم اگر باشد در خود نظام        
و لذا     .  بورژوايی ممکن است         

برای هميشه بايد نوکر و چاکر              
 .بورژوازی بود

 

مارکسيست های سابق مانند                    
حککا هم که ذره ای از معنی                   
دموکراسی چيزی نمی فهمند در          
روز روشن به نظام سرمايه داری      

 ،شعارهايش را ميدهند  .  پيوسته اند 
 ،از حقوق بشر حرف می زنند              

حکومت انسانی را شعارشان                 
بدون اينکه به سبيل           .  کرده اند   

 

 ضرورت عضويت 
 در حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 على طاهرى

مبارک بياورند که اينها همان          
. شعارهای سرمايه داری است      

اين شعارها مترادف جنگ و            
خونريزی و بمب هاى شصت         

گواه بارز اين مسئله     .  تنی است 
. هم افغانستان و عراق است             

حتی بعضا جريان های مثال              
کارگری سنديکا را آلترناتيو            
رشد امکانات رفاهی برای                

اما همين      .  کارگران ميدانند     
امروز در مصاحبه ای                         
کارگری با راديو فردا خوب             
پته تشکل های کارگری را                
روی آب می ريخت و نشان               
ميداد که يک پاپاسی هم برای           

خود .  حقوق کارگر نمی جنگند     
کارگران اين توهم را ندارند که      

. سنديکا قرار است کاری بکند       
رهبران اتحاديه تاريخا دنبال           
تبانی و پول به جيب زدن                     

از سنديکای ماشين            .  بودند
سنگين در آمريکا تا سنديکای         

حتی به ظاهر     .  قند در روسيه    
راديکال ترين حرکت                            
سنديکاليستی مانند شرکت واحد    
اصال شکل مبارزه سنديکايی          

يک مبارزه وسيع                .  نبود
اجتماعی بود که ربط خاصى           
به ديدگاههاى سنديکاليستى              

در اسم سنديکا بود اما       .  نداشت
در باطن همان مبارزه بی                   
تعارف با نظام سرمايه بود که         
اتفاقا ترديدهای سنديکاليسم به        

در کيان تاير و    .  شکستش کشاند 
الستيک البرز و ايران خودرو       
و هرجا که خبری از تشکل                

نبود خود    "  کارگری"قانونى    
کارگران با اتکا به جمع ها و             
محافل مبارزاتی قدم های جدی      
تری برداشتند و به بيشتر به              

 .  اهداف شان رسيدند

 

در آن زمانی که ما سنديکاليسم       
را به نقد کشيديم چه نعره های          
وحشيانه ای از طرف                            
بورژوازی عليه تفتيش و                    

وقتی !  جاسوسی بپا نشد               
سرمايه داران کارگران را زير      

١۴٨شماره   
کنترل می گيرند و تمام زندگی                    
کارگر به تصميمات آنها و                              
سودجويی و مفتخواريشان بسته                

اما .  است خبری از اعتراض نيست      
وقتی کمونيستها و کارگران فرمان          
کنترل کارگری ميدهند و کنترل                 
کارگر بر ابزار کارش و نيروی                
کارش را حقش ميدانند اينرا تخيل و        
اتوپی و جاسوسی و هزار و يک                

 .وصله ديگر ميزنند

 

در رابطه با شورش های شهری                
اخير هم همين بال به سر جنبش                    

پالتفرم .  اعتراضی مردم آمد               
سازش و   .  مشخصی وجود نداشت     

ساخت و پاخت بااليی ها پايينی ها            
با ملغمه اى از         .  را متوهم ميکرد     

ناسيوناليسم و مذهب می خواستند             
صدای اعتراض رحق مردم را خفه        

هيچ کجای دنيا هيچ انقالبی            .  کنند
بدون ابزار سازمانی پيروز نشده              

کمون پاريس با بحث های             .  است
شبانه باشگاه های کارگران شروع          

در .  و به باريگاد سرخ منتهی شد            
 1917 و     1905انقالب روسيه در       

هسته های مخفی انقالبی و                             
کمونيستى سن پترزبورگ نقش                 
رهبری و پتانسيل و نقطه شروع را         

 در  57در دوره انقالب      .  بازی کرد 
سنندج سازمانهاى توده اى محالت          

پايه اى شد که با                     )  بنکه ها     (
راديکاليسم کومله جوش خورد و              
مجموعا توانستند با جنگ نظامی در      
مقابل رژيم اسالمی براى دفاع از             

اگر .  دستاوردهاى انقالب بايستند        
 نيرويی    60همان زمان در سال              

سراسرى و متکى به ارداه توده اى          
کارگران و مردم زحمتکش در                   
تهران و شهرهای ديگر وجود                     

 امروز جمهوری اسالمی              ،داشت
تمرکز سرکوب از      .  سر کار نبود     

بين می رفت و جمهوری اسالمی             
 .ساقط شده بود

 

اما بعد از سه دهه تجربه هم چنان              
 هنوز در    57موانع و توهمات سال       

اين هم    .  سطح جامعه موج ميزند         
هيچ چيز بدون دليل            .  دليل دارد   

اگر .  بوجود نمی آيد و نمی ماند               
قبول کنيم که اين شکل مبارزه يک           
زهر است حتما بايد پاد زهری                     
داشته باشد و آن پاد زهر را ما                      

اما از آن استفاده صحيح               .  داريم
با سطح اعتراضی که در     .  نکرده ايم 

ايران هست اگر هرجای ديگر دنيا           

بود تا بحال ده بار انقالب شده                 
اما انقالب قبل از هر چيزی         .  بود

مسلما .  شيوه خودش را ميخواهد       
در اعتراضات شهری اخير اگر           
من هم بودم مجبور ميشدم جايی            
بروم تظاهرات کنم که مردم                    

چون قبال پيش بينی نکرده      .  هستند
در يک فاز خود ما                       .  بودم

تمرکزمان را روی مراکز                        
کسی .  کارگری گذاشته بوديم           

انتظار جنبش سبز و زرد را                    
اما ميگويم بايد هميشه           .  نداشت

انقالب .  انتظارش را داشته باشيم      
با وضع    .  ديگری در راه است         

موجود انقالب دوباره توسط                   
. نيروهای راست تکه پاره ميشود       

هزاران گلوله شليک شد اما يک          
در همه    !  گلوله پاسخ داده نشد          

جای دنيا در يک شورش کوچک         
حداقل ده ها نيروی پليس کشته               

چند ساختمان به آتش             .  ميشوند
. اما اين را ما نديديم    .  کشيده ميشود 

همه اينها فاکتورهايست که نشان         
ميدهد انقالب همچنان از ما                      

. زحمت و تالش می طلبد                          
ارگانهاى انقالبی ميتواند قدم اول        

به نظرم اگر اينرا نفهميم            .  باشد
بحث سلبی اثباتی منصور حکمت       

بايد يک کيلومتر از       .  را نفهميديم  
سازمانهای راست حداقل جلو                

خواست های کمونيست ها      .  بزنيم
هميشه جلوتر بوده اما جايگاه                 

اين وضع   !  سياسيشان منزوی تر    
ارگانهاى .  را بايد تغيير داد                

انقالبى بايد در شهرها و روستاها       
با هدف سرنگونی جمهوری                   

بايد هر آدم    .  اسالمی تشکيل شود   
مبارزی را به هر شکلی که شده            

بدون مبارزه نتيجه     .  متشکل کرد  
شنيده ام عده     .  ای حاصل نميشود    

ای جديدا ميگويند دانشجو يا جوان     
و کارگر مبارزه سياسی نميکنند          

. اين صحت ندارد   .  چون ميترسند 
اينرا .  مردم محافظه کار نيستند         

راجع به                  
١٣صفحه   
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کشوری نمی توانيم بگوييم که در        
يک شب پمپ بنزينها را آتش                  

سوالی که امروز جلوی            .  زدند
مردم قرار دارد همان سواليست           
که جلوی لنين و مردم روسيه                  

 بود؛ چه بايد کرد؟

 

برای در هم شکستن جمهوری              
اسالمی بايد قدرت دولتيش را در         

در اين همه مبارزين      .  هم شکست 
قدرت دولتی        .  متفق القولند        

جمهوری اسالمی با سرکوب و            
آيا .  پليس و شکنجه سر کار است        

بايد منتظر شد تا بيشتر اعدام                   
شويم؟ آيا بايد منتظر شکنجه شدن       
بيشتری باشيم؟ آيا قرار است                  
خارج از اراده ما اتفاقی بيفتد؟               

 ! مسلما نه

 

امروز امکان متشکل شدن و                  
بوجود آمدن سازمانهای شهری و       
روستايی و واحدهای متنوع                    

. مبارزه از هر روزی بيشتر است      
اينطور نيست که جريانات راست       

اگر نديده    .  اين مسئله را نبينند          
بودند شوی جنبش سبز راه نمی            

اگر نديده بود ميليون ها        .  انداختند
دالر خرج صدای آمريکا و راديو       

اين آلترناتيو       .  فردا نميکردند      
سرنگونی بايد صاحب داشته                  

بايد در دست کمونيست ها         .  باشد
امروز تنها حزبی که                 .  بيفتد

ميتواند روی اين مسئله خم شود و        
قابليت آنرا دارد حزب اتحاد                    

 حزبی که   .کمونيسم کارگری است  
به اميد و آرزوی های يک نسل             

ايکاش .  گره خورده است                 
آلترناتيوهای بيشتری وجود                    

اما آلترناتيوهای ديگر همه    .  داشت
سناريوی سياهى را برای مردم            

همان استثمار     .  خواب ديده اند        
 فقر و            ، مرساالری     ،کارگران

فالکت را اعتبار ميدهند و بجايش        
کلمات دهان پرکنی چون                           

. ليبراليسم را تحويل مردم ميدهند       
مبارزه با جمهوری اسالمی امر           

اما زندگی در           .  آسانی نيست     
جمهوری اسالمی صد بار از                 
صدمات جانی و روانی اش بيشتر      

 

 ضرورت عضويت 
 ...در حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 . است

 

 محور خاصی         57در سال         
برنامه ای       .  وجود نداشت      

اما امروز به         .  موجود نبود    
لطف کمونيسم کارگری و                  
منصور حکمت هم شکل                     
مبارزه و هم برنامه مبارزه               

برنامه .  پيش بينی شده است          
يک دنيای بهتر برنامه انقالبى        

. طبقه کارگر براى آزادى است     
آلترناتيو کمونيسم کارگری تنها     
گزينه و ضامن خوشبختی                  

اينرا با عدد و          .  جامعه است   
اينرا با  .  ارقام ميتوان نشان داد     

مقايسه ادبيات ما با سلطنت                
طلب ها و دو خردادی ها                     

حتی ذره ای    .  ميتوان نشان داد   
از تغيير وضع مردم صحبت           

. امرشان اين نيست        .  نميکنند
مشکلشان با جمهوری اسالمی       
دعوا بر سر حساب بانکی و              

اما کمونيسم       .  قدرت است      
کارگری به قدرت شوراها                 

برنامه اش خرد      .  متکی است  
کردن ماشين دولتی بورژوازى     

. و انحالل جامعه طبقاتى است       
قرار نيست سياه را با سفيد                  

 چشم بستن به           .معاوضه کند   
جرياناتی ارتجاعی نتيجه ای           

حتی .  را دارد که امروز ميبينيم    
گفتند مردم اشتباه ميکنند که بر        
عليه تماميت جمهوری اسالمی      

در روز روشن     .  شعار ميدهند  
جنايات سيستماتيک جمهوری        
اسالمی را اشتباهات فردی               

اما هيچ    .  ميدانند و ميخوانند       
عقل سليمی نميپذيرد تمام                    
مشکالت يک سيستم به گردن         

در بهترين حالت   .  يک فرد باشد  
دعوای اينها بر سر صندلی               

 .است

 

برای کسانی که در اعتراضات      
اخير شرکت کردند اگر به                  
مصاحبه ها و مباحثاتشان نگاه        
کنيد از يک خال سازماندهی             

آن دسته عظيمی   .  حرف ميزدند 
که قرار بود جمهوری اسالمی       

١۴٨شماره   
را به پايين بکشند اين نتيجه عملی             
را گرفتند که بدون سازماندهی و               
سازمان کاری را نميشود از پيش              

از  شعار دادن گرفته تا                      .  برد
حرکتهای اعتراضی يک ناهماهنگی    

عده ای سعی    .  عظيمی وجود داشت   
عده ای  .  داشتند مردم را متوهم کنند     

هم سعی داشتند خط خود را بجلو               
تنها در يک مبارزه هماهنگ       .  ببرند

هست که ميشود به نتايج عينی و                 
 .قابل قبول رسيد

 

فرق عظيمی که جامعه امروز با               
 دارد اين است به لطف سه         57سال  

دهه مبارزه کمونيست ها و                            
مارکسيست حزبی برای سازماندهی     
کردن سرنگونی جمهوری اسالمی        

به نظر من نه ليبراليسم      .  وجود دارد 
 نه  ، نه پوپوليسم شرق زده       ،اسالمی

کنتراهای آمريکائی و                                       

ژورناليستهای فاسد هيچ کدام قادر     
تنها گزينه    .  به اين کار نيست           

موجود حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری است که با اتکا به تجربه       
دويست سال مبارزاتی دنيا و                  
کمونيسم منصور حکمت مناسب         

بايد در  .  ترين ابزار اين کار است     
. سطح وسيع عضو اين حزب شد        

واحدهای اين حزب بايد در                      
 ، اصفهان ،شهرهای مختلف تهران  

. اهواز و همه جا تشکيل شود                 
امری که همين امروز در مراکز         

جامعه .  کارگری شاهد آن هستيم       
ايران ميتواند الگوی مبارزاتی             
حزب اتحاد کمونيسم کارگری را        
به آئينه مبارزاتی خود بدل کند و           
برای هميشه جامعه را از شر                 

 ، خرافات    ،کثافاتی چون مذهب        
 و بردگى        ، استثمار   ،ناسيوناليسم

  *.مزدی راحت کند

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

 يک دنياى بهتر
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

 

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

 

www.wupiran.org 
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" کمونيست کارگری "حزب سابق   
" کمونيست"که امروز ديگر نه            

در فاز    "  کارگری"است و نه           
هر روز يک         .  است"  غريبی"

يک روز  .  دسته گل به آب ميدهند     
يک روز   .  ميشوند"  اکس مسلم  "

اعالم ميکنند که خواهان اجرای           
در ايران      "  حقوق بشر     "مفاد      
يک روز موسوی را در          .  هستند

" همراه مردم   "و    "  کنار مردم   "
روز ديگر اعالم        .  قرار ميدهند   

کشتی "ميکنند که با رضا پهلوی          
رفراندم "روز ديگر      ".  نميگيرند

ميشوند و اعالم ميکنند که          "  چی
حتی استقرار سوسياليسم را به              

واقعا روی    .  رفراندوم ميگذارند   
را سفيد کرده       "  ارو کمونيستها   "
اين حزب امروز عمال ديگر        .  اند

حقوق بشرى   "  چپ"يک حزب      
اما شاهکار جديدشان              .  است

 چيست؟

    

اخيرا مطلبی تحت عنوان                          
گزارشی از حضور در انجمن           "

سکوالرهای سبز ايرانی در                   
، توسط بابک يزدی از            "تورنتو

اعضای کميته مرکزی اين حزب        
در اين  .  ، منتشر شده است   )حککا(

مراسم، بابک يزدی در قامت                 
مفسرين بورژوازی و از قرار از        
سر دلسوزی پوپوليستی، به نقد             
اين انجمن پرداخته و از آنان                   

انجمن "خواسته تا نامشان را از           
انجمن "به     "  سکوالرهای سبز    

تغيير دهند   "  سکوالرهای ايرانی  
تا شايد امکان عضويت امثال                 
بابک يزدی و به زعم ايشان                    

در آن  "  خيلی ديگر از دوستانش    "
فراهم شود و البته پا را از آن هم            
فراتر نهاده و به آنان پيشنهاد داده         

شماها می توانيد           :  "است که     
را تشکيل    "  حزب سبز ايران       "

دهيد، احزاب سبز کشورها                      
معموال چيزی بين چپ و راست           
هستند و نقاط مشترکی هم با                     
احزاب چپ و هم راست دارند،             
اگر چنين حزبی جدی و سراسری      
تشکيل شود شايد نکات مشترکی         
هم بين اين حزب و حزب ما                     

 تالش حزب اکس مسلم 

 اسالمی -برای همکاری با احزاب راست و ملی 
 

 سيروان قادری

وجود داشته باشد که در آينده            
بتوانيم حول آن محورها بحث         

و اين    ".  و گفت و گو کنيم              
تمناى پذيرفته شدن در اردوى         

" روزنه"راست را هم در                  
سايت اينترنتی شان درج کرده        

 . اند

 

آنچه که حککا و عناصر                     
رهبری آن را به همکاری با              
جنبشهای مدافع نظام ارتجاعی      
سرمايه دارى کشانده است،              

طبقاتی مشترک    -منافع سياسی   
اين حزب با اين جنبشهاست که       
تماما در نقطه مقابل منافع طبقه      

اين سياستها  .  کارگر قرار دارد   
تالشی برای گسترش                             
سکوالريسم در سطوح مختلف      

تالشی برای      .  جامعه نيست     
ايجاد سازش سياسی با                          

 –جريانات راست و ملی                     
در نگاهی به        .  اسالمی است   

ادبيات سياسی و عملکرد                    
رهبری حککا در دوره اخير           
به روشنی ميتوان ديد که اين             
حزب تماما به مثابه يک جريان   
راست در طيف جريانات                   

. سرنگونی طلب عمل ميکند           
تحليل هايشان، عملکردشان،          
قطعنامه ها و سخنرانی                        
هايشان، يک اپسيلون به                      
کمونيسم کارگری مارکس و            

. منصور حکمت ربط ندارد             
معنای سياسی اين پيشنهاد و              

بابک يزدی، زمانی    "  مشاوره"
روشنتر ميشود که آن را در               

قرار در مورد جمهوری     "کنار  
" ،  "مانيفست انقالب "،  "انسانی

و "  قطعنامه انقالب جاری           
مجموعه ای از مقاالت و                     
سخنرانيهای رهبری حککا در       

مجموعه .  دوره اخير گذاشت       
شان يک حزب راست در بسته       

را به نمايش           "  چپ"بندی      
 .ميگذارد

 

اين حزب پرچمدار سازش                
ميان جنبشهای متفاوت                         

١۴٨شماره   

شايد حتی ذکر اين       .  اجتماعی است  
سياست از جانب انگلس برای اين            

احزاب .  جريان ديگر غريب باشد         
مارکسيستی و کارگری، بنابر                    
خصلت طبقاتی و اجتماعی شان                
دارای اصول و مبانی ای هستند که          

اجازه ندارند که نه      "به قول انگلس      
از ويگها، نه از توريها، نه از                       
محافظه کاران و نه از ليبرالها                     
طرفداری کنند، و حتی اجازه ندارند       
که به مفهوم امروزی، راديکال هم          

و تخطی از اين اصول پايه          "  باشند
ای به معنی درغلطيدن به شرايطی         
است که امروز حککا، بدان دچار            

مباحثی که خصوصا       .  گشته است   
ظرف يکسال گذشته در حککا                    
مطرح شده اند تماما در چهارچوب         
مانيفست احزاب ليبرال و حقوق                
بشری بورژوازی در غرب است             
که بدون هيچ پايه مستدل تئوريک و        
البته با تکيه به منافع طبقاتی غير               
کارگری، در قالب قرارها و                         
قطعنامه ها وعملکرد رهبری و                 
فعالين حککا، خط سياسی حاکم بر           

طبقه .  اين جريان را ترسيم ميکند           
کارگر و احزاب کمونيستی کارگری     
دارای منافع طبقاتی خاص سياسی و      
اجتماعی هستند که نه تنها هيچ                    
همگونی ای با جريانات و گرايشات       
ليبرال و سکوالر بورژوازی ندارد،      
بلکه نقاط تمايز اين جنبشها از                     
همديگر را نشان ميدهد، اين حکم را       
تاريخ تخاصم طبقاتی و مصالح                  
اجتماعی و سياسی طبقه کارگر                 

 .تعيين کرده است

 

يک "  انجمن سکوالرهای سبز          "
جريان متعلق به جنبش اصالح                   

 –طلبی حکومتی و جنبش ملی                    
نيروهای اصلی اين      .  اسالمی است  

جنبش را توده ای ها و اکثريتی ها و     
جريانات متعدد مدافع خجول رژيم          

و البته اينها    .  اسالمی تشکيل ميدهند   
اگر بودند از       .  سکوالر هم نيستند      

. حکومت اسالمى دفاع نميکردند            
سکوالريسم سنگر عقب نشينى                  

. شکست تزهاى اصالح رژيم است        
ما گفته بوديم که تالشى سبز يک                
نتيجه اش رفتن تاکتيکى عده اى به           

سکوالر .  سمت سکوالريسم است    
سبز االکلنگى است که چرخ                   
سياست از هر سو بچرخد جواب          

اگر دوباره دوره حاج آقا            .  دارد
. موسوى شد که مجددا سبز ميشود     

اگر همه چى کال تمام شد راست            
حکک ميگويد    .  سکوالر ميشود   

بيائيد يکسره راست سکوالر شويد     
اين .  تا با هم عقد سياسى کنيم                

سياستها راست روى در                             
چهارچوب کمونيسم کارگرى               

.  وداع کامل با آن است                ،نيست
سياست معرفه کمونيسم کارگرى        
که حزب ما آن را نمايندگى                       

 مبارزه برای سرنگونی            ،ميکند
انقالبی رژيم اسالمی و استقرار           

 ، برابری  ،نظامی متضمن آزادی     
رفاه و سعادت همگان يک                        

هيچ .  جمهوری سوسياليستی است   
نقطه اشتراکى ميان کمونيسم                  

 –کارگرى و جريانات ملی                      
بحث با    .  اسالمی موجود نيست      

 ،حکک برسر کمونيسم نيست               
برسر اينست که حتى چهره يک           
جريان انقالبى طيف چپ را هم             
دارد از دست ميدهد و تماما به                
اردوى جريانات ناسيوناليسم پرو       

 –غرب و جريانات متفرقه ملی            
 .  اسالمی منتقل شده اند

 

بابک يزدی به انجمن                                   
سکوالرهای سبز پيشنهاد داده که        

را حذف کنند تا             "  سبز"کلمه     
ايشان با خيالی آسوده در اين                    

از قرار مشکل   .  انجمن فعاليت کند  
ايشان و حزب متبوعش با                         
جريانات بورژوازی و سبز نه در       
خواستگاه طبقاتی آنها بلکه در               

. اسم آنها و يا رنگ اسم شان است       
انتقادی به محتوای اهداف و                    

چون هر     .  سياستهايشان ندارند    
کسى به هرچه انتقاد دارد همان             

نفس ادعای           .  را ميگويد          
سکوالريست بودن برای اين                  

مهم نيست که    .  جريان کافی است   
سکوالرهاى 

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راست طرفدار پنتاگون باشند يا            
متخجرينى مانند سروش و کديور       

کافی است ادعا کنند    .  و مهاجرانی 
اهداف .  که سکوالريست اند             

سياسی و طبقاتی آنها مساله                     
اين سياست حزبی است که     .  نيست

تغيير ريل داده    .  سقوط کرده است   
 . است

 

اين حزب در مقابل گرايشات                  
راست پرو غربی و سبزها بارها         

اعالم کرده  "  آتش بس يک طرفه   "
و شعارها و خواسته هايشان را             

تکرار "  سرخ"در بسته بندی             
در شانزده آذر پوستر     .  کرده است 

سبز سفارش دادند و در شهرهای        
مختلف اروپايی به همراه اين                 
جريانات آکسيون مشترک                        

اينجا هم دعوايشان             .  گذاشتند
صوری و سليقه ای و بر سر                    

کاری به اهداف       .  است"  رنگ"
. ضد کارگرى اين جريانات ندارند    

از قرار اگر همين انسانهای                     
مشخص با همين اهداف و تعلق             

انجمن سکوالرهای       "،اجتماعی
 مسئله  ،را تشکيل ميدادند   "  ايرانی

ناسيوناليسم چپ    .  شان حل بود       
همين است و هميشه به همين                   

طورى که ديگر        .  نتايج ميرسد   
تشخيص آنها با سلطنت طلب و             

سخت "  دگر انديش "توده اى تازه     
 .  ميشود

 

اما اين تقالهای خجوالنه و                       
تحليلهای سطحی داليل پايه ای             

اين حزب يکدفعه         .  تری دارند    
 اتخاذ اين      ،خواب نما نشده است       

سياستهای راست ناشی از درک          
. غلط معرفتی اين جريانات نيست      

برعکس ناشی از منافع مشترک          
اجتماعی و سياسی شان با اين                

بر سر منافع        .    جريانات است   
جنبش متفاوتی است که حککا                

اين سياستهاى غير      .  دنبال ميکند  
کمونيستى محصول پروسه ای             
است که اين حزب در دوران                   
ليدری حميد تقوايی و شرکا طی           
کرده است و مشخصا از بعد از             
کنگره هفتم شان پوست انداختند و       

 

تالش حزب اکس مسلم برای همکاری با احزاب 
 ...اسالمی  -راست و ملی 

 . وارد اين راه بدون بازگشت شدند

 

اما شايد در پاسخ ادعا کنند که بابک                     
يزدی يکی از اعضای کميته مرکزی اين        
جريان است که اين مواضع راست را                
اتخاذ کرده است؟ در همين راستا بايد                 

آيا حميد تقوايی هم يکی از                     :  پرسيد
اعضای رهبری اين حزب است که                     

کنار "خواهان قرار دادن موسوی در                 
است؟ آيا مينا احدی هم يکی از              "  مردم

اعضای رهبری اين حزب است که                     
بجای "  حقوق بشر "خواهان اجرای مفاد      

آزادی و رهايی کمونيستی شده است؟ آيا         
اصغر کريمی هم يکی از اعضای                        
رهبری اين حزب است که به دنبال                      
مواهب حمله نظامی آمريکا است؟ آيا                
محمد آسنگران هم يکی از اعضای                     
رهبری اين حزب است که به دنبال لو                
دادن آدرس آی پی کمونيستهای کارگری        
است؟ معلوم نيست چگونه تک تک اين            
رهبری که هر کدام پرچم سبز و سه                     

 جمع شان   ،رنگ و سفيد را بلند کرده اند        
" راديکال و سرخ و کمونيستی              "بايد    

 . باشد؟ اين معما پاسخ ندارد
  

واقعيت اين است که اين سياستهای                       
جريانی است که ديگر کوچکترين ربطی       
به مبارزات انقالبی طبقه کارگر و جنبش        

سياستهای .  کمونيسم کارگری ندارد            
جرياناتی از جنس چپ دمکرات و                       

حقوق "اين حزب       .  شده است   "  عاقل"
. است"  اکس مسلم "حزب  .  است"  بشری

اين حزب تصميم سياسى اش را گرفته              
آگاهانه تالش ميکند تصوير راست      .  است

از خودش بدهد و همين سياستها را دنبال         
جاى تاسف دارد که تعدادى که             .  ميکند

عمرى را براى کمونيسم جان کندند در             
ما بعنوان  .  چنين مهلکه اى گير کرده اند       

کمونيست چنين سرنوشتى را براى هيچ          
اما ما نميتوانيم    .  کمونيستى آرزو نميکنيم   

به قول منصور      .  جلوی شما را بگيريم       
تان را روی زمين        "  کوکاکوال"حکمت   

ما هم چتری    .  ديده ايد و شيرجه زده ايد         
 . برای نجات شما نداريم

 

نبايد اجازه داد که با نام حزبی که                            
منصور حکمت بنيان گذاشت بيش از                 

 خيال  ،اسمتان را عوض کنيد    .  بازی کنند 
 ! *ما را هم راحت کنيد

١۴٨شماره   

٣صفحه   

 منشور 

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

 

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

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

 

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

  

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

 .نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط             :  حداقل دستمزد     -٨

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

 

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

 

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

هزينه مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر           
 . باشد
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  فرهنگ، ايدئولوژی و اخالق

جهان سرمايه و ارکان های نظم           
بورژوائی، در راس تالش ها و            
برنامه های به ظاهر رو به جلوی        
خود برای نو آوری و پيشرفت               
های وسيع در زمينه های                           
گوناگون علمی و فنی و تکنيکی و    

 آن هم با رنج و تالش بی            ،هنری
جيره مواجب توده کارگری،                  
جهان را به سمت قهقرايی پايان            

 ! ناپذير می کشانند

 

در قرن بيستم و با وجود اين همه          
شگفتی و انقالب های تکنولوژی،      

خرافه "هنوز به لطف بورژوازی      
مسلکی و مذهب، زن ستيزی                 
ومرد ساالری، قوم پرستی و نژاد       
پرستی، جاهالنه و متعصب                    

همه و همه حربه هايی          "  انديشی
برای به چالش کشيدن و به حاشيه        
استثمار بردن آحاد يک جامعه               
بشمار می رود  و با به عقب                     
راندن آنها از حرکت، جامعه را            
در قالب اختالف ها و خود                        
درگيری های خويش محدود می          
سازد تا اردوی بورژوازی بيش          
از پيش بتواند دست به چپاول                  

 . باشد

 

طبقه پرولتاريا که در جهان                     
سرمايه داری امروز برده مزد             
است و بورژوازی اراده اش را            
برای تعيين تکليف کردن برای             
تمام مناسباتش به نوعی تعريف و       
تحميل کرده، همواره بيشترين              
آسيب را از اين مناسبات خواهد            

نظامى که مرد را در خانه به  .  برد
گونه ای تعريف می کند که                       
ميتواند زمام امور را در دست               
بگيرد و به نوعی نقش يک                       
بورژوا را در خانه برای همسر و       
فرزندانش اعمال کند و با انواع و        
اقسام ستم های خاص جهان                     
سرمايه کانون يک خانواده را بنا         
به تعريف های برنامه ريزی شده        
سنتی و خرافه مسلکی کاپيتال                

. دچاره آفت زدگی فرهنگی کند           
فرهنگ يک دور تسلسل است که        
از نهاد خانواده پا به جامعه باز              

 چرا  يک دنيای بهتر
 قسمت چهارم

 کوروش سميعى

می کند و جهان شمول ميشود           
اما هميشه بايد در نظر گرفت           
که هسته اصلی جرقه خوردن         
اين خط فکری از جای ديگری       

وقتی زمام يک      !  آب ميخورد  
جامعه تعيينش به دست روبنای      
سياسی باشد که در محور                    
اصلی چرخه خود پابند سنت،         
مذهب، جنسيت، تفکيک قوم و       
تفکر انسان ها باشد تا با شکاف    
ايجاد شده بتواند کنترل اوضاع      

 به نوعی     ،را در دست بگيرد       
فرهنگی به اسم آپارتايد و عقب       
ماندگی در جامعه شيوع پيدا             

 . می کند

 

 مرد جامعه       ،از نظر سرمايه      
همان کارفرماييست که در                 
محيط کار دست به استثمار و           
پايمال کردن حقوق کارگران           
ميزند و در خانواده در عمل              
همان الگو را برای زن و                    

اين . فرزندانش ايجاد ميکند         
گفته که فرهنگ و اخالق و                
مسلط در جامعه فرهنگ و                 
اخالق و ايدئولوژی طبقه حاکم       
است بسيار عميق رابطه                     
فرهنگ در خانواده و جامعه را     

و اين  .  با طبقه حاکم بيان ميکند     
دقيقا خواسته و آمال اردوی               
بورژوازی در تقابل با جامعه          

 . و براى کنترل جامعه است

 

در نظر بگيريد اگر در جامعه         
کنونی ايران تنها شاخه مذهب         
که به زور به خورد مردم داده         
ميشود  منقرض شود چه                      
تاثيراتی را بروی مردم و                   

در نظر  !  جامعه خواهد گذاشت   
می آوريم که تقدس گرايی  از           
ميان می رود، اين باعث اين             
می شود که ريشه بسياری از            
اختالفات مذهبی ميان مردم و         
قوم ها و  ايل های شهری و                 
روستايی خشکيده ميشود و               
انسانيت و آزاد انديشی تنها                
راهبرد مناسبات اجتماعی                 

مردم از در صحنه             .  ميشود
بودن بوسيله مکارگی مذهبی          

١۴۶شماره   
خالص ميشوند و به جای مرور                 
احکام مشمئز کننده دينی ميتوانند              
وقت خود را صرف درک درست            

. از جهان و انسانيت و آزادی کنند            
ديگر کسی به مکر قسم خوردن                  
کسی دچار مشکل نمی شود، به اسم         
خدا و پيامبران سياه کسی را از حق         
و حقوق خود منع نميتوانند بکنند و           
محور يک جامعه مناسبات انسانی           

دستکم شرط اوليه رهائى          .  ميشود
 .  تامين ميشود

 

همين مذهب عامل بسيارى از                     
در .  مشکالت امروز جامعه است         

بطن خود زن را به کنيز تعبير                     
ميکند و از او نمادی چون                               

. سرخوردگی و گوشه نشينی ميسازد    
زن حماسی را به موجودی که خود          
را با لچک و روسری و توسری                
پنهان می کند تعريف ميکند و اين              
در تعريفی اينچنينی چيزی جز جرم       
بودن جنسيت زن و نفس زن بودن            
نيست، و اين دور تسلسليست که به           

 . جان جهان و جامعه افتاده

 

در اين بين بايد منفعتی در کار                      
باشد، چرا که هر کسی با اندک                    
سوادی نيز ميتواند در احمقانه بودن       
اين قسم تعريف ها  قضاوتی داشته           

بعد از اين همه شکوفايی                .  باشد
صنعت و تکنولوژی، کاريکاتور             
گونه به نظر ميرسد که جامعه و                 
جهان چنين تعريف هايی را در                   
خودشان پذيرا باشند که نيستند، اما          
قدرت و زمام اين جهان به دست                 
کسانيست که از هر رخنه ای برای          
شکاف و اختالف بهره بری می                 
کنند و چه اختالفی مناسب تر و با              
شکوه تر از فرهنگ، چه شگفتی               
برای به استيصال بردن انسان و                
جنايت و تجاوز به او مناسب تر از           
اخالق و مشکالت اخالقی يک                   

چه دايره ای وسيع تر از             ! جامعه
ايدئولوژی برای تفکيک انسانها از         

زندانهای پر از زندانی       !  يک ديگر  
سياسی و کشف سياه چالهای                         

... متعددی چون کهريزک و اوين و        
همه و همه از اين برنامه کثيف                    
سرمايه برای حکومت و در راس             

 . قرار گرفتن می دهد

 

امروز، اگر پرچم کمونيسم                           
کارگری، چون هميشه برافراشته            

مدنی ترين و         .  است دليلی دارد        

اجتماعی ترين جنبش سياسی که          
از دل طبقه پرولتاريا پا به                         
عرصه مخالفت های سياسی                   
گذاشته و در ديدگاه سياسی اش              
تمام آسيب های جامعه را نقد و               

 هيچ جنبش و          ،پاسخ داده است      
. تفکری جز کمونيسم نيست                    

مخالفت با مذهب، با جرم، با                   
جنايت، با آپارتايد های قومی،               

... جنسيتی، مذهب ستيزی  و                 
همه و همه از دل رنج ها و                        
دردهای جهان امروز می آيد به            
گونه ای که با تالش کمونيسم و              
طبقه کارگر، جهان سرمايه در             
 ! بدترين شرايط خود بسر می برد

 

وضعيت اسف بار اقتصادی                   
کشورهای اروپايی و آمريکايی،         
بحران های عظيم اقتصادی و                

 وضعيت         ،سياسی خاورميانه        
نابسامان کشورهاى باقى ماند از          
بلوک شرق سابق نظير سرنگونی      
حکومت قرقيزستان، شرايط                  
بحرانی افغانستان و عراق، در             
حالت فروپاشی قرار گرفتن                    
جمهوری اسالمی و شرايط غير          
انسانی دولت های چين و شرق              

همه و همه از بحران       ...  دور  و     
 عميق جهان سرمايه خبر ميدهد         

در اين بين با اتحاد کارگران و              .
تالش تفکرات شورايی و پيشبرد         
اهداف کمونيستی، پرتوان تر از          

 راه برای رهايی          ،هميشه تاريخ   
هميشگی از بند سرمايه داری باز        

جنبش های کمونيستی در         .  است
جهان و به ويژه تالش حزب اتحاد    
کمونيسم کارگری در ايران امکان     
اين مهم را با تالش طبقه کرگر و          
آحاد جامعه بيش از هميشه دوران       

راه نجات پيروزى بر    . ميسر کرده 
 . اين نظم ظالمانه است

به اميد پيروزی و برابری و                    
  آزادی

Kourosh_samiei2@yahoo.com 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 روز سه شنبه    ،بنا به خبر دريافتى   
 فروردين کارگران در                        ٢۴

پااليشگاه نفت اصفهان بدليل عدم        
دريافت حقوق ها دست به                          

کارگران .  اعتصاب و تجمع زدند     
در اعتراض به نگرفتن حقوق               
اسفند ماه خود دست از کار                       
کشيدند و مقابل شرکت پيمانکارى     

سنا "شرکت       .  اجتماع کردند      
پيمانکار پااليشگاه           "  انديشه

اصفهان در پروژه تامين و                       
نگهدارى تجهيزات پااليشگاه                

 .است

 

کارفرماها که در واقع مديران               
پااليشگاه هستند در پاسخ به                     
اعتراض کارگران عنوان کردند         
که ما حقوق اسفند ماه شما را به             
حساب شرکت پيمانکارى واريز         

اما پيمانکار ريختن         .  کرده ايم    
حقوق کارگران به حساب شرکت       

حقيقت اما     .  را تکذيب ميکرد         
اينست که اين سياست پااليشگاه و       
پيمانکار است که دست در دست          
هم نان کارگران را گرو ميگيرند         
تا کارگران را با فشار فقر در                  
وحشت بيکارى قرار دهند و مانع        
تحرک و اعتراض آنان براى                 

. بهبود حقوقها و شرايط کار شوند      
اما کارگران در مقابل اين بازى            
مديران پااليشگاه و پيمانکار عقب     

 ساعت   ٢۴ننشسته و در فاصله           
حقوق عقب افتاده خود را دريافت       

 . کردند

 

دراين مبارزه کارگران پااليشگاه       
نفت اصفهان با اعتراض شديد و          
درگيرى با نماينده پيمانکار که              

 

 اعتصاب در پااليشگاه نفت اصفهان
 نماينده پيمانکار از کارگران کتک خورد

منجر به کتک خوردن او                    
توسط کارگران شد حقوق خود       
 . را تمام و کمال دريافت کردند

 

الزم به توضيح است که حقوق       
کارگران چنان ناچيز و                        
وحشتناک است که کفاف                    
زندگى بخور و نمير يکماه را           

کارفرماهاى پااليشگاه   .  نميکند
در ابتداى سال که بايد حقوق             
کارگران را اضافه کند هميشه        

. دست به اين مانورها ميزنند           

هدفشان اينست که کارگران را       
 .در موضع دفاعى قرار دهند

 

کارگران پااليشگاه اصفهان             
بايد همانطور که متحدانه در            
زمينه نقد کردن حقوق عقب              
افتاده خود عمل کردند در                   
زمينه افزايش حقوقهاى ساليانه     
نيز با توجه به تورم و گرانى             

 . کمر شکن عمل کنند

 

کارگران نبايد يک لحظه                     
فراموش کنند که مديران                     
رسمى و پيمانکاران در مقابل         
کارگران متحد عمل ميکنند و          
پاسخ اين اتحاد نامقدس ضد               
کارگرى سرمايه داران اتحاد          

 . قدرتمند کارگران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  

 ١۵ – ١٣٨٩ فروردين ٢۶
  ٢٠١٠آوريل 

 

١۴٨شماره   
 

 !ايتکو پرس و مهر کام پارس ايران خودرو

 دستمزدهای پرداخت نشده و ساعات اضافی کار
 

 ايتکو پرس

 نفر از کارگران سايتهای يک و دو             1500 بيش از      ،بنا به خبر دريافتى     
 دستمزدها و مبالغ       ،ايتکو پرس تا امروز چهارشنبه يکم ارديبهشت ماه               

نياکان مدير ايتکو پرس     .  اضافه کاری فروردين ماه را دريافت نکرده اند          
و عواملش به کارگران قول داده بودند امروز چهارشنبه حتما دستمزدهای            

اين وعده دروغ عوامل کارفرما       .  کارگران به حسابشان واريز خواهد شد       
کارگران ناراضی و خشمگين مصرانه خواستار                 .  امروز عملی نشد      

دريافت دستمزدهای ناچيز خود شدند اما در مقابل نياکان و همدستانش با                 
جوابهای نامربوط و سرباال با بهانه های واهی و حتی تهديد به کارگران                  

 !گفته اند شايد در هفته آينده دستمزدهای معوق را پرداخت نمايند
 

 کارگر قراردادی با         1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از                           
 3 هزار تومانی و      264قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای          

 ساعته کاری سنگين و پر خطر از مجموعه های اصلی پرسی                   8شيفت  
 . ايران خودرو است

 

 مهر کام پارس 

 نفر از کارگران مهر کام پارس ايران خودرو عليه افزايش            4500بيش از   
ساعات کار و دو شيفته شدن شرايط کاريشان همچنان ناراضی و معترض            

کيانمهر مدير مهر کام و ديگر اوباشان حکومت اسالمی سرمايه                       .  اند
داران در مهر کام پارس به ضر ب فشار و ارعاب و حتی تهديد کارگران                

 ساعته کاری را در ماههای         8 شيفت    3به اخراج و با وعده های دروغ            
 ساعته کاری و به کارگران            12پايانی سال گذشته تبديل به دو شيفت                 

افزايش ساعت کار و شيفت کارگران      :  در آن زمان ميگفتند   .  تحميل نمودند 
به دليل جوابگويی بازار شب عيد است و با پرداخت دستمزد اضافه کاری             

 دو بار   89مناسب زحمات کارگران را جبران نموده و از آغاز سال جديد             
اما تا امروز   .   شيفته شده و به روال سابق باز خواهد گشت            3شرايط کار   

نه از پرداخت پولی از اين جهت به کارگران خبری هست و نه شرايط                       
 3کارگران خواهان بازگشت به          .   شيفت سابق برگشته است         3کار به     

 ساعته به روال سابق و افزايش فوری دستمزدهايشان                    8شيفت کاری     
 .هستند

 

 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا و              4500مهر کام پارس با بيش از            
 ساعته کاری واقع در     12 شيفت 2 هزار تومانی فعال در 264دستمزدهای  

جاده مخصوص کرج از مراکز اصلی توليد انواع سپر و داشبورد و                           
 .مجری سفارشات ايران خودرو است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ٢١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١

 

 !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 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 480 بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
نفر از نيروهای خدماتی و                        
کارکنان زحمتکش بهزيستی                  

 با وجود   ،نمونه احمد آباد مستوفی    
پيگيريها و اعتراضات مکرر                
تاکنونی خود تا اين لحظه موفق به   
دريافت دستمزدهای ناچيز بهمن         
و اسفند ماه و مبالغ عيدی و                       
سنوات مربوط به سال گذشته و             
همچنين دستمزدهای فروردين ماه     

 . سال جديد نشده اند

 

از وابستگان باندهای     "  کشاورز"
حکومت اسالمی و مدير بهزيستی     
نمونه بارها به کارکنان                               
زحمتکشی که خواستار دريافت           
دستمزدهای معوقشان شده اند با           

همين است که   :  گستاخی گفته است 
. هست اگر خيلی ناراحتيد بفرماييد    

ما نيازی به نيروهای پر رو                     
فعال هم پولی برای               !!  نداريم

 !پرداخت نداريم

 

در روزهای پايانی سال تعدادی           
از کارکنان معترض به                               
دستمزدهای معوق بی هيچ عذر و      

. بهانه ای از کار اخراج شدند                 
اخراج از کار و ايجاد فضای                  
رعب و وحشت و تحقير                             

 باال کشيدن                                    ،کارکنان
دستمزدهايشان و افزايش                          
روزافزون شدت کاری و                          

 جوهر و ماهيت اصلی و      ،استثمار
هميشگی حکومت اسالمی                       
سرمايه داران عليه کارگران است     
که توسط پادوهايی امثال                           

 . کشاورزها اعمال ميشود

 

 

 اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده 

 ! کارکنان بهزيستی نمونه احمد آباد مستوفی
 

اکثريت کارکنان بهزيستی                 
نمونه احمد آباد را زنان                        
زحمتکش و شرافتمند                            
سرپرست خانواری تشکيل              
ميدهند که بخاطر فقر و نداری        
و شکستهای پی در پی در                   
زندگی در دنيای کثيف سرمايه       
داری، برای سير نمودن شکم          
فرزندانشان و برای به دست             
آوردن مبلغ اجاره بها حتی يک      
اتاق محقر بدون هيچگونه                  
امکانات رفاهی و بهداشتی در        
حاشيه های جنوبی شهر تهران       

 ،که فقط سر پناهشان باشد                  
مجبورند تحت هر شرايط غير        
انسانی در طی ساعتهای                     
طوالنی شيفتهای کار سنگين و       
فرساينده به استثمار وحشيانه          
جانورانی چون کشاورزها تن        

 . دهند
 

بهزيستی نمونه احمد آباد                    
مستوفی واقع در اطراف اسالم      

 نفر     480شهر با بيش از                  
نيروهای خدماتی قراردادی، با     
قراردادهای يکطرفه و سفيد            

 272امضا و دستمزدهای                  
هزار تومانی و شيفتهای شبانه        

 تحت  ، ساعته کاری   24روزی  
. نظارت بهزيستی تهران است      

در اين محل کودکان و                           
خردساالنی که دارای عقب               
ماندگی و معلوليتهای ذهنی و          
جسمی ميباشند به طور شبانه           

 .روزی نگهداری ميشوند  
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 آوريل ٢٠ – ١٣٨٩ فروردين ٣١
٢٠١٠  
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 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                               
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                                 
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                          
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد                        

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول          
تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                     

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،         

برابرى نه فقط    .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است          
در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                         
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر،             
برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى،               
برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى           

برابرى کمونيستى، که در        .  متقابل انسان ها با يکديگر         
عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى                         
مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى                        
جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به                        

جامعه طبقاتى بنا به تعريف         .  طبقات امکان پذير ميشود      
 .نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد

 مجمع عمومى کارگرى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

جنبش ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

!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/ 

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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بيش .   بيش از يک ميليارد نفر گرسنه اند         ،در جهانى که ماالمال ثروت است      .  سرمايه دارى بشريت را در آستانه نابودى قرار داده است           
٪ جمعيت کارکن جهان در سال گذشته بيکار بودند و بحران عميق اقتصادى با سرعتى باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى را                                   ٣٠از  

سونامى فقر و فالکت و گرسنگى         .  پيامدها و پس لرزه هاى عميق ترين بحران اقتصادى جهانى هنوز در راه است                     .  گسترده تر ميکند   
عاليجنابان دنياى امروز نه فقط راه حل قابل اعتنا و دلگرم کننده اى ندارند بلکه دورنماى تاريکترى را                           .  جوامع بشری را تهديد ميکند      

 سرمايه داران از صدها ميليون دالر        ،در اين اوضاع که ميليون ميليون کارگر به خيابان پرتاب و زندگى شان نابود ميشود                .  وعده ميدهند 
بحران اقتصادى کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا سرمايه دارى بقا و تداومش               .  جايزه و حمايت دولت از جيب کارگران بهره مند ميشوند         

 و يا طبقه کارگر با نفى نظام مبتنى بر بردگى مزدى و استثمار و مالکيت                           ،را با کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر بيشتر حل ميکند                 
 !  راه سومى وجود ندارد.  بحران را به نفع بشريت حل ميکند،خصوصى

 

 بحران کنونى به معنى بن بست راه حلهاى سياسى طبقه سرمايه دار و بى اعتبارى عمومى اين نظام در انظار صدها                                ،از نظر سياسى  
سياستهاى مبتنى بر بازار آزاد راست افراطى ورشکست شدند و دخالت و مالکيت دولت در کنترل بازار نيز مسکنى             . ميليون کارگر است 

همزمان مارکس و نقد مارکسى نظام موجود از اعتبار بى سابقه برخوردار شده و بارقه هاى                       .  موقتى براى تداوم وضعيت پيشين است       
امروز بيش از هر زمان هويت انترناسيوناليستى کارگرى و             .  سنت راديکال کارگرى هر روز در گوشه اى از جهان رخ نشان ميدهد                   
رويدادهاى فرانسه و يونان و ايتاليا و آلمان و ايران تنها پيش                 .  پرچم کمونيستى آزادى جامعه به نياز مبرم طبقه کارگر تبديل شده است                

 .  درآمد نبردهاى سهمگين طبقاتى دوران جديد اند
 

 !  کارگران

افسار زدن محدود به     .  ادامه نظام بردگى نميتواند خواست ما باشد         .  طبقه ما بايد آلترناتيو سياسى خود را در مقابل اين وضعيت بگذارد                
ناسيوناليسم .  براى کار بيشتر نميتواند سياست طبقه کارگر باشد       "  فداکارى ملى "سرمايه داران و بانکداران مفت خور و سياست ارتجاعى          

ما تاکنون اعالم کرده ايم که تامين هزينه بحران از            .  و فاشيسم و تفرقه در اردوى طبقه کارگر سالح کثيف بورژوازى عليه طبقه ماست                
رفاه و  !  بيمه ها و خدمات اجتماعى گسترش يابد        !  بجاى جايزه به سرمايه داران بايد دستمزدها افزايش يابد           !  جيب و زندگى ما موقوقف     

 پرچم انترناسيوناليسم کارگرى و هويت جهانى و              ،کارگران در مقابل تبليغات ناسيوناليستى و ضد کارگرى             !  آزادى حق همگان باشد     
اما نظام بردگى مزدى و استثمار سرمايه دارى با هر درجه بهبود هنوز             .  منفعت واحد طبقاتى را در مقابل نظام سرمايه دارى برميافرازند 

اول مه روز صاحبان واقعى جهان        !  نظام بردگى را بايد برانداخت و اين کار جنبش بردگان مزدى است                .  مبتنى بر بردگى مزدى است      
 رهبران کمونيست و     ،روزى است که اسپارتاکوس هاى اين جنبش        .   روز بشريتى است که جهان بدون کار او نميتواند سرپا بماند               ،است

طبقه ما در روز    !   اعالم ميکنند که براى رهائى جامعه راهى جز انقالب کارگری عليه سرمايه دارى وجود ندارد                  ،سوسياليست کارگران 
 ! اول مه بايد با صداى بلند اعالم کند که ديگر اين وضعيت را نمی پذيرد

 

 و بدون وحدت    ، بدون راه حل اجتماعى و سياسى       ،بدون تشکل توده اى و حزبى      .  طبقه ما بايد براى اين جنگ سازمان يابد و بميدان بيايد            
اين دوره اى است که  بازگشت به سنتهاى جنبش عمل مستقيم و شورائى کارگران يک ضرورت             . وسيع طبقاتى پيروزى غير ممکن است 

طبقه کارگر بدون سنت راديکال          .  تاکنون نيز طبقه ما الگوهائى از سنگربندى راديکال کارگرى را بدست داده است                           .  حياتى است  
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن بعنوان پرچمدار آزادى جامعه در قالب يک حزب سياسى کمونيستى کارگرى نميتواند اين وضعيت را                                   

مبارزه طبقه ما در هر      .  طبقه ما بايد عليه فقر و فالکت و کليت سرمايه با پرچم کمونيستى کارگرى بميدان بيايد                  .  بطور بنيادی تغيير دهد   
بدون تبديل شدن جنبش سوسياليستى طبقه ما به        .   گوشه اى از استراتژى بين المللى سوسياليستى کارگران عليه سرمايه دارى است             ،کشور

بايد در اول مه     .  بايد براى پيروزى وارد جدال شد        .   دراين جنگ ما پيروز نميشويم        ،يک آلترناتيو سياسى اجتماعى و مطلوب و ممکن           
همزمان بايد سازمانهاى توده اى و راديکال و شورائى          .  همه جا طنين افکند   "  دنيايی بهتر بايد ساخت   "و  "  مرگ بر سرمايه دارى   "شعار  

 افزايش  ،کارگران همه جا خواهان لغو کار قراردادى       .  کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى و رفاه بکار گيريم               
 و تغيير فورى زندگى      ، حق بى قيد و شرط تشکل و اعتصاب           ، کار يا بيمه بيکارى مکفى       ،دستمزدها براساس تامين يک زندگى انسانى       

مبارزه ما از تالش براى بهبود روزمره زندگى طبقه کارگر و تعطيل نشدن مراکز کار تا سياست                         .  طبقه کارگر و مردم محروم هستند       
 . کنترل کارگرى و کسب قدرت سياسى يک مبارزه واحد است

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

١۴٧شماره   
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 !مراسم و جشن روز جهانى کارگر
 

.  بيش از يک ميليارد نفر گرسنه اند          ،در دنيائى که مملو از ثروت و پيشرفت تکنولوژى و نيروى خالق انسانهاست                  
بحران اقتصادى سرمايه دارى به وخامت اين اوضاع افزوده و هر روز هزاران کارگر را بيکار و به خيابان پرتاب                          

نظام سرمايه دارى در کنار استثمار و سرکوب        .  فقر و ديکتاتورى سرنوشت ميلياردها انسان است،در اين نظام.  ميکند
 .   مذهب و ناسيوناليسم و مردساالرى را بعنوان طوق بردگى طبقه کارگر وسيعا بکار گرفته است،و بى عدالتى

 

امعه جنبش سوسياليستى طبقه کارگر جنبشى براى تغيير اين اوضاع و برپائى دنيائى نوين بر اساس تعاون و هم سرنوشتى انسانها در توليد و اداره ج                          
کارگران جهان  " پرچم   ،کارگران کمونيست در اول ماه مه در مقابله با باورهاى خرافى القا شده از طرف سرمايه داران و احزاب سياسى شان                       .  است

! کارگران در اول ماه مه با سرود انترناسيونال اعالم ميکنند که نه شاه نه خدا و نه قهرمان ما را نجات نخواهند داد                           .  را برمى افرازند  !"  متحد شويد 
 . بايد يکى شويم و با انقالب عليه سرمايه خود و جامعه را آزاد کنيم

 

استکهلم از طرفداران آزادى و برابرى و جنبش سوسياليستى دعوت ميکند که در مراسمى                       -شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران         
 . شرکت کنند،برگزار ميکند -روز جهانى کارگر -بمناسبت اول ماه مه

 

 ٨۴ در کافه مارکس واقع در کونگس گاتان ، بعدازظهر۶ ساعت ، آوريل٣٠جمعه 
 

 محل اجتماع مدبوريارپالتسن.  شورا همراه با سازمانهاى چپ در راهپيمائى روز کارگر شرکت ميکند،همينطور روز شنبه اول ماه مه
  

 استکهلم –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
 ٢٠١٠ آوريل ۶
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 !پيش بسوى اول مه
 

 ! همرزمان،کارگران

اين نظام بدون جنايت و سبعيت و        .  اين نظام شايسته ما و بشر امروز نيست        
دنياى امروز بيش از هر         .  فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند              

سازمانهاى .  زمان به راه حل کمونيستى و انقالب کارگری نيازمند است                  
احزاب کمونيستى کارگرى را بايد       .  متناسب با اين هدف را بايد ايجاد کرد          

ساخت که سوسياليسم و حکومت کارگرى را بعنوان يک راه حل در مقابل                
 . کل جامعه بگذارد

 

 دست در دست هم و با غريوى که           ،در اول مه  !  کارگران جهان متحد شويد   
 بميدان آئيم و فرياد          ،خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را بلرزاند              

جهانى آزاد و برابر    !  دنيايی بهتر بايد ساخت! بزنيم؛ مرگ بر سرمايه دارى 
 !  يک جامعه آزاد کمونيستی،و مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى
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 !در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد
 

هشت سال است که جنبش کمونيسم کارگری متفکر بزرگ                    .  نزديک به هشت سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت ميگذرد                     
زمانی که چشم از اين جهان فروبست گويی طبقه کارگر و                .  مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از دست داده است                

 . بشريت متمدن گوشه ای از روشنايی و تيزبينی و چراغ راهنمايی خود را از دست داده است
 

 . اما گنجينه سياسی و نظری اش راهنمای ما برای پيروزی کمونيسم و آزاديخواهی در جامعه است. جای خالی اش پر نشدنی است
  

. به آزاديخواهی و تالش برای آزادی و رهايی جامعه تعلق دارد           .  به طبقه کارگر جهانی تعلق دارد     .  منصور حکمت فقط به ما تعلق ندارد      
 . زندگی و افق سياسی و توقع آنها را دگرگون کرده است، نظراتش، سياستهايش،به تمامی کسانی متعلق است که تالش اش

  

کنگره را به مکانی بزرگ و           .  در لندن برگزار ميشود      "  بنياد منصور حکمت    "کنگره دوم منصور حکمت در چهارم ژوئيه توسط                 
از تمامی عالقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار          .  شايسته برای گراميداشت ياد و دست آوردهای اين متفکر بزرگ تبديل کنيم               

 . ميرود که سهم خود را در برگزاری موفق اين کنگره ايفا کنند
 

از مراکز کار و    .   اما همزمان در هر گوشه ای از اين دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را گرامی بداريم                   ،اين کنگره در لندن برگزار ميشود      
 . به هر شکلی که ميتوانيم،هر کجا که هستيم. زندگی گرفته تا دانشگاهها و خيابانها

 

 . به نوبه خود از همه شما عزيزان دعوت ميکنم تا در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد
  

 علی جوادی
 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه                           
روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى                    
از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى                  
از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى                                         

  .مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

  ٦ و نيم شب بوقت تهران و ٨ بوقت لس آنجلس و ساعت ٩ساعت سه شنبه ها 
 در تلويزيون کانال يک بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی    

 

ری، شادی،     .   بيطرف نيست، جانبدار است.   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است    مدافع حقيقت، آزادی، براب
لطفا روز و زمان پخش اين برنامه       .   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم      .   رفاه و سعادت انسانها است    

 . ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 جامعه آزاد کمونيستى    
    

تالش عظيم و هر    .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست        .  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است              
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد      .  روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند                                

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين                     .  مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است          
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است،                .  نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود              

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى                                 .  رقابت سلطنت ميکند   
قانون، اراده و منفعت طبقه      .  حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد                         

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در                          .  حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است            
 .جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 

 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت  

 

انقالب کمونيستى به    .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                              
بجاى توليد براى سود، توليد      .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند        .  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                 

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى               .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                  
 ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن                                    

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                              .  زندگى انسانى ميدهد  
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 

شکوفايى هر فرد به     .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود           .  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود                 
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول                   .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است        .  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود      

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                               .  انسانى ميگيرد 
 .انسان ها

 

جامعه کمونيستى جامعه اى    .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند       .  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند                
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 

آزادى، نه فقط از ستم     .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند                      
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و عواطف                .  و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى               

 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. واالى انسانى

 

تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال                    .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست             
توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و                           .  فراهم شده اند  

انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و                      .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است      
اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از                           

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار                              .  پيش ميسر ساخته است   
اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى                   .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود            

م خالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که نظا                                    
 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند

 

قدرت شگرف سرمايه که در     .  سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است                        
جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام                 .  مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است                  

طبقه کارگر، برخالف   .  به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند                .  بردگى مزدى است  
جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول      .  کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند                   

 .مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است. و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است

١۴٧شماره   
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کنگره دوم منصور حکمت در              
کنگره ای برای بررسی   . راه است 

در افزوده های نظری و سياسی و       
بزرگداشت تالشهای بزرگترين          
مارکسيست اواخر قرن بيستم و            

. سالهای اول قرن بيست و يکم              
ميکوشيم پرچم کمونيسم اش را             
مبنای پيشروی و پيروزی کارگر       
و کمونيسم در تحوالت اخير                   

در اين کنگره     .  جامعه قرار دهيم    
يادش را گرامی      .  شرکت ميکنيم  

 .ميداريم

 

اگر .  اما اين تمام ماجرا نيست             
برای ما کمونيستهايی که ميکوشيم     
پرچمدار کمونيسم منصور حکمت    

 اين يک هدف داده شده و            ،باشيم
روشن است اما برای برخی از              
مدعيان دوستداری منصور                     
حکمت مساله به اين سادگی و سر       

معدودی از هم         .  راستی نيست    
اکنون سنگ اندازی در راه                      
برگزاری موفق و گسترده اين               

ايکاش .  کنگره را آغاز کرده اند        
به جای اين کار اين بار هم در                 
خانه می نشستند و اين يک کار              
را هم انجام نميدادند و ميگذاشتند          
کنگره منصور حکمت را همه              
دوستداران منصور حکمت در             

 ! فضايی سالم برگزار کنند

 

بهانه های سنگ اندازی و                         
محمد فتاحی     .  سمپاشی متعددند    

تالش کرده است که مطلبی                      
شخصی از آذر ماجدی که در                 
حاشيه اين کنگره نگاشته شده را          
بهانه تعرض به کنگره منصور            

کل ماجرا اما     .  حکمت قرار دهد    
" شيطان سازی  "در ادامه پروژه       

. يک جريان شناخته شده است               
ميگويد آذر ماجدی سياستهای                
مغاير با کمونيسم کارگری                       
منصور حکمت در رهبری دو              

کمونيست "حزب موسوم به                    
و .  را نقد کرده است        "  کارگری

ايشان نتيجه گرفته است پس اين           
کنگره جايی برای بزرگداشت               

 

 !کنگره منصور حکمت بی تقصير است
 !سنگ اندازی نکنيد

 

 علی جوادی

مکانی !  منصور حکمت نيست؟  
برای تسويه حساب و مرزبندی     

در .  سياسی و شخصی است          
پاسخ دوست دارم به چند نکته          

 ؛ پايه ای اشاره کنم

  

 کنگره منصور حکمت                 -١
جايی برای تمام دوستداران              

 مستقل    ،منصور حکمت است      
. از هر تعلق حزبی و سازمانی       

تمامی کسانی که به تالش                    
تمامی .  هايش ارج ميگذارند        

کسانی که کمونيسم اش را                  
 رهايبخش و        ،عميقا کارگری   

راه حل معضالت کنونی                     
هر کس که از      .  بشريت ميدانند 

ظن خود دوستدار منصور                 
حکمت است بايد برای                          
برگزاری موفق اين کنگره                

تصميم برای شرکت   .  تالش کند 
در اين کنگره بايد بر مبنای                
نزديکی با کمونيسم منصور             
حکمت و نه الزاما بر مبنای              
دوری و نزديکی با ساير                     
شرکت کنندگان در اين مجمع          

 .اتخاذ شود

 

 کنگره منصور حکمت                 -٢
مکانی مانند کنگره مارکس              

همانگونه ما تالشهای         .  است
مارکس در نقد بنيادی و زير و         
رو کننده نظام سرمايه داری را      

 همانطور هم       ،گرامی ميداريم   
بايد جايگاه منصور حکمت را        

اگر چه ابعاد       .  گرامی بداريم   
کنونی برگزاری اين کنگره              
قابل مقايسه با عظمت نقش و            
جايگاه اين مارکسيست بزرگ       
و پرچمدار انقالب کارگری              

منصور حکمت را در        .  نيست
پس هر پيشروی کارگر و                   
کمونيسم در ابعاد دهها و صدها     

 . هزار بايد گرامی داشت

  

 بنياد منصور حکمت يک            -٣
هدفش .  نهاد حزبی نيست             

١۴٨شماره   

گسترش و اشاعه افکار و آراء و                
. نقطه نظرات منصور حکمت است       
. آذر ماجدی مسئول اين بنياد است           

همه کسانی در تالش برای                             
بزرگداشت موفق کنگره منصور             

 کمونيستهای   ،حکمت سهيم شده اند       
شناخته شده و دارای شناسنامه                    

نه .  حزبی و سازمانی معينی هستند       
آذر ماجدی در طول اين هشت سال          
تلخ پس از مرگ نابهنگام منصور            
حکمت کوشيده است که اين بنياد را         
به مکانی برای پيشبرد اهداف و                 
نظرات حزبی و سازمانی خود                   
تبديل کند و نه تمام کسانی که در                 

 الزاما به   ،اين کنگره سهم ايفا ميکنند    
 . حزب و تشکل واحدی تعلق دارند

  

 هر حزب و سازمانی ميتواند به          -۴
نوبه خود سهمش را در بزرگداشت         

بنياد .  کنگره منصور حکمت ايفا کند    
منصور حکمت نه تنها هيچگونه               
مانع و محدوديتی در اين راستا                   
ندارد بلکه از هر نوع تالشی در اين  

تالش .  چهارچوب استقبال ميکند         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در             
بزرگداشت هر چه با شکوه تر اين            
کنگره يک تصميم آگاهانه رهبری          

هر حزب و کانون      .  اين حزب است   
جمع ديگری هم ميتواند خود را در           
بزرگداشت اين متفکر بزرگ سهيم         

و ميتواند بخشی از امکانات            .  کند
سازمانی و تبليغاتی خود را در اين           

 .راستا صرف کند

 

 آذر ماجدی يک عضو رهبری      -۵
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          

. يک کمونيست سرشناس است            
تالش ميکند درک و استنباط خود        
از کمونيسم کارگری منصور                
حکمت را اشاعه و گسترش دهد           
و برای پيشبرد سياست و نظراتش      

 ،در اين راستا نقد و جدل ميکند             
کاری که هر کمونيست ديگری             

تالش برای سنگ       .  انجام ميدهد   
اندازی به کنگره منصور حکمت        
از مجرای نقد آذر ماجدی يک                
سياست فرقه ای و حقير و ضديت       

 . آشکار با منصور حکمت است

  

من بعنوان يک مدافع سر سخت            
کمونيسم منصور حکمت از همه         
دوستداران منصور حکمت دعوت    
ميکنم تا سهم خود را در                              
بزرگداشت موفق اين کنگره ايفا و      

 . اين کنگره را از آن خود کنند

  

 !زنده باد منصور حکمت
 

 ٢٠١٠ آوريل ٢٠

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

ه و          –جريانات اپوزيسيون راست و ملی       ل زو اسالمی را اي
م               ه رژي ا، توده وسيع مردمى که علي حاشيه ای کرده و ثال
هورى                سم و جم ي ال ي ه سوس د ب ه ان است اخ پ اسالمى ب
اعى                   م اسى و اجت و سي سوسياليستى بعنوان يک آلترناتي

 . واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است
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 مصادف با هشتمين          2010چهار ژوئيه       
در .  سالگرد درگذشت منصور حکمت است      

يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر       
نظری کمونيسم کارگری، بنياد          –سياسی   

منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه     
ابتدا، برای   .   ژوئيه سازمان داده است          4

گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در                     
زندگی بسياری از کمونيست های ايران و            
منطقه نقش مهمی ايفاء کرده است، در                  

سپس .    گورستان های گيت لندن گرد ميائيم     
در سالنی در همان منطقه های گيت، کنگره        

تم .  دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم          
سياسی   –اين کنگره به جايگاه فکری                 

منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين              
 . المللی و ايران اختصاص دارد

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش                      
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده              

منصور حکمت بعنوان يک ليدر                .  است
فکری، سياسی و حزبی جايگاهی بسيار              
مهم در جنبش کمونيستی ايران و همچنين          

برخی رويداد های      .  بين المللی دارا است       
تشکيالتی پس از مرگ او                   –سياسی     

ضربات مهمی به جنبش کمونيسم کارگری         
اما نقش تعيين کننده او و                .  تحميل کرد   

سياست ها و نظراتش، بويژه در ماه های             
اخير، در خيزش عظيم مردم ايران با                        

خالء او را تمام      .  وضوح بسيار نمايان شد     

 

 

 کنگره دوم منصور حکمت
دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی         

 .بسيار احساس کرده و ميکند

 

با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،          
به جوهر اصلی نظريه و سياست های او            

نقش او را بررسی   . نگاهی خواهيم انداخت 
خواهيم کرد و تالش ميکنيم که در جهت              
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخير               
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری           
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت                  

 .تحکيم و تقويت کنيم

 

از دوستداران منصور حکمت دعوت                    
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در                  
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا              
اين مراسم گراميداشت او با شکوه هر چه         
بيشتر برگزار شود و با هم و در کنار هم               

برنامه کنگره و     .  ياد او را گرامی داريم         
ليست سخنران ها بعدا باطالع عموم                      

 .خواهد رسيد

 

 گورستان های گيت: محل تجمع

  2010 ژوئيه 4يکشنبه : زمان

  12:30: ساعت

 

١۴٨شماره   

  بعد از ظهر3: آغاز کنگره
لطفا بمنظور تسهيل امر تدارکات و                  
سازماندهی بهتر مراسم و کنگره                      
شرکت خود را هر چه سريعتر به ما                  

برای اين منظور و دريافت      .  اطالع دهيد 
اطالعات لطفا با ای ميل يا تلفن زير                  

 .تماس بگيريد

 

 majedi.azar@gmail.com: ايميل

  +   44)  0  (77  65431276:  تلفن
 سيروان قادری

 

 اطالعات الزم در سايت های

com.hekmat-m.www 

 org.wupiran.www 

و همچنين در فيس بوک درج خواهد               
 . شد

 

 آذر ماجدی 

  بنياد منصور حکمت

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

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت


