کارگران جهان متحد شويد!
ترآ
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شبح ماركس بر سر نظام سرمايه داری در
پرواز است! صف آرائی انسانيت آزاديخواه و برابری

يادداغت ضردتير

طلب در مقابل كنفرانس

G20

محمود احمدى
صفحَ ٠

جلٍْ ای از هثارزٍ طثقاتی "حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
هارکص در خياتاى ُای
تْرًتْ

در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"

سياوش دانشور

صفحَ ۵

اجالش گرٍّ )G20( ٠٣

آرر هاجذی
کنفرانس جی  02در تورنتو ،کانادا موقعیتی
را فراهم کرد تا مردم زحمتکش و آزادیخواه
نفرت خود را از نظام سرمایه داری و
حکومت های آن به نمایش بگذارند .فرصتی
شد تا تمام ریاکاری و چهره واقعی دموکراسی
برمال شود .امکانی پیش آمد تا هزاران نفر
علیه سرمایه و حکومت سرکوب آن مارش
اعتراض سازمان دهند .رهبران و سخنگویان
سرمایه جهانی گرد آمدند تا با هم بر سر
استراتژی گرسنگی دادن به میلیون ها انسان
کارگر و زحمتکش ،امحای کم درد سر هر
گونه نمود رفاه و مدنیتی که به یمن مبارزه
طوالنی و تاریخی طبقه کارگر و جنبش
سوسیالیستی و کمونیستی کسب شده ،یورش
سازمانیافته به معیشت و امکانات رفاهی مردم
ویافتن یک توجیه ایدئولوژیک مردرندانه که
تمام این مشقت و فالکت را در چشم مردم
امری الزم و عاجل جلوه دهد هم فکری کنند
و به توافق برسند.

اعتراضات هيلتاًت صف اًطاًيت در تْرًتْ
صفحَ ٠.

جليل تِرّزی

 81تير روز مبارزه عليه رژيم اسالمی
صادق اميررحمانی

صفحَ ٠٠

گزارش٬اعتراض کشاورزان روستاهاى تابع ديواندره
پدرام شاهرخى

صفحَ ٠٠

بمناسبت کنگره دوم منصور حکمت
سياست سازماندهى ما در ميان کارگران قسمت اول
منصورحکمت
خاطراتی از منصور حکمت؛مارکس دوران ما
مريم کوشا

منصور حکمت ميشيم و

...کورش سمیعی

صفحَ ٠٠
صفحَ ٠۵

در مقابل مجمع سران استثمار و سرکوب،
هزاران انسان زحمتکش ،آزادیخواه ،چپ و
کمونیست جمع شدند تا "نه" انسان استثمار تحليل تاريخی منصور حکمت از اسالم سياسی على طاهرى
صفحَ ٠٧
شده و منکوب شده به وضعیت موجود را به
جهانیان اعالم کنند .تجمع کردند تا بگویند که در صفحات ديگر؛ راديو  ٢۴ساعته براى يک دنياى بهتر؛قصابخانه ايران خودرو! ماهيچه
دست احمد تفکری قطع شد؛فراخوان به تظاهرات به مناسبت  81تير؛مهر کام پارس ايران
در مقابل هجوم وحشیانه
صفحَ  ٠خودرو؛کار  42ساعته ٬اعتراض متحد کارگران عليه اخراج! و اطالعيه  5بنياد منصورحمت

آزادٓ ،تراترٓ ،حکْهت کارگرٓ!

صفحَ ٠۶

يک دًيآ تِتر

صفحَ ٠

جلٍْ ای از هثارزٍ طثقاتی
هارکص در خياتاى ُای تْرًتْ

آرر هاجذی
سرمایه مقاومت و ایستادگی می کنند؛
تا "نه" خود به نظام سرمایه را فریاد
زنند .اردوی استثمار در مقابل اردوی
کار و برابری طلبی صؾ آرایی
کردند .نظام دموکراسی بیست هزار
پلیس مسلح را بسیج کرد و برای
ارعاب و سرکوب به جان معترضین
انداخت.
اکنون دو سال است که بحران ادواری
سرمایه داری با شدت و عمق زیادی
نظام سرمایه جهانی را در کام خود
گرفته است .بیکاری های وسیع و
کاهش دستمزدهای واقعی ،شرایط
زندگی را برای میلیون ها انسان با
سختی و مشقت بسیار روبرو کرده
است .در کشورهای "توسعه یافته"
هزاران نفر به خیل بی مسکنان
پیوستند .دولت های اروپایی یکی پس
از دیگری برنامه ریاضت کشی
اقتصادی خویش را به مردم ارائه می
دهند .مشؽول زدن میلیاردها یورو از
بودجه رفاه اجتماعی هستند .تمام آن
پول هایی که برای دولتی کردن بانک
ها و مراکز مالی ورشکسته هزینه
کردند را دارند از مردم کارگر و
زحمتکش پس می گیرند .از بیمه
بیکاری ،آموزش و پرورش ،بیمه
درمانی ،کمک های مالی به اولیای
تنها ،معلولین ،حق بازنشستگی می
زنند؛ هیچ بخشی دست نخورده باقی
نمی ماند.
در کشورهای باصطالح توسعه نیافته،
گرسنگی مطلق میلیون ها نفر را
تهدید می کند .بیماری های پیش پا

افتاده هر لحظه جان هزاران نفر
را بخطر می اندازد .نزدیک به
دو سال پیش بود که سازمان ملل
در مورد خطر بی ثباتی سیاسی
در جهان در اثر فقر و گرسنگی
هشدار داد .در واقع این هشداری
بود از "تهدید" شورش گرسنگان
تا انقالب کارگری برای
سرنگونی سرمایه داری .بحران
جهانی سرمایه وضعیت جوامعی
که در دوران شکوفایی سرمایه
نیز در فقر و محرومیت دست و
پا می زدند را به جهنم مطلق بدل
کرده است.
دو سال پیش که اولین عالئم
بحران سرمایه رخ نمود،
سخنگویان سرمایه کوشیدند آنرا
بحران مالی یا وال استریت
بنامند .زیاده روی ها و
ماجراجویی های فردی برخی
بورس بازاران را علت این
بحران خواندند .بسیاری از بانک
ها و مراکز مالی را دولتی یا
نیمه دولتی کردند .بورژوازی که
بیست سال اخیر سرسختانه از
بازار آزاد عنان گسیخته بدون
دخالت دولت دفاع کرده بود،
بیک باره به امتیازهای دخالت
دولت در اقتصاد پی برد .دولت
های سرمایه داری بانک های
ورشکسته را خریدند ،بدهی های
آنها را متقبل شدند ،تا پس از
خوابیدن گرد و خاک این
اسکاندال ،آنرا از مردم پس

بگیرند.
با عیان شدن اولین عالئم بحران،
راست ترین نشریات و رسانه
های بورژوایی از "بازگشت
مارکس" خبر دادند .گفتند که در
کشورهایی از جمله آلمان فروش
کتاب سرمایه مارکس افزایش
بسیار چشمگیری داشته است.
نسل جوان به مارکس رجوع می
کند .ایدئولوگ هایی که مرگ
سوسیالیسم و مارکس را اعالم
کرده بودند ،از خطر سوسیالیسم
سخن گفتند .کوشیدند زیاده روی
ها و نه خود سرمایه داری را
عامل این بحران گسترده قلمداد
کنند .اسم مارکس رعشه بر اندام
بورژوازی انداخت .چاره جویی
کردند و در اوج ریاکاری و
فریب برای عقب نشاندن موج
حمله اردوی کار به سرمایه،
اعالم کردند که بحران دارد پایان
می گیرد و رشد اقتصادی آؼاز
شده است.
چند ماهی بخود فرجه دادند تا
برای یورش بعدی و نهایی آماده
شوند .اعتصابات و اعتراضات
وسیع در یونان را فعال از سر
گذرانده اند و موفق شدند فقر
گسترده ای را به طبقه کارگر
یونان تحمیل کنند .تجمع در
تورنتو فصل دیگری از برنامه
ریزی بورژوازی برای حمالت
کمر شکن آتی به میلیون ها نفر
است .باید در مقابل این تهاجم
وحشیانه متشکل و متحد شد .باید
مقاومت و ایستادگی کرد .باید
حمالت بورژوازی را با ضد
حمالت متحد و سازمانیافته پاسخ
داد.

غوارٍ ١۵٨
که عکس مارکس و شعار
مرگ بر سرمایه داری و زنده
باد سوسیالیسم رفقای حزب
اتحاد کمونیسم کارگری در
تورنتو ایجاد کرد ،راه را نشان
می دهد .اردوی کار و سرمایه
همه بر تصویر مارکس ،بنر
سرخ حزب با شعار مرگ بر
سرمایه داری و زنده باد
سوسیالیسم متمرکز شدند؛ از
آن بارها و بارها عکس
گرفتند؛ در فیلم های خود
منعکس کردند؛ در اخبار اعالم
کردند؛ با رفقای ما مصاحبه
کردند.
استقبال گسترده و گرم از این
بنر و شعارها بیانگر آنست که
همه نسیم تاره رهایی را
احساس کردند .پاسخی که
جستجو می کردند را یافتند:
دنیا برای تؽییر به مارکس و
منصور حکمت نیازمند است.
این شعار حزب ما در مارش
ضد سرمایه تورنتو بود .این
شعار با گرمی استقبال شد .باید
آستین ها را باال زد و اردوی
کار و آزادیخواهی را حول
مارکس و منصور حکمت،
مانیفست کمونیست و برنامه
یک دنیای بهتر متشکل کرد.
پاسخ رهایی از این مشقات،
استثمار و تبعیض ،رسیدن به
یک دنیای بهتر ،آزاد ،برابر و
مرفه ،سازماندهی انقالب
کارگری ،سرنگونی سرمایه
داری و استقرار سوسیالیسم
است .برای این کار دنیا هر
چه فوری تر به مارکس و
منصور حکمت نیازمند است.

توجه وسیع و هیجان گسترده ای

تلْيسيْى ترای يک دًيای تِتر
ضَ غٌثَ ُا ضاعت  ٩تْقت لص آًجلص ّ ضاعت ً ّ ٣ين غة تْقت تِراى ّ ٦
تعذ از ظِر تْقت ارّپای هرکسی در تلْيسيْى کاًال يک
ترای يک دًيای تِتر يک ترًاهَ ضياضی اضت .تيطرف ًيطت ،جاًثذار اضت .هذافع حقيقت ،آزادی ،تراترری ،غرادی ،رفراٍ ّ ضرعرادت
اًطاًِا اضت .ها ترای يک جوِْری ضْضياليطتی هثارزٍ هيکٌين .لطفا رّز ّ زهاى پخع ايي ترًاهَ ُا را تَ اطالع ُوَ دّضتراى ّ
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شبح ماركس بر سر نظام سرمايه داری در پرواز است!
صف آرائی انسانيت آزاديخواه و برابری طلب در مقابل كنفرانس

G20

محمود احمدى
روزهای  ۵۲تا  ۵۲ژوئن ،سران
 ۵٠كشور صنعتی در تورنتو گرد
هم آمدند تا سیاستهای اقتصادی
جهان سرمایه داری را هماهنگ
كنند .امسال كنفرانس G20در
شرایط متفاوتى از سالهاى گذشته
برگزار شد .دول بورژوائى كه
وعده میدادند بزرگترین بحران
نظام سرمایه داری جهانی بعد از
جنگ جهانى دوم را از سر
گذرانده اند ،با موج جدید بحران
اقتصادى در یونان ،تایلند،
اسپانیا ،پرتقال ،انگلستان و
مجارستان روبرو شده اند .درست
در شرایطی که مبلؽین و مدافعین
سرمایه داری مدعی بودند که
خطر بحران سرمایه داری را از
سر گذرانده اند و سرمایه داری
یکبار دیگر موفق به حل و
تخفیؾ بحران جهانی خود شده
است ،تناقضات خرد کننده و ذاتی
نظام سرمایه داری از گوشه
دیگری از اروپا و آسیا سر بلند
کرد .در چنین شرایطى سران ۵٠
كشور دمکراسى در پشت
حصارهاى آهنین و دیوارهاى
بتونى و با در خدمت گرفتن
 ۵٠٠٠٠پلیس و هزینه بیش از
یك میلیادر دالر و نظامى كردن و
پلیسى كردن تورنتو كانادا ،جمع
شدند تا دور جدیدى از تعرض به
معیشت كارگران و زحمتكشان را
در دستور قرار داده و هماهنگ
كنند.
نتیجه كنفرانس از قبل معلوم بود.
سازماندهى جهانى سرمایه و دول
سرمایه دارى براى دور جدیدى
از استثمار وحشیانه مردم
زحمتكش! تشدید استثمار و كاهش
سهم طبقه كارگر و مردم
زحمتكش از ثروت جامعه!
گسترش بیكارى ،فقر ،خانه
خرابى مردم به قیمت حذؾ
خدمات اجتماعی و رفاهی ،كاهش
دستمزها و درهم كوبیدن
اعتراضات و مقاومت كارگران
در مقابل تعرض دول سرمایه
دارى به سطح معیشت و
زندگیشان!

اما همانطور كه تاكنون
كارگران و مردم زحمتكش
اعتراضات وسیع و گسترده اى
را درمقیاس جهانى درمقابل
هجوم وحشیانه سرمایه داران و
حكومتهای آنان به معیشت و
زندگی خویش سازمان داده اند،
كارگران ،جوانان ،دانشجویان،
نیروهاى سوسیالیست و چپ ،و
صدها سازمان و تشكالت مدافع
حقوق پناهندگان ،زنان ،علیه

مصاؾ مردم رفتند .اما نتوانستند
صؾ انسانیت مترقی ،صؾ
كارگر ،صؾ سوسیالیسم و جبهه
آزادیخواهی را خفه كنند .این صؾ
اعتراض خود را به آینده تاریکى
كه جهان سرمایه برایش تدارك دیده
است با صداى بلند و رسا اعالم
كرد و نشان داد كه تشنه برابرى و
خواهان دنیایى فارغ از مناسبات
مبتنی بر بیعدالتی ،فقر و بیحقوقی
است.

فقر ،محیط زیست ،در تورنتو
كانادا به مصاؾ كنفرانس G20
رفتند و یكى از بزرگترین
تظاهراتهاى تاریخ كانادا را
سازمان دادند .شهر تورنتو در
روزهاى  ۵۲و  ۵۲و  ۵۲و ۵٨
ژوئن شاهد تظاهرات دهها هزار
نفره و میلیتانت مردم معترض به
نظام سرمایه دارى و دولتهاى
نوکر و کارگزار سرمایه بود.
بیش از  ۲٠٠٠٠نفر دراین
كردند.
شركت
تظاهراتها
 ۵٠٠٠٠پلیس ضد شورش با
خدمت گرفتن تمامى امكانات
سركوب و نظامى كردن شهر به

از یك هفته قبل از آؼاز كنفرانس
G20شهر تورنتو به حالت نیمه
تعطیل در آمده بود .شبانه و بدون
اطالع مردم ،پارلمان ایالتى
اونتاریو قانونى را به تصویب
رساند كه بتوانند مردمى را كه
نزدیك محل كنفرانس در رفت و
آمد هستند تفتیش كنند و در صورت
ارائه ندادن كارت شناسایى
بازداشت نمایند .در شرایطى که
بسیارى محتاج نان شب هستند
 ۵٠٠٠٠پلیس ضد شورش و
امنیتى را براى مقابله با تظاهر
كنندگان بسیج كردند و بیش از یك

میلیادر دالر براى "امنیت" و
انتظامات كنفرانس هزینه كردند.
فضاى شهر را براى بیش از ۰٠
روز میلیتاریزه و ڀلیسى كردند تا
با ایجاد جو وحشت و ارعاب مانع
از حضور گسترده و وسیع مردم
در اعتراضات شوند .اما
نتوانستند .در روز جمعه ۵۲
ژوئن ،بیش از  ۲٠٠٠تظاهر

كننده به خیابانها آمدند و در
خیابانهاى مركزى شهر با
شعارهاى رادیكال بر علیه
كنفرانس  G20تظاهرات کردند.
شعارها و بنرهاى "دموكراسى این
است"" ،خیابان مال ماست"،
"ڀلیس فاشسیت"" ،حكومت ڀلیسى"
و ؼیره از شعارهایى بود كه مردم
با خود حمل میكردند و فریاد
میزدند .پلیس وحشیانه و هراسان
مانع از ادامه راهپیمایى تظاهر
كنندگان به طرؾ محل كنفرانس
شد و تظاهر كنندگان مجبور شدند
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شبح ماركس بر سر نظام سرمايه داری در پرواز
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صف آرائی انسانيت آزاديخواه و برابری طلب در مقابل كنفرانس

G20

محمود احمدى
كه به محل اولیه شروع تظاهرات
برگردند .جمعیت زیادى از مردم
در پارك چادر زدند و شب را در
آنجا سر كردند تا خود را براى
تظاهرات روز شنبه  ۵۲ژوئن
آماده كنند.
شنبه  ۵۲ژوئن ،با وجود باران
شدید تورنتو شاهد راهپیمایى و
تظاهرات با شكوه  ۰٠٠٠٠نفر
بر علیه كنفرانس G20بود .در
این روز بیش از چندین ماشین
پلیس به آتش كشیده شد .ڀلیس به
تظاهر كنندگان حمله كرد و بیش
از  ۲٠٠نفر از معترضین را
دستگیر كرد .تا روز دوشنبه ۵٨
ژوئن تعداد دستگیر شدگان به

منتقل نمایند .دراین روزها بار
دیگر ماسك دموكراسى به
كنارى زده شد .حقوق
شهروندى ،آزادى اعتراض و
اجتماع ،حق داشتن وكیل ،و
ممنوعیت آزار و اذیت زندانى
به بایگانى سپرده شد ۰٠ .تا
 ۲٠نفر را بدون در اختیار
گذاشتن كوچكترین امكانات
بهداشتى و ؼذا و آب و
دستشویى در یك سلول مى
انداختند! دستگیر شدگان زن را
تهدید میكردند كه مورد تجاوز
دستجمعى قرار خواهند گرفت!
در مهد دموكراسى ،دولت
سرمایه نشان میداد كه با
كوچكترین تعرض مردم ،چهره

كمونیستها و احزاب كمونیستى با
شعارها و بنرهاى ضد سرمایه دارى
و زنده باد سوسیالیسم حضور
چشمگیرى در این اعتراضات
داشتند .حزب اتحاد كمونیسم
كارگرى با شعار "مرگ بر سرمایه
دارى و زنده باد سوسیالیسم" و با
عكس بزرگ ماركس در اعتراضات
بر علیه كنفرانس  G20حضور
فعاالنه و چشمگیرى داشت .بنر
ماركس مورد توجه بسیار وسیع
شركت كنندگان در این اعتراضات و
رسانه ها قرار گرفت .جمع زیادى
از مردم از بنر ماركس عكس
میگرفتند و تعدادى نیز در طول این
تظاهراتها بنر را در دست گرفته و
در تظاهرات حمل میكردند .بیش از

كریه و وحشى اش نمایان
میشود .معلوم شد تفاوت
دیكتاتورى و دموكراسى ،آنجا
که پاى منفعت سرمایه در میان
است ،دكانى بیش براى تحمیق
و سركوب مردم نیست.

 ۰٠رسانه از كانادا ،آمریكا،
روسیه ،و همینطور بخش فارسى بى
بى سى در مورد كنفرانس G20و
شعارهاى "مرگ بر سرمایه دارى و
زنده باد سوسیالیسم" و پوستر
ماركس با كادرهاى حزب مصاحبه

كردند .افراد و سازمانهاى دیگر
فیلم شعارهاى محکم ضد سرمایه
دارى و زنده باد سوسیالیسم که
توسط کادرهای حزب داده می شد
و بنر حزب با عکس ماركس را
در فیلمهاى یوتیوب خود گذاشتند
كه یكى از این فیلمهاى یوتیوب تا
کنون ۰٠٠٠٠بیننده داشته است.
اعتراضات مردم به كنفرانس
G20یکبار دیگر حقانیت مارکس
و روایت منصور حکمت از نقد
نظام اقتصادی و عملکرد نهادها و
دولتهای سرمایه داری را نشان
داد .مارکس بعنوان تنها راه نجات
از جهنمى كه سرمایه براى مردم
بوجود آورده است بار دیگر به
جلوی صحنه آمده است .مردم
جستجوگر پاسخ خود را در نقد
مارکس از نظام سرمایه داری
موجود پیدا میکنند .واقعیات
امروز بیش از هر زمان دیگری
بر صحت حقانیت تبئین و انتقاد
مارکسیستی از این جامعه تاکید
میکند .اکنون بیش از هر زمان
دیگری روشن شده است که جهان
نیازمند راه حل دیگری است؛ یک
راه حل سوسیالیستی! امروز
مردم بیش از هر زمان دیگری
می بینند که این ادعا که نظام
سرمایه داری بهترین نظام
اقتصادی و سیاسى است،
بزرگترین دروغ تاریخ کنونی
است! میتوان به مردم نشان داد که
نظام دیگری و دنیاى دیگرى
ممکن است! نظامی که در آن،
هدؾ فعالیت اقتصادی نه تولید
برای سود و انباشت سرمایه بلکه
رفع نیازمندیهای گسترده مردم و
رفاه هر چه بیشتر همه انسانها
است؛ یک نظام سوسیالیستى!
زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد منصور حكمت!
 ۵۲ژوئن

 ۰٠٠٠نفر رسید .پلیس وحشیانه
دستگیر شدگان را چندین ساعت
در زیر باران نگه داشته تا به
بازداشتگاه موقتى كه براى
زندانیان این اعتراضات و براى
این منظور اجاره كرده بودند

صفحَ ۵
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"حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"
سياوش دانشور
این یادداشت در باره آخرین
تحوالت و دگردیسى سیاسى در
حزب "کمونیست کارگرى" (ح
ک ک) است .آقاى حمید تقوائى
در پلنوم اخیرشان و مشخصا در
سمینار جانبى که تحت عنوان
"حزب سیاسى" ارائه کرد این
تحول را براى عموم بنمایش
میگذارد .اما از همینجا شروع
کردن و به همین پلنوم اکتفا کردن
یک اشتباه محض است .این
سمینار یک حلقه از یک مجموعه
نظرى – سیاسى راست است،
نهایت روندی که دیدگاه
ناسیونالیستى و انقالبیگرى خرده
بورژوائى سر کمونیسم کارگرى
را در آن حزب زیر آب کرد و
دو دستى تحویل بورژوازى داد.
این پلنوم نقطه عطؾ پروسه
تبدیل یک حزب سیاسى کمونیست
کارگرى به یک گروه فشار
راست و ناسیونالیسم پرو ؼربى
است.
صحنه از دور

به سنت متکلم وحده شدن و
سخنرانیهاى طوالنی ،تحکم،
تحقیر مخالؾ سیاسى ،و رواج
فرهنگ و ادبیات بازارى داده
است .مستمعین ایشان هم نگاه
میکنند و بخشا همراه با بد
دهنى هاى او ریسه می روند.
نه فقط تحول "رادیکال" آقاى
تقوائى به راست بلکه تحول
رهبرى این حزب به جمعى که
اعالم وفادارى میکند – و البته
هر روز آب میرود –
محصول یک پروسه است.
پروسه اى که کمونیسم
کارگرى در آن ،شاید بدالئل
تاریخى و حتى شخصى،
تحقیر و به ریشخند گرفته شد.
پروسه اى که طى آن
ناسیونالیسم چپ ،پوپولیسم و
عقاید زوار در رفته بعنوان
"کمونیسم" بازسازى و فروخته
شد .این حزب اگر در تبلیؽات
درونى و بیرونى در رویا و
مالیخولیاى سیاسى سیر میکند،
در واقعیت به شاگرد شوفر
جنبشهاى طبقات دیگر تنزل
یافته است.

حمید تقوائى اگر در دوره هاى
قبل نقش سیاسى خاصى در شکل
دادن به دیدگاه و سیستم فکرى
سیاسى حزب کمونیست کارگرى
ندارد ،در دوره اى که سکان
حزب را بدست گرفت راه صد
ساله را یک شبه پیمود .سیر
چهارچوبها،
شدن
کمرنگ
اصول ،نرمها ،فرهنگ و سنت
کمونیسم کارگرى و تدریجا محو
آن در حزب با سیر تحول
پرچمداران این روند از جمله
خود ایشان تباین دارد .حمید
تقوائى در این پلنوم زیادى
عصبانى است و ادبیاتی که در
مورد مخالفین سیاسى درون و
بیرون حزب بکار می برد،
متحجر و "عاریتى" است .در
استدالل بشدت فقیر است.

صورت مسئله چيست؟

حزبى که زمانى به سنت بحث،
همفکرى ،اقناع و متحد کردن
کادرها متکى بود ،حزبى که
بنیادش بر برخورد برابر و
احترام متقابل و فرهنگ باالى
سیاسى متکى بود ،جاى خود را

هدؾ این سخنرانى دو ساعته
بقول آقاى تقوائى اساسا پاسخ
دادن به معضل کادرهاى حزب
در خارج و داخل است.
کادرهائى که با سیاستهاى
حزب همدل نیستند و آنطور

هدؾ آقاى تقوائى در سمینار
"حزب سیاسى" بزک کردن
این واقعیت است .واقعیت
دردناکی که تعدادى انقالبى
شریؾ را زیر دست عده اى
اپورتونیست به نیروى حاشیه
اى و دنباله رو جنبشهاى
راست و ارتجاعى تبدیل کرده
است .براى ما که سالهاى
طوالنى در ساختن این حزب
و دفاع از مواضع و سیاستهاى
پر افتخار کمونیستى کارگرى
آن در صؾ اول جدال کرده
ایم ،این واقعیت تلخ و دردناک
است.

که باب میل ایشان است یوغ
راست ناسیونالیست پرو ؼربى و
سبز ملى اسالمى را به گردن
نیانداخته اند .سواالتى مثل تبئین
تحوالت یکسال اخیر تحت عنوان
"انقالب" و یا همراهى با جریانات
و جنبشهاى راست ناسیونالیست و
ملى اسالمى در داخل و خارج -که
ایشان آنها را بعنوان "توده مردم
انقالبى" قالب میکند -و یا دفاع
شرمگین کادرهاى حزب از شعار
"حکومت انسانى" اساس بحث حمید
تقوائى را تشکیل میدهد.
حمید تقوائى و کورش مدرسى در
احزابى که هنوز تابلوى "کمونیست
کارگرى" را دارند ،براى فروختن
سیاستهاى راست و ناسیونالیستى با
عنوان و پوشش "کمونیسم"،
ناچارند آنها را "ادامه تئوریها و
سیاستهاى منصور حکمت" قلمداد
کنند تا بى اعتبارى تئوریها و
سیاست هاى خودشان را با اعتبار
منصور حکمت بپوشانند .و البته
سیاستها و تئوریهائى را سرهم
میکنند که منصور حکمت عمرش
را در جدال با آنها صرؾ کرد.
مقوله "حزب سیاسى" که عنوان این
سمینار است ،قرار است کاؼذ
کادوئى باشد که دور سیاست ائتالؾ
این حزب با جنبشهاى دست راستى
کشیده شده است.
شيوه بحث
حمید تقوائى بنا به عادت مالوؾ در
بحث سیاسى براى "رادیکال" نشان
دادن خود به "احضار روح" دست
میزند .از مردگان سیاسى نمونه
بردارى میکند و به نقد تئوریهائى
می نشیند که صاحبان قدیمى آنها به
همین زمختى و عقب ماندگى
حاضر به تکرار آنها نیستند و
دستکم امروز در اشکال پخته ترى
خود را بیان میکنند .مهجورترین
سیاستهاى پاسیفیستى و راست آقاى
کورش مدرسى را ،که اتفاقا خود
آقاى تقوائى گوشه هائى از آن را
اتخاذ کرده ،مورد تهاجم قرار
میدهد تا هر نوع هوس رادیکالیسم
کمونیستى کادرهاى حزب را
پیشاپیش با این چماق منکوب کرده

باشد .این روش جنگ با اشباح
سیاسى ،هرچند یک وجه
اپورتونیستى درون حزبى دارد،
اما شان نزول اصلى آن ظاهر چپ
بخشیدن به تئورى و سیاست های
راست خویش است.
در دنیاى واقعى آقاى تقوائى
میخواهد حزبى داشته باشد که
همراه و موئتلؾ شاه اللهى هاى
فاشیست و ملى اسالمیهاى توده
ایست است و براى اینکه با مانع
تاریخ و عادات قدیمى سیاسى این
حزب و "سواالت ممنوعه" کادرها
روبرو نشود ،بدوا این جنبشهاى
بورژوائى را "توده مردم انقالبى"
معرفى میکند .سپس "طبق تعریؾ
توده به خیابان آمده را متعلق به
خودشان میداند" و هر نوع سوال و
بحثى مبنى بر اینکه حزب
کمونیستى با این مرتجعین که فریاد
"جاوید شاه" و "یا حسین میر
حسین" میزنند چکار دارد را منتفى
اعالم میکند .نمونه ها و مثال
هایشان هم دقیقا همین هاست.
استداللشان هم استدالل قدیمى و نخ
نماى پوپولیستى "توده انقالبى در
خیابان" است و اگر این توده در
خانه نیست پس انقالبى است و
متعلق به حزب انقالبى ایشان
است!
از نظر ایشان معضل کادرهایشان
در داخل و خارج اینست که گویا
این تزهاى مشعشع را خوب
نفهمیده اند و هنوز متاثر از
"مارکسیسم نهى از منکر" هستند.
لذا ایشان "امر به منکر" میکند و
راست ریشه دار و واقعى در
جامعه را درونى میکند .به عبارت
دقیقتر ،ساز حزبش را با ساز و
چهارچوبهاى جنبش هاى متضاد و
متخاصم سیاسى – طبقاتى راست
ایران کوک میکند و نام این
را
ناسیونالیستى
هنرنمائى
"کمونیسم" و تالش براى "حزب
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"حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"
سياوش دانشور
سیاسى" شدن میگذارد .از نظر
آقاى تقوائى مخالؾ این سیاست
دست راستى و ناسیونالیستى "فرقه
ایدئولوژیک" ؼیر سیاسى و "چپ
سنتى" نام دارد که معنى حزب
سیاسى را درک نمیکند" ،جنبش
طبقات دیگر" است" ،ضد کارگر"
است ،و بعنوان مانع باید کنار زده
شود.
"حرفهاى پوچ" منصور حکمت
مقوله "حزب سیاسى" نه اختراع
منصور حکمت است و نه اختراع
حمید تقوائى .تاریخا جنبشهاى
طبقات اجتماعى و ریشه دار چپ و
راست انواع حزب سیاسى داشته اند
و دارند .منصور حکمت از ایجاد
حزب سیاسى مارکسیستى و
کارگرى بجای گروه فشار حرؾ
میزد و نه حزب سیاسى اى که در
مقابل اپوزیسیون راست تسلیم شده
است .منصور حکمت در مقاطع
مختلفى دستکم از کنگره اول اتحاد
مبارزان کمونیست تا سمینارهاى
جانبى کنگره سوم حزب کمونیست
کارگرى ،سیاست گروه فشارى و
رادیکالیسم ؼیر کارگرى و ؼیر
اجتماعى نوع آقاى تقوائى را نقد
میکرد و در تقابل ،رادیکالیسمى
بدون تخفیؾ ،کارگرى و اجتماعى
را فرموله می کرد .وی اصرار
داشت و بقول خودش لج داشت که
ثابت کند میشود رادیکالیسم
کمونیستى را توده اى کرد.
آقاى تقوائى شش پله از تاریخ عقب
است ،خود توده را "رادیکالیسم و
انقالبیگرى" میخواند ،آنهم نه توده
مردم ناراضى و معترض بلکه
کسانى که آگاهانه جاوید شاه و یا
حسین میرحسین میگویند و
میخواهد حزب را با آنها "پیوند"
دهد .آن پوپولیست هاى مهجورى
که مورد نقد ایشان است و "تئورى
پیوند" را براى ایجاد حزب
کمونیستى علم میکردند بهانه ای
است تا خود حمید تقوائى بتواند
حزب را با جنبش سیاسى رضا
پهلوى و میرحسین "پیوند" دهد!
دومى آن گرایش مهجورى است
(محفل رضا مقدم و ایرج آذرین)

که حب دو خرداد و "جنبش
اصالحات" را قورت داد و از
بحث "حزب و قدرت سیاسى" با
استداللهاى طبقات حاکم پس زد.
جالب اینست که مواضع این
محفل راست در این دوره با
مواضع آقاى تقوائى تفاوت
ماهوى ندارد و به همین دلیل
حمید تقوائى مواضع شان را تائید
کرده است.
اما آن سومى که مورد نظر است
و همه این تاریخ سازى جعلى و
معلق زدنها براى آنست ،بحث
"حزب و انقالب" است .تقوائى
میگوید:
"در صفوؾ خودمان می بینیم
کسانى که با تئوریهاى حزب و
جامعه و حزب و قدرت سیاسى
بار آمدند اما وقتى به انقالب
میکنند،
بوکسواد
میرسند
برمیگردند به جاى اولشان ،این
صورت مسئله است و جواب از
نظر من حزب سیاسى است".
از اینجا به بعد داستان شیرین
میشود .الزم به ذکر است که آن
"تئوریهاى حزب و قدرت سیاسى
و حزب و جامعه" منصور
حکمت توسط همان پوپولیست
هاى مهجور و مورد نقد حمید
تقوائى و صد البته خود ایشان و
آقاى مدرسى مورد تحریؾ و
تهاجم قرار گرفت .یک اشاره به
منصور حکمت میشود تا کسانى
که در حزب احیانا نامى از
منصور حکمت و نظرش برده
اند ساکت شوند و دنباله اش را
از آقاى تقوائى بپذیرند .براى
همین است که ایشان جماعت را
به سمینار "حزب و انقالب"
خودش رجعت میدهد و تاکید
میکند که تز اصلى ایشان در
بحث حزب و انقالب این بوده که
"انقالب حلقه بین حزب و قدرت
سیاسى است  ...بدون انقالب
نمیشود ...بدون انقالب اين بحثها
به تئوريهاى پوچ تبدیل میشود".
آن کاؼذ کادو و آن خرج کردن و
چک بى محل کشیدن از اعتبار
منصور حکمت و اشاره به

بحثهاى حزب و قدرت سیاسى و
حزب و جامعه براى این بود که
بگوید این بحثهاى منصور
حکمت بدون تز حمید تقوائى
مبنى بر "انقالب بعنوان حلقه
واسط حزب و قدرت سیاسى"
تئوری هاى پوچى بوده است.
بسیار متشکر ،مسئله روشن شد!
یعنى منبعد منصور حکمت پشت
صحنه هم نیست ،از جانب ایشان
"پوچ" اعالم شده و صحنه گردان
حمید تقوائى است با تز
پوپولیستى "حزب و انقالب"!
"حزب و انقالب"
سنت فکرى پوپولیستى انقالب
 ۲۲اى که حمید تقوائى همواره
نماینده و خاکریز آن بوده است،
همیشه مورد نقد منصور حکمت
در نقاط عطؾ سه دهه گذشته از
اتحاد مبارزان کمونیست تا حزب
کمونیست کارگرى بوده است .تا
به موارد متاخرتر برمیگردد،
بحثهاى منصور حکمت مبنى بر
سرنگونى و انقالب کارگرى و
تاکید بر تمایز این دو ،متدولوژى
"سلبى – اثباتى" و رهبرى در
دوره انقالبى ،سیاست و متد تقابل
با جنبشهاى سیاسى ناسیونالیسم
پرو ؼرب و ملى اسالمى ،بحث
شعار جمهورى سوسیالیستى،
بحث "آیا کمونیسم در ایران
پیروز میشود" و سخنرانى پلنوم
چهاردهم حزب تماما در نقد
همین دیدگاه انقالبیگرى  ۲۲اى
ایشان در حزب است که در دوره
بعد از منصور حکمت مجددا با
تابلوى "حزب و انقالب" به
صحنه تشریؾ آوردند .ما در
مقاالت متعددى در نشریه "برای
یک دنیاى بهتر" این دیدگاه را نقد
کرده ایم و هنوز آقاى تقوائى باید
جواب آن بحثها را بدهد.
نکته دیگر درک عقب مانده،
ناسیونالیستى و پوپولیستى ایشان
از انقالب است .بحث "انقالب
جارى" ایشان که از سال ۵٠٠٠
جارى است هم توسط منصور
حکمت و هم توسط ما نقد شده
است .مسئله این نیست که گویا
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ایشان "انقالبى" است و بقیه از
انقالب کهیر میزنند! خیر ،بحث
بر سر انقالبیگرى جنبش هاى
متخاصم اجتماعى  -طبقاتى است.
بحث برسر تفاوت انقالبیگرى
کمونیستى کارگرى با انقالبیگرى
ناسیونالیسم چپ است .بحث
برسر همسوئى با منافع انقالب
کارگرى و همسوئى با "انقالب
سبز" و ناسیونالیستهاى پرو
ؼربى است .بحث برسر دفاع از
کمونیسم منصور حکمت توسط
ما و "پوچ" اعالم کردن منصور
حکمت توسط ایشان است .بحث
برسر سیاست سازماندهى و
تامین رهبرى کمونیستى در
جامعه یا دنباله روى و شاگرد
شوفر شدن جنبشهاى بورژوائى
است .براى منصور حکمت و ما
بحث برسر توده اى کردن
رادیکالیسم کمونیستى است .براى
آقاى تقوائى اما بحث برسر
چرخش براست براى اجتماعى
شدن و تبدیل شدن به بخشى از
اردوى راست و یکى از احزاب
سیاسى آن است .ایشان همانطور
که تصریح میکند به روش اکس
مسلم میخواهد اجتماعى شود.
"حزب و انقالب" ایشان از ابتدا
قرار بود همین کارها را بکند:
اوال منصور حکمت را "پوچ"
اعالم کند تا با یک جدال سیاسى
قدیمى به قدمت دو دهه تسویه
حساب قطعى کند .همانطور که
آقاى مدرسى به روشى دیگر
انجام داد .ثانیا با بحث انقالب
على العموم ،توده را جاى طبقه و
جنبش سرنگونى را جاى انقالب
کارگرى بگذارد .ثالثا بمیدان
آمدن توده را "طبق تعریؾ"
انقالب نام بگذارد و خود را از
شر تامین ملزومات رهبرى
جنبش سرنگونى و سازماندهى
انقالب کارگرى خالص کند.
رابعا تفاوت استراتژى جنبش
سرنگونى و استراتژى انقالب
کارگرى را زایل کند .سرنگونى
را انقالب و سرنگونى خواهى را
انقالبیگرى و همه اینها را بر
مبنای ادعای پوچ "نمایندگی
پرولتاریا" "سوسیالیستى" اعالم
کند .همه این بحثها مفصال توسط
ما نقد شده است.
ما وضعیت امروز این حزب و
به گل نشستن کشتى سیاست
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"حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"
سياوش دانشور
ورشکسته شان را پیش بینى و
راجع به آن هشدار داده بودیم .از
تزهاى "حزب و انقالب" تا
"حزب و قدرت دوگانه" – که
بعدا معلوم شد "حزب و
هیچکاره" عنوان بهترى است –
تا حزب مبلػ و مروج عقاید
پوپولیستى و ناسیونالیستى ،و
شعارهاى جدید حقوق بشرى شان
یعنى "انقالب انسانى براى
حکومت انسانى" در مقابل انقالب
کارگرى براى جامعه آزاد
کمونیستى و ؼیره همه مورد نقد
عمیق ما قرار گرفته است .همه
این تزهاى آقاى تقوائى ،علیرؼم
تسلیم دسته جمعى شان به پروژه
دست راستى سازمان مسلمان هاى
سابق و شیپورچى ناسیونالیسم
پرو ؼربى ایرانى شدن در قبال
مسائل مختلؾ در سطح بین المللى
و منطقه و ایران ،شکست خورد.
ایشان از آنرو که حتی موفق نشده
است صفوؾ خود را قانع کند ،به
جن گیرى سیاسى رو آورده است.
احضار روح میکند ،متلک
میگوید ،تهدید میکند ،و در پس
همه اینها ناتوانى سیاسیش را
بنمایش میگذارد .این وضعیت در
دنیاى واقعى چیزى نیست جز
درد زایمان تبدیل شدن کامل این
جریان به یکى از محافل جنبش
ناسیونالیسم پرو ؼرب ،که نقشى
جز گروه فشار به بستر اصلى را
ندارد .خودش سینیور سیاست
نیست ،جونیورى است که حاضر
است پرچمش را خانه بگذارد،
شعارش را در زیر زمین قایم کند
یا اصال دور بریزد ،حساسیت
قدیمى حزب را به ناسیونالیسم و
مذهب فلج کند ،تمایز قدیمى حزب
را با جنبشهاى راست از میان
بردارد ،در صؾ واحد آنها زیر
پوشش و توجیه "به میان توده ها
رفتن" بایستد ،با این توهم که
"بپرد پشت رل قطارى" که با این
سیاستها مسیرش ناکجا آباد است.
حتى اگر همه حرفهاى آقاى
تقوائى را بدون هیچ مشکلى
بپذیریم ،ایشان یک زرنگى دهاتى
را با تامین سیاست و رهبرى

کمونیستى اشتباه میگیرد.
تصور و تزش اینست که راننده
قطار فرضى توده ها می شود،
زیرا از قرار ،رضا پهلوى و
میر حسین اساسا راننده و "اهل
خیابان" نیستند! این تصور
کودکانه "رهبرى انقالب" بطور
عجیبى شباهت دارد به همان به
قتل رساندن مامون عباسى و
خود را خلیفه اعالم کردن! اما
مشکل ایشان صرفا بدبینى و
خوش بینى نیست ،مشکل ایشان
نگرشى و حرفهاى واقعى دلش
است .ایشان میخواهد نهایتا
بخش چپ "جنبش رنگین
کمانى" باشد .اخیرا در محافل
و در سطح علنى ،سلطنت
طلبان و جمهوریخواهان و توده
ایست هاى ضد کمونیست ،از
"درایت حزب کمونیست
کارگرى" و ملحق شدنش به
جمع سخن میگویند .سیاست
"همه با هم" بار دیگر با یک
تفاوت متحقق شده است .با این
تفاوت که توده اى  -اکثریتى
هاى شیپورچى جمهورى
اسالمى در خارج عوض نشدند
و با پرچم روزشان که سبز
است بیرون مى آیند .راستهاى
سلطنت طلب عوض نشدند ،با
سرود فاشیستى اى ایران و
عکس رضا پهلوى و جاوید شاه
بیرون مى آیند .این فقط دوستان
حمید تقوائى هستند که شعارها
و پرچمهایشان را بدستور
ایشان در انبارى گذاشتند و با
"توده انقالبى" (بخوانید ائتالؾ
طرفداران پنتاگون و جناحى از
حکومت) همراه می شوند و
حتى اجازه حرؾ زدن و شعار
آوردن را هم در مذاکره به آنها
نمیدهند.
یکى میگوید " :یا حسین ،میر
حسین" ،دیگرى میگوید" :شاه،
شاه ،جاوید شاه" ،اما این یکى
که سنت قدیمی و اولیه اش همه
اردوى مقابل را سه کنج گذاشته
بود ،جرات ندارد بگوید زنده
باد سوسیالیسم! کسى که
پرچمدار مارکسیسم و کمونیسم

و انقالبیگرى را "پوچ" اعالم
میکند ،راهى جز همین عاقبت
سیاسى رقت انگیز ندارد .میگویم
رقت انگیز .اما این کلمه براى
سیاستهاى ایشان هنوز درخشان
است ،خود آقاى تقوائى در سخنرانى
اش به "کسانى که در صفوؾ
خودشان به منصور حکمت آویزان
شدند" میگوید "بچه حاجى ،خرده
بورژوازى ،جنبش طبقات دیگر".
بله ،خط منصور حکمت جنبش طبقه
دیگرى است ،جنبش سوسیالیستى و
کمونیستى طبقه کارگر ،اما خط
ائتالؾ با شاه و میرحسین اتفاقا خط
همان "بچه حاجى ها و همان
انقالبیگرى خرده بورژوازى" و
همان ناسیونالیسم است که میخواهد
آخرین نشانه هاى منصور حکمت
در آن حزب را "قاطعانه" زائل کند.
و این براستى رقت انگیز است.
حزب سياسى – فرقه ايدئولوژيک
آقاى تقوائى با آسمان ریسمان بافتن
میخواهد بگوید که حزب ایشان
"حزب سیاسى" است و کسانى که از
تئورى و پراتیک کمونیستى دفاع
میکنند "فرقه ایدئولوژیک" اند .می
گوید" :فرقه ایدئولوژیک" اوال
کارگر را صنؾ میداند و نه طبقه
اجتماعى و در مقابل سیاست ائتالؾ
ایشان با جنبش هاى شناسنامه دار
بورژوائى "مانع ایدئولوژیک
میتراشد"؛ ثانیا "عاریتى است ،چون
سیاست طبقات دیگر را پیش
میبرد"! از نظر ایشان حزب ما یکى
از آن "فرقه هاى ایدئولوژیک" است
که "رادیکالیسم را در موضعگیرى
و نه در سیاست" میداند و خودشان
را به نشان "ماتریالیسم پراتیک"
مزین میکند که قصد دارد نیرو
جابجا کند!
نخیر آقاى تقوائى ،کل دیدگاه شما در
سه دهه گذشته به ماتریالیسم قبل
مارکس ،حداکثر به فویرباخیسم ،به
تفسیر جهان و نه تؽییر آن ،متعلق
بوده و اتفاقا توسط کمونیسم
پراتیک ،کمونیسم کارگرى منصور
حکمت همواره نقد شده است .این
جنبش تاریخ مکتوب و مدون دارد،
نعل وارونه که نمیتوان زد .شما را
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چه به ماتریالیسم پراتیک مارکس
و منصور حکمت؟ کسى که
کمونیسم اش را بایگانى میکند و به
صؾ مرتجعین ضد کمونیست می
پیوندد ،و در بهترین حالت با
جست و خیزى در پائین به گروه
فشار و نه سازمانده و رهبر
کمونيست توده مردم معترض
تبدیل میشود ،جزو بدترین فرقه ها
و سکت ها است.
شما چه وقت میخواهید متوجه
شوید که با تسلیم به پرچم
بورژوازى نمیتوان بورژوازى را
در زمین خودش شکست داد ،این
پنبه را از گوشتان بیرون بیاورید.
کسى میتواند بورژوازى را در
زمین خودش شکست بدهد که
پرچم کمونیستى را وسط شهر
بکوبد و با بسیج جنبش سیاسى
طبقه اش زیر پرچم و سیاست
متمایز کمونیستى به سواالت جامعه
در دوره انقالبى پاسخ دهد .شما که
زمانى در ادامه بحث "حزب و
انقالب" تالش میکردید بحث
"انقالب و ضد انقالب" را طرح
کنید و تا آنجا پیش میرفتید که
میگفتید "همه چیز چپ است،
جامعه چپ است ،جنبش سرنگونى
چپ است ،راستى نمانده ،فقط
مائیم" و ؼیره ،و همه این توهمات
مورد نقد ما بود ،چرا حاال به همان
ضد انقالب تسلیم شدید؟ نه رضا
پهلوى و ناسیونالیستهاى پرو ؼرب
و نه موسوى و عبادى و ملى
اسالمیها تؽییر نکردند و تالششان
اینست که در متن تحوالت سیاسى
امروز صؾ و اردوى بورژوازى
را تحکیم کنند .این شمائید که تؽییر
کرده اید و خودتان به چرخ پنجم
جنبش سیاسى آنها تبدیل شده اید.
میگوئید" :اگر کسى بیاید به من با
کتابهاى مارکس ثابت کند که باید
رفت پشت خمینى ،من مارکس را
کنار میگذارم ،عاشق ایدئولوژى ام
که نیستم ،عاشق تئورى هایم که
نیستم" ،بسیار خوب ،اما چطور
درجا پرچم "مارکسیسمى" را بلند
میکنید که قرار است با کلمه عبور
"توده" متحد میر حسین و جاوید
شاه شود؟ شما منتقد گروه فشار
نیستید ،خود گروه فشار هستید،
تالش شما کنار زدن هر مانعى
براى با کله وارد شدن به ائتالؾ
راست و تبدیل آن حزب به یکى از
جریانات اردوى راست است.
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"حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"
سياوش دانشور
مرزبندى با "فرقه ایدئولوژیک"
صرفا اسم رمز این پیمودن
آخرین گامهاى عرض سالن و
رفتن از میان سرخها به میان
راستها است.
بحث "فرقه ایدئولوژیک" براى
شما کد و زبان حرؾ زدن با
راست افراطى متحد اکس مسلم و
راست اپوزیسیون ایران است که
بدنبال رویدادهاى پایان شوروى
این عبارت را دست گرفته و علیه
کمونیسم کارگرى و مارکسیسم
بکار میبرد .شما دست در انبانى
می کنید که پر از مار و عقرب
است و این را خوب می دانید.
این تسلیم شدن شما به کسانى
است که منحط ترین ایدئولوژی
هاى بورژوائى را نمایندگى می
کنند .اگر الزم باشد در باره
ایدئولوژى بطور کلى و جایگاه و
مکان آن در نگرش ماتریالیسم
پراتیک مارکس و منصور
حکمت بحث میکنیم .اما درد شما
این نیست ،درد شما اینست که
حداکثر به واگن آخر قطارى
پریده اید که "رل آن" دست
فوکویاما و راست افراطى جهانى
و اردوى اسالمى – ناسیونالیستى
– شبه دمکرات -قوم پرست
ایران است و میخواهید این جنس
بنجول را بعنوان "ماتریالیسم
پراتیک" بفروشید .مطمئن باشید
که این عملى نیست.
اگر شما و یا هر کدام از اعضاى
رهبرى حزبتان خیلى مدعى
هستید این گوى و این میدان ،بیاید
از موضع مارکسى و کارگرى از
این بحث روى پاى خودش دفاع
کنید .واقعیت اما اینست که شما
شاگرد ته کالس جنبش "نو
اندیشى" بعد از شکست انقالب
 ۲۲و فروپاشى شوروى هستید.
همه آنها قبل شما با همین سالح
علیه کمونیسم و انقالب کمونیستى
خود شیرینى کرده بودند و البته
جوابشان را اجتماعا از
مارکسیستها و کمونیست هاى
کارگرى گرفته بودند .شما هم
جوابتان را خواهید گرفت.

"واقعيت ٬تبئين واقعيت"
بحث آقاى تقوائى مملو از
احکام ناسیونالیستى و تحریؾ
کمونیسم کارگرى است .نقد
تمام این مقوالت بحث را
طوالنى میکند .ایشان با نقد
چپى که معتقد است "سرمایه
دارى فقط در کارخانه است و
کارگر فقط در کارخانه است"
زور میزند خودش را "چپ و
نماینده پرولتاریا" نشان دهد.
ایشان واقعیت نقد منتقد
کمونیست را قلب میکند تا در
"تبئین" واقعیت به نتیجه
دلخواهش برسد" .آن فیلسوؾ
مارکسیست" مورد عالقه ایشان
که اسمش را نبرده ،هر کسى
هست ،در این تؽییرى نمیدهد
که تبئین ایشان از رویدادهاى
یکسال اخیر و دهسال اخیر
دوستان خودش را هم قانع
نکرده است.
آقاى مدرسى نیز پیش از ایشان
تالش داشت "در چشم واقعیت
نگاه کند ".ابتدا در تالش برای
اجتماعی شدن عبارت حکومت
کارگری را از شعار "آزادی،
برابری ،حکومت کارگری"
حذؾ کرد؛ بعد از آن با هدؾ
ائتالؾ با ناسیونالیسم پرو
ؼرب ،یک منشور سرنگونی
تدوین کرد و به تصویب
رساند؛ سپس زمانی که با بی
اعتنایی آنها روبرو شد،
"منشور سرنگونی" اش را
بایگانی کرد و بجای اعالم
شکست "منشور سرنگونی"
شکست جنبش سرنگونی را
اعالم کرد .اما از بخت بد،
هنوز در صندوق را قفل نکرده
بود که خیزش عظیم مردم
سرنگونی طلب آؼاز شد و
ایشان که علنا شکست جنبش
سرنگونی را اعالم کرده بود،
ناچار شد خیزش آزادیخواهانه
میلیونی و مردم معترض را دو
دستی تقدیم دو جناح ها رژیم
اسالمی کند" .چشم دوختن در
واقعیت" به سبک کورش

مدرسی سر از پاسیفیسم ،انحالل
طلبى و خانه نشینى درآورد.
حمید تقوائى این راه رفته را طور
دیگرى میرود .ایشان میخواهد پشت
فرمان این قطار بپرد و گرنه
مارکسیسم را نمیخواهد .این حزب
اگر میتوانست رهبر یک جنبش توده
اى با هر کج و کولگى باشد من به
آن زنده باد میگفتم و بقول معروؾ
"مته به خشخاش نمیگذاشتم" .اما
استداللهاى ایشان بشدت سطحى
است .واقعیت را نه آنطورى که
هست بلکه از دریچه تئوریهاى
مندرس خویش می بیند .واقعیت
نخواستن مردم در داخل کشور و
جنبش سرنگونى را "انقالب" نام
میگذارد و "طبق تعریؾ" ناچار
است موسوى و جناحى از حکومت
را "کنار مردم" و یا "نیروهاى
سازشکار انقالب" بنامد .واقعیت
سبز را بعنوان پرچم سیاسى
"مردمى و انقالبى" جلوه می دهد تا
رنگ باختن پرچم خود و ؼیر
انقالبى شدن سیاستش را بدلخواه
تبئین کند.
در خارج که با داخل تفاوت ماهوى
دارد ،نه در سازماندهى مردمى که
با عالقه مسائل ایران را دنبال
میکنند و جلب آنها به زیر پرچم
کمونیستها ،بلکه با نمایندگان سیاسى
و متحزب جنبشهاى راست در کافه
ها پاى مذاکره و اتحاد میروند تا
بتوانند تبعیت وارونه از واقعیت را
هضم کنند .در همه حال اکسیر
همیشه حاضر "توده ها و خیابان"
است .کمونیست هایی را که
برافراشتن پرچم سرخ و ایجاد یک
قطبى کمونیست و چپ در مقابل
راستها دفاع می کنند ،به ریشخند
می گیرد .کمونیستها را بعنوان گروه
 ۰٠نفره و  ۵٠نفره در مقابل
جمعیت  ۵٠٠٠نفره مردم که به
فراخوان راستها یکى دو بار جمع
شدند مسخره میکند تا رفتن و
پیوستن به ائتالؾ آنها را تبئین کند.
نقد سوسیالیستى و کمونیستى
کارگرى را به نقد مهجورترین،
فرقه اى ترین ،حاشیه ترین ،بى
تاثیرترین محافل تنزل میدهد تا
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بتواند "سیاست را از وراى طبقه
کارگر" تبئین کنند .واقعیت و
تبئین آن براى آقاى تقوائى
اینهاست و البد آن فیلسوؾ
مارکسیست مورد عالقه ایشان هم
از همین جنس است.
اما ماتریالیسم پراتیک جن گیرى
سیاسى نیست .ماتریالیسم پراتیک
اثبات و صحت نظریه و تئورى
انقالبى را در پراتیک انقالبى
جستجو میکند .کسى که از موضع
طبقات دارا واقعیت را می بیند و
واقعیت را تبئین میکند بناچار
پراتیکى متناظر با آن دارد .معلوم
نیست چرا نمیشود پرچم سرخ و
دفاع از راه حل کارگرى براى
آزادى جامعه را برافراشت و
جمعیت وسیع هزار نفره و در
موارد زیادى وسیع تر از ائتالؾ
راست داشت؟ چرا در استکهلم
میشود؟ چه کسانى اینکار را
کردند و یک سر سوزن عقایدشان
را قایم نکردند؟ چه کسانى به
سفارت جمهورى اسالمى هجوم
بردند و خط مشى سیاسى و
فضاى خارج کشور را تؽییر
دادند؟ چه کسانى راستها را چند
شقه کردند؟ و چه کسانى با تئورى
آقاى تقوائى متحد "توده هاى در
خیابان" شدند که همزمان با آنها
کمونیستها جمعیت وسیعى از
"همان توده ها" را در مقابل
سفارتخانه حکومت اسالمى جمع
کرده بودند و پلیس میزد و جمعیت
انقالبى کوتاه نمى آمد؟ رفقاى شما
با چهار پرچم همراه با ائتالؾ
توده ایها -اکثریتها -سازمانهاى
قوم پرست -سلطنت طلبان و
فاشیستها کنار هم ایستاده بودند و
حتى اجازه صحبت به آنها هم
ندادند .اگر نمونه ها و آمار را
برشماریم ،سراسر خارج کشور
حکم به نفى کل بحث آقاى تقوائى
و فاکتهاى من درآوردى شان
میدهد .داخل کشور نیز که از
روز روشن تر است .مشکل همان
مشکل قدیمى است :بجاى توده اى
کردن رادیکالیسم کمونیستى آنهم
در متن یک دوره انقالبى ،ایشان
به رنگ جنبشهاى دست راستى
در مى آید تا مجوز ورود به جمع
"توده در خیابان" را پیدا کند.
دوستان آقاى تقوائى اگر در آلمان
تردید کردند که با سلطنت طلبان و
طرفداران موسوى بروند ،توسط
ایشان به ترسیدن و "قایم شدن

يک دًيآ تِتر

صفحَ ٩

"حزب سياسى" ناسيوناليسم چپ
در باره تحوالت حزب "کمونيست کارگرى"
سياوش دانشور
پشت مادرشان" متهم میشوند.
ایشان اصوال این سوال را ندارد
که چرا کمونیستها نمیتوانند با
پرچم خودشان رهبر اعتراض و
مبارزه توده اى باشند و این
راستها باشند که بخواهند دنبال
اینها بدوند؟ ایشان چنین سوالى
ندارد چون به توده اى کردن
رادیکالیسم اعتقادى ندارد .وقتى
واقعیت وارونه باشد ،تبئین آنهم
حتما وارونه است!
اعتراف به شکست
شعار "انقالب انسانى براى
حکومت انسانى" بعنوان یک
شعار ناسیونالیستى و حقوق
بشرى توسط ما عمیقا نقد شد و
حتى موضوع جدال سیاسى در
کنگره ششم این حزب و فحاشى
به رهبرى حزب ما در سخنرانیها
و شب و روز کنگره شد .ما پیش
بینى کرده بودیم ،که مجبور می
شوند یا شعار را کنار بگذارند و
یا با فرمول "این شعار همان
شعار جمهورى سوسیالیستى
است" آنرا تصویب کنند.
همانطور که مشاهده کردیم شق
دوم به تصویب رسید که عمال
موضوعیت و هدؾ سیاسى اولیه
طرح را منتفی می کند .حمید
تقوائى در این سخنرانى به همین
موضوع اعتراؾ میکند و از
رفقاى خودش که این شعار را
بلند نکردند و یا شرمگینانه از آن
دفاع کردند ،یعنى گفتند شعار
"حکومت انسانى همان جمهورى
سوسیالیستى است" ،گله میکند و
آنها را با عبدهللا مهتدى و نوع
دفاعش از تشکیل حزب کمونیست
ایران براى ناسیونالیستهاى کرد
مقایسه میکند .معلوم نیست آقاى
تقوائى هم صؾ شدن دوستانش با
قوم پرستان تازه سبز طرفدار
مهتدى و حزب دمکرات با پرچم
کردستان در کنار راستهاى
متفرقه سلطنت طلب و ملى
اسالمى را بعنوان یک "واقعیت"
چگونه "تبئین" میکند؟ همینطور
ایشان با ناراحتى عنوان میکند که
"به ما زیاد میگویند پوپولیست.
نقد ما به پوپولیسم این بود که

پوپولیسم حل کردن منافع و
سیاست و ؼیره طبقه کارگر در
خلق است ،حاال همان خلقى به
ما میگه پوپولیست چون
فراخوان اعتصاب عمومى دادى
و گفتى کسبه عزیز مؽازه ها را
ببندید!" (ریسه حضار) البته
ایشان پوپولیسم را نقد نکردند
منصور حکمت اینکار را کرد.
فوقش ایشان قبول و ترویج
کردند .خوب شما بجاى حکومت
خلقى حکومت انسانى گذاشته
اى ،و حتى به همین همردیؾ
بودن حکومت انسانى و
سوسیالیستى هم که اعتراض
دارى! سلطنت طلبان هم
میگویند حکومت ملى" ،آقاى
موسوى" و شیرین عبادى هم از
همین فرمولهاى حقوق بشرى
البالى اسالم شان حرؾ میزنند.
نخوانده اید؟ نشنیده اید؟ پوپولیسم
مگر شاخ و دم دارد؟ چه کسى
مثل فنر سر جاى اولش برگشته
است؟
آقاى تقوائى قول داده است منبعد
و شخصا در راس یک تعرض
سیاسى – تئوریک قرار بگیرند.
ما منتظر می مانیم ببینیم ایشان
و دوستانش چه میگویند .این را
می دانیم که تعدادى از رهبرى
و کادرهاى این حزب در فحاشى
تاکنون "هنرمند" بوده اند ،اما
چیزى در مایه دفاع کمونیستى
ندیده ایم .به هر حال ایشان
ناچار است براى تحویل کامل
این حزب به اردوى راست به
اردوى چپ و کمونیسم کارگرى
منصور حکمت تعرض کند .این
سیاسى ترین نتیجه سخنرانى
ایشان است.
ادبيات جديد عاريتى
آقاى تقوائى مدتى است در
سخنرانیهایش هر نوع جانب
ادب و احترام به مخاطبش را
کنار گذاشته است .در تصور
ایشان "رهبرى" به تندخوئى و
استفاده از ادبیات مبتذل تنزل
در
ایشان
است.
یافته
صحبتهایش از جمله در نقد

دوستانش جمله معروؾ "تربچه
هاى سرخ" را از کیانورى و حزب
توده قرض میگیرد و ارجاع به
منصور حکمت ،فعالیت در میان
کارگران و نقد داشتن به اپوزیسیون
راست را "رادیکالیسم تربچه پوکى
که داخلش سفید است" معرفی می
کند! (به تحلیل ایشان و صحبت
دوستان هم حزبى اش و اینکه چه
گفته اند کارى ندارم ).این دیگر
تراژدى است .حزبى که منصور
حکمت بنیان گذاشت و فرهنگ
سیاسى ؼربى و مدرنیستى و
برخورد برابر مشخصه اش بود،
توسط ایشان به حزبى با ادبیات
پوسیده حزب توده و کیانورى تبدیل
شده است .همینطور ایشان در
وسواس برخى از دوستانشان در
مورد مواضع و مرزبندیهاى
کمونیستى حزب با راستها عناوین
بسیار زشتى را بکار میبرد که
توسط نیروهاى حزب هللا در انقالب
 ۲۲ایران بکار میرفت .آیا آقاى
تقوائى نمیداند که حزب اللهى ها به
چپها در انقالب ایران وقتى
میگفتند:
میکردند
تظاهرات
"سوسولها دست نزنید النگو هاتون
میشکنه"؟ اگر فرض کنیم ایشان
طبق معمول چیزى از دهنشان
پریده ،کسى در این پلنوم و این
رهبرى نبود که جرات کند این
تذکر را به ایشان بدهد؟ حمید
تقوائى در نقد دوستانش و کسانى
مثل ما که بقول ایشان "رادیکالیسم
مان در مواضع مان است" ،میگوید
"نگران این هستید که النگوهاى
مواضع تون بیافته"؟ "نگران این
هستید که سرخاب و سفید آب
مواضع تون کم بشه"!!؟؟
فقط باید گفت این اظهارات
مردساالرانه و عقب مانده و
اسالمى در پلنوم یک "حزب
سیاسى" شرم آور است .آقاى
تقوائى البته در سوتى دادن استاد
است اما این عبارات زشت و
تکرار چند باره آن دیگر "سوتى"
نیست ،این فرهنگ سیاسى جدید و
گوشه اى از مناسبات رهبرى و
کادرها است .این نتیجه فرهنگى
سیاستهاى جدید این حزب و سیر
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تحول دست راستى شدن آن است.
توصیه من به کسانى که هنوز
کمونیست اند و امرى اجتماعى و
کمونیستى دارند ،اینست که سوار
این قطار که این سیاستش و این
فرهنگش و این اخالقیاتش است
نشوند .مسیر این قطار ته دره
است .این محتواى "انسانى شده" و
بعبارت دقیقتر محتواى سوسیالیسم
حقوق بشرى و ناسیونالیستى جدید
این حزب است .شما در میان چپها
که سهل است ،در میان راستها هم
قدرت دفاع از این ادبیات سخیؾ و
عاریتى را ندارید.
مسائل مختلؾ دیگرى مانند
"مضمون جدال برسر قدرت
سیاسى"" ،تعریؾ انقالب"" ،بحث
کارگرى بودن اکس مسلم"" ،بحث
جنبشهاى سیاسى و طبقاتى جامعه
ایران"" ،مسئله سکتاریسم و
مرزبندى با توده مردم"" ،طبقه
کارگر و سیاست" و ؼیره،
موضوعاتى هستند که با تعاریؾ
حمید تقوائى موضوع نقد و بحث
اند که در این یادداشت از آنها
صرؾ نظر میکنم .سیاستهاى
حزب "کمونیست کارگرى" به
رهبرى حمید تقوائى جدید نیستند،
قبال هم وجود داشته اند ،اما با
شتاب تحوالت ایران به فرجام خود
نزدیک شدند .پوپولیسم مزمن و
سرگردان ایشان در دنیاى بعد از
بلوک شرق و بى افقى چپ
رادیکال ناچار بود روى زمین
واقعى بنشیند .این ناسیونالیسم چپ
بدون مدعا و اخته است که در
کنار اردوى راست به جست و
خیز مشؽول است .پوشش
"کمونیسم" براى این جریان دیگر
تماما جعلى است.
وقت آنست که طرفداران کمونیسم
کارگرى بدون تخفیؾ و اجتماعى
منصور حکمت به حزب اتحاد
کمونیسم کارگرى بپیوندند* .
 ۵٨جون ۵٠۰٠

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم ٬بدون اميد
سوسياليسم ٬بدون ”خطر“
سوسياليسم ٬به چه
منجالبى تبديل ميشود!
هٌصْر حکوت

يک دًيآ تِتر
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اجالش گرٍّ )G20( ٠٣
اعتراضات هيلتاًت صف اًطاًيت در تْرًتْ
جليل تِرّزی
جمعه  ۵۲ژوئن اولین روز
اجتماعات اعتراضی در ارتباط با
اجالس گروه بیست بود .بیش از
چهار هزار نفر با اجتماع در
پارك الن گاردن واقع در یكی از
مراكز بی مسكنان و فقیر تورنتو
مارش خود را علیه سران ۰۲
كشور به اصطالح با نفوذ
اقتصادی و اتحادیه اروپا آؼاز
كردند .پارك كامال در محاصره
پلیس بود .ساك و كوله پشتی های
همه را میگشتند و از بردن
چوبهای پرچم و بنر جلوگیری به
عمل میاوردند .با این وجود
اجتماع پر شوری از نیروههای
علیه فقر و بی مسكنی،
سازمانهای مدافع حقوق
پناهندگی و محیط زیست و
سوسیالیستها و نیروهای چپ
بوجود آمده بود .دسته های
موزیك و مارش و سرود
خوانی موجب فضایی رزمنده
شده بود.
فعالین حزب اتحاد كمونیسم
كارگری با پرچمی بزرگ به
رنگ قرمز و مزین به عكس
ماركس كه برآن نوشته شده
بود مرگ بر سرمایه داری و
زنده باد سوسیالسیم جلوه ویژه
ای به این اجتماع داده بودند.
بطوری كه دهها خبرنگار و
فعال حاضر در پارك از این
پرچم عكس گرفتند و با
محمود احمدی مصاحبه كردند.
تعداد زیادی هم با شوق و ذوق
در كنار تصویر ماركس می
ایستادند و عكس می گرفتند .در
طول حدودا دو ساعتی كه تظاهر
كننده گان در پارك جمع بودند،
فعالین حزب اتحاد كمونیسم
كارگری به همراه دیگر نیروه
های چپ ایرانی و شورای
حمایت از مبارزات مردم در
ایران ضمن راهپیمایی با دادن
شعارهایی چون مرگ بر سرمایه
داری و زنده باد سوسیالیسم
فضایی رادیكال و میلیتانت ایجاد
كردند.
اجتماع در پارك پس از سخنرانی

تنی چند از فعالین اجتماعی از
جمله جان كالرك رهبر ائتالؾ
علیه فقر همچون سیلی به
خیابانها ریخت و رزمنده با
شعار "خیابانها مال كیست؟ مال
ماست!" مركز شهر تورنتو را
درنوردیدند .و این در حالی بود
كه پلیس تا دندان مسلح چهار
طرؾ صؾ تظاهر كنندگان را
در حلقه محاصره خود گرفته و
با ایذا و اذیت تالش فراونی
برای تحریك آنها بخرج میداد.
در طول راهپیمایی با دستگیری
دو تن دوبار تالش كردند در
صؾ راهپیمایان شكاؾ بیاندازند

ولی موفق نشدند .هر چند كه
سازمان دهندگان تظاهرات
مسیر راهپیمایی را اعالم نكرده
بودند ،همه از جمله پلیس
میدانستند هدؾ ،اجتماع سران
گروه بیست است .از این رو
تمام تالش پلیس این بود كه سیل
خروشان به پای دیوار های
بتونی و بسیار بلند اطرؾ
كنفرانس نرسد .هر چند كه خود
این دیوارها با فاصله زیادی از
محل اجالس بپا شده بود.
سرآنجام حدود سی صد ،چهار
صد متری دیوارها ،ارتش
سرمایه دیگر تحمل نیاورد و با
تمام امكاناتش ،از اسبهای ؼول

پیكر گرفته تا پلیس ضربت فیل
قواره دیواری در مقابل تظاهر
كنندگان ایجاد كردند و عمال اعالن
جنگ دادند .اما تظاهر كنندگان پس
از مدتی تالش برای نفوذ در این
دیوار جدید همراه با دادن
شعارهایی علیه زورگویی های
پلیس مسیر دیگری را برای ادامه
تظاهرات پیش گرفتند .در طول
مدت راهپیمایی فعالین حزب
همچنان رزمنده با دادن شعارهای
ضد سرمایه داری نقش موثری در
راهپیمایی ایفا نمودند.
تظاهرات روز جمعه بدون درگیری
جدی پس از چندین ساعت متوالی

به پایان رسید ولی تعداد زیادی از
تظاهر كنندگان تمام طول شب را
در پارك زنده داری كردند .باید
یادآور شد كه حدود هزار نفر از
نیرو های چپ و میلتانت از
شهرهای دیگر از جمله از شهر
مونتلایر به تورنتو آمده بودند .در
تظاهرات روز جمعه سازمانها و
اتحادیه های كارگری نقش و
حضور اساسی نداشتند .اینها برای
تظاهرات روز شنبه مقابل مجلس
ایالتی ،كوئینز پارك ،فراخوان داده
بودند و تخمین زده میشد كه بیش از
 ۵٠هزار نفر به خیابانها بیایند.
حضور رسانه ها بسیار گسترده و
چشمگیر بود .به جرات میتوان
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گفت بیش از صد خبرگزاری از
اجتماع و راهپیمایی گزارش تهیه و
بخشا زنده از رادیو و تلویزیونها
پخش میكردند .تلویزیون سی تی
وی و پالس تی وی در برنامه های
خبری اجتماع فعالین حزب و پرچم
ماركس را نشان دادند .یكی از
تالشهای مدیای دولتی در این روز
بر این بود كه با نشان ابعاد
حضور نظامی پلیس و ارگانهای
ویژه ضربت در دل مردم رعب و
وحشت ایجاد كنند و یا اینكه نشان
دهند كه چه مزاحمتهایی
تظاهركنندگان برای عبور و مرور
مردم فراهم كرده اند.
الزم است كه دراین جاا تصاویاری
از اقدامات امنیتی دولت كااناادا در
مقابلاه باا اعاتاراضاات ماردم كاه
تخامایان زده مایاشاود بایاش از یاك
میلایاارد دالر هازیاناه دارد ،ارائاه
دهیم .از چند روز قبل از كنفراناس
بطور نااگاهاانای اعاالم كاردناد كاه
هئیت دولت استان اناتااریاو
به پلیس اختیار تام داده كاه
هار كساای را كاه بااه پاانااچ
مااتااری دیااوار كااناافاارانااس
ناازدیااك شااود و از ارائااه
كااارت شااناااسااائاای و دلاایاال
مااوجااه باارای حضاااورش
سرباز زند ،دستگایار كاناد.
همچنین اعالم كرده باودناد
كه بیش از  ۲٠٠٠نایاروی
كاامااكاای پاالاایااس و گااروه
ضربت از دیاگار اساتااناهاا
آورده اناااد .باااروی هاااماااه
تقاطع ها مشرؾ باه ماحال
اجالس دوربین هاای فایالام
برداری نصب كرده بودند.
دانشگاه تورنتو كاه نازدیاك
به محل كانافاراناس باود را
عمال تعطیل كرده بودند .تا آنجاایای
كاااه مااایاااتاااوانساااتاااناااد ماااریضاااهاااای
بیمارستانهای اطاراؾ را مارخاص
كرده بودند .چنان رعب و وحشاتای
ایجاد كرده بودند كه بسایااری آخار
هفته را مرخصی گرفته تا از رفتان
به مركز شهر پرهیز كنند ،همچنیان
برای ساكنین اطراؾ اجالس كارت
شااناااسااایاای ویااژه ای صااادر كاارده
بودند .ایستاگااه قاطاار ماركازی را
تعطیل و بخش زیادی از فعالیتهاای
فرهنگی و هنری و ورزشی را باه
تعویق انداختند و باطاور كالای یاك
حكومت نظامی اعاالم نشاده را باه
مردم تحمیل نمودند.

صفحَ ٠٠
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 81تير روز مبارزه عليه رژيم اسالمی
صادق اميررحمانی
امروز در ایران با جامعه ای
روبرو هستیم که در آن خطوط و
صؾ بندی های سیاسی به مراتب
روشن تر و شفاؾ تر از قبل
است .جناحهای مرتجع رژیم،
بورژوازی و تمام اعوان و
انصارش مستاصالنه از پاسخ به
خواست های مردم عاجزند.
امروز خواستهای واقعی مردم در
متن جنبش های اجتماعی جامعه
بازتاب می یابد .طبقه کارگر و
جنبش اعتراضی ضد سرمایه
داری حرکت چشمگیری داشته
اند.
جنبش معترض دانشجویی همگام
با جنبش سرنگونی مردم ،پرچم
آزادی ،برابری طلبی و عدالت
خواهی را برافراشته و به جنگ
با نظام ظلم و بردگی و رژیم
جنایتکار اسالمی بلند شده است.
جنبش دانشجویی کمونیست برای
از بین بردن تفاوتهای طبقاتی و
فرهنگ مرتجع مسلط طبقه ی

حاکم به پا خواسته و تا
سرنگونی رژیم از پا نمی نشیند.
 81تیر امسال باید همه با هم
سرکوب و اختناق ،فقر و
فالکت ،تبعیض و بیحقوقی ،زن
ستیزی و آپارتاید جنسی و
تحریم اقتصادی را نفی کنیم و
خواهان آزادی ،برابری ،رفاه و
آزادی بی قید و شرط کلیه ی
زندانیان سیاسی شویم .این روز،
روز آزادیخواهان است.
طی سال گذشته تالش سیاسی و
اجتماعی علیه جمهوری اسالمی
هویت روشنتری یافته است.
جنبش آزادی زن با قدرت ابراز
وجود کرده است .مردم ارزش
های اسالمی را به سخره گرفته
اند .نسل جدید ضدیت خود را با
اسالم و رژیم اسالمی ابراز
کرده است .اعتراض علیه فقر و
فالکتی که رژیم اسالمی به
جامعه تحمیل کرده در مبارزات
و اعتصابات کارگری برجسته

شده است.
یک حرکت سازمان یافته در این
روز می تواند ضربه ای کاری به
رژیم جنایتکار اسالمی وارد سازد.
 81تیر امسال باید این پیام را مقابل
مردم قرار دهد که تحقق خواست
های عمیق و واقعی مردم ،آزادی،
برابری و رفاه ،نه در پی تالش
های نیروهای راست ،اصالح
طلبان حکومتی و ناسیونالیسم پرو
ؼرب ،بلکه با پیروزی یک انقالب
کارگری و برقراری یک جمهوری
سوسیالیستی امکان پذیر است.
جنبش دانشجویی معترض و
رادیکال مخالؾ جداسازی و
آپارتاید جنسی و ایجاد فضای پلیسی
و نظامی در دانشگاه است .آنها
خواهان آزادی بی قید و شرط بیان،
آزادی فوری دستگیرشدگان و
تمامی زندانیان سیاسی و لؽو
مجازات اعدام هستند .این جنبش
مدافع جنبش کارگری و اهداؾ
برابری طلبانه ی آن و جنبش

آزادی زن است و باید در مقابل
هر نوع سیاست ناسیونالیستی و
راست بایستد.
اعتراضات دانشجویی همواره نقش
مهمی در تؽییر فضای سیاسی
این
است.
داشته
جامعه
اعتراضات ،گوشه ای از
اعتراضات مردمی است که برای
یک زندگی انسانی ،آزادی،
برابری و رفاه مبارزه می کند .این
اعتراضات بخشی از مبارزات
توده ای مردم برای سرنگونی
رژیم اسالمی و تحقق یک دنیای
بهتر ،یک جامعه آزاد ،برابر و
مرفه است .بکوشیم این روز را به
روزی تاریخی بدل کنیم.

راديو  ٢۴ساعته براى يک دنياى بهتر
به اطالع میرسانیم که رادیو  ۵۰ساعته براى یک دنیاى بهتر برنامه هاى آزمایشى خود را از طریق ماهواره و اینترنت از  ۰۲ژوئیه ۵٠۰٠
برابر با  ۵۰تیرماه  ۰۰٨۲آؼاز میکند .لطفا مشخصات رادیو را به اطالع عموم برسانید و ما را از کیفیت پخش مطلع کنید.
مشخصات رادیو ماهواره اى براى یک دنیاى بهتر به قرار زیر است:

Satellite: TelStar 12
Transponder: 10
Horizontal: QPSK 2/3
Symbol Rate: 19279
رادیو یک دنیاى بهتر ،صداى کارگران کمونیست ،صداى کمونیسم کارگرى ،صداى آزادیخواهى و برابرى طلبى زنان و نسل جدید ،صداى
متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسى ،صداى مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت
سوسیالیستى است .رادیو یک دنیاى بهتر صداى کسانى است که براى برپائى یک دنیاى شایسته انسان ،یک دنیاى بهتر مبارزه و تالش میکنند.
رادیو یک دنیاى بهتر صداى شماست!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٨تیر  ۵۲ – ۰۰٨۲ژوئن ۵٠۰٠
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گزارش٬اعتراض کشاورزان روستاهاى تابع ديواندره
پدرام شاهرخى
طى چند روز اخیر ،کشاورزان
زحمتکش روستاهاى دیواندره که
تعداد زیادى از آنها گندم هایشان را
برداشت کرده ،طبق روال معمول
براى تحویل به "سیلو" یا انبار گندم
مراجعه کردند .اما سیلو از تحویل
گرفتن گندم کشاورزان خوددارى
میکند .هم اکنون بیش از  ۰٠٠نفر
از کشاورزان روستاهاى توابع
دیواندره در جلوى سیلوى این شهر
تجمع کرده و خواهان رسیدگى به
این وضعیت و تحویل گندم هایشان
هستند .بهانه سیلو این است که
انبارها پر شده و ظرفیت نداریم .اما
این یک دروغ آشکار است که
توسط کارمندان اعالم شده چون
هنوز آؼاز فصل انبار سیلوها است.

همینطور کارگرانى که در این
سیلوها کار میکنند به مردم گفته
اند که سیلوها خالى هستند.
در حاشیه این مسئله بحثهاى
مختلفى مطرح است .برخى عدم
تحویل گرفتن گندم توسط سیلو را
بى پولى دولت براى خرید این
گندمها و پرداخت پول به
کشاورزان میدانند و بهانه پر
شدن سیلوها براى پوشاندن این
ورشکستگى است .بحث دیگر
اینست که دولت ،طبق اعالم
خودشان ،بخاطر پیش بینى
خشکسالى مقدار زیادى گندم وارد
کشور کرده و این گندم اضافى
االن در انبارهاى دولت است و

در نتیجه از خرید گندم
کشاورزان خوددارى میکند .
یک بحث دیگر اینست که سال
قبل دولت براى خرید این
گندمها برنامه اش این بوده که
به کشاورزان اعالم میکرد که
در بانک ملت حسابى را به اسم
حساب خرید گندم باز کنند و
پس از تحویل گندمشان به سیلو
با دادن این شماره حساب به
مسئول سیلو پول به حسابهاى
آنها طى دو روز ریخته میشود
اما امسال دولت از اعالم این
مسئله و اعالم باز کردن حساب
هم خوددارى کرده است.
بعضى از کشاورزان میگویند
که شایعه اینست که بعد از این
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هدفمند کردن یارانه ها دولت دیگر
سهمیه نانوائى هاى روستاها را
نمیدهد و میخواهد کشاورزها
گندمشان را براى خودشان
نگاهداشته و از آن نان درست
کنند! در این میان فساد ادارى که
دیگر همه جا بیداد میکند عاملى
شده که کارمندان این سیلو با
گرفتن رشوه گندم تعدادى را که
آشنا یا پارتى دارند از کشاورزان
تحویل میگیرند.
این در حالى است که این
زحمتکشان روستائى با زحمت
زیادى این محصول ناچیز را تولید
کردند و منبع درآمد اصلى تعداد
زیادى از آنهاست .در حال حاضر
چند روز است که بیش از ۰٠٠
کشاورز با ماشینهاى پر گندم دم
سیلو میخوابند با این امید که
گندمشان را از آنها بخرند .این
زحمتکشان بشدت خسته ،مضطرب
و نگران هستند و دست به تجمع
اعتراضى زدند* .

قصابخانه ايران خودرو!
ماهيچه دست احمد تفکری قطع شد
بنل به خبر دریافتى ،احمد تفکری کارگر سایت  0ایتکو پرس در حالیکه در محوطه کارگاه مشؽول جابجائی ورق های بسیار سنگین و تیز و برنده
آهن بود ،ناگهان آوار ورق های آهن فرو ریخت .در این واقعه تلخ و ناگوار بر اثر اصابت ورق های تیز و برنده آهن ماهیچه دست احمد بطور
کامل متالشی و له شده از جا کنده شد .در حالیکه به دلیل خونریزی شدید فضای کارگاه به خون آؼشته شده بود و حالت نیمه بیهوشی و دردناک
احمد دیگر کارگران را شکه و در ماتم عمیق فرو برده بود ،عوامل کارفرما با بیتفاوتی و عدم احساس مسئولیت نسبت به انتقال فوری احمد به
بیمارستان و مراکز درمانی معتبر خشم و تنفر بیش از پیش کارگران را دامن زده بودند.
یکی از کارگران عصبانی و معترض میگفت :برای ماهی  022هزار تومان کوفتی که خانواده هایمان هم همیشه گرسنه و محرومند باید جانمان را
بدهیم تا امثال نیاکان و فرزانه پورها پولهای هنگفت و باد آورده به جیب بزنند .احمد تفکری کارگر  7سال سابقه کار سایت  0ایتکو پرس هم اکنون
به همراه خانواده اش در حالی با جیب خالی و قرض و بدهکاری به دنبال دوا و درمان در جهنم سرمایه و اسالم سرگردان است که نیاکان مدیر
ایتکو پرس و فرزانه پور مدیر تولید پنهانی و مزورانه در تبانی با ادارات کار و بیمه حکومت جانیان اسالمی به دنبال اخراج این کارگر مصدوم
هستند.
سایت  0ایتکو پرس با بیش از  822نفر کارگر قرار دادی و سفید امضا ،با قرار دادهای یکطرفه و دستمزدهای  020هزار تومانی در  0شیفت 1
ساعته کاری تا  80شب واقع در کیلومتر  81جاده مخصوص کرج از مراکز پرسی ایران خودرو میباشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٨تیر  ۵۲ – ۰۰٨۲ژوئن ۵٠۰٠

آثار هٌصْر حکوت را تخْاًيذ!
ترای ُر کارگر ّ کوًْيطتی کَ تَ ترپائی جاهعَ ای ضْضياليطتی فکر هيکٌذ ّ آى را اهری هثرم ّ هوکي هيذاًذ،
هٌصْر حکوت يک گٌجيٌَ غٌی آهْزظ اضت.
http://hekmat.public-archive.net/
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سياست سازماندهى ما در ميان کارگران

قسمت اول

هٌصْر حکوت
پیشگفتار
"سیاست سازماندهی ما در میان
کارگران" یکی از مطالب پایه ای
کمونیسم کارگری منصور حکمت
در زمینه سازماندهی کارگران
است .این رساله رئوس فعالیت
کمونیستی در میان کارگران را در
تمایز با سیاستهای "پوپولیستی"،
"سندیکالیستی" و "آنارشیستی" به
طور همه جانبه ای بیان کرده است.
اگر چه این رساله در سال ،۰۰۲۲
زمانی که منصور حکمت در
رهبری حزب کمونیست ایران بود،
منتشر شده است ،اما تزهای پایه ای
آن کماکان به قوت خود باقی است.
نگرش و سبک کار قید شده در این
رساله اساس سیاست فعالیت
سازمانی حزب اتحاد کمونیسم
کارگری را در میان کارگران
تشکیل میدهد .نشریه برای یک
دنیای بهتر این رساله را برای
مطالعه دقیق فعالین کارگری به
مناسبت "کنگره منصور حکمت"
منتشر میکند.
علی جوادی

سياست سازماندهى ما در ميان
کارگران 8
نوشته حاضر چکیده مباحثاتى است
که پس از کنگره دوم حزب و بر
مبناى تاکیدات کنگره بر لزوم تدقیق
بیشتر رئوس سیاست سازماندهى
کارگرى ما ،در دفتر سیاسى حزب
صورت گرفته است .این مقاله در
عین حال گام دیگرى در راستاى
مباحثاتى است که در چند سال اخیر
در باره اصول و سبک کار
کمونیستى و جوانب گوناگون کار
سازماندهى حزبى در شهرها داشته
ایم.
این نوشته از سه بخش اصلى
تشکیل میشود .در بخش اول ،برخى
مقدمات و مبانى عمومى بحث مورد
اشاره قرار میگیرد .تزهایى که در
این بخش مطرح میشود گویاى

برخى تفاوت هاى اساسى میان
بینش سازمانى ما با تفکر چپ
سنتى ایران است .بارها تاکید
کرده ایم که هدؾ حزب
کمونیست ایران صرفا نمایندگى
کردن و سازمان دادن "سیاست
رادیکال" در درون اپوزیسیون
نیست ،بلکه بنیاد گذاشتن یک
کمونیسم کارگرى و اصیل در
ایران و به میدان کشیدن طبقه
کارگر به عنوان نیروى فعال
انقالب سوسیالیستى است .حزب
کمونیست ایران از لحاظ
تاریخى حاصل رادیکالیزه شدن
عمیق جناحهایى از چپ انقالبى
در متن انقالب  ٧۲بوده است.
اما نکته مهم این است که این
رادیکالیزه شدن باید تا حد یک
گسست همه جانبه از تفکر و
سنتهاى چپ ؼیر پرولترى
ایران ادامه پیدا کند .در واقع
باید در قطبى دیگر ،بر مبناى
یک بنیاد طبقاتى متفاوت ،یک
کمونیسم کارگرى در ایران
شکل بگیرد .این کمونیسم
کارگرى نمیتواند صرفا به
اصالحات و تعدیالتى در تفکر
سیاسى و عمل مبارزاتى چپ
سنتى بسنده کند .این چپ در
مجموع جناح چپ طبقات دیگر
بوده است ،تفکر خود ،نگرش
سیاسى و اهداؾ خود و روش
هاى عملى خود را از افق
سیاسى و زیست اجتماعى
طبقات دیگر گرفته است .جدائى
کمونیسم از این چپ باید یک
جدائى قطعى باشد .میراث چپ
ؼیر کارگرى ،یعنى جناح چپ
بورژوا -دموکراسى و بورژوا
رفرمیسم در ایران را باید بطور
کامل بدور افکند ،اینجا صحبت
صرفا بر سر افکار و باورها
نیست .در واقع از توصیؾ
مشخصات عقیدتى مارکسیسم
انقالبى تا بنیاد نهادن یک
کمونیسم کارگرى در صحنه
جامعه راه بسیار درازى است.

اینجا صحبت بر سر شکل دادن
به یک عمل اجتماعى متفاوت
توسط یک طبقه اجتماعى است.
تمام بحثهاى چند سال اخیر ما
در باره اصول سبک کار
کمونیستى ،و تمام تالش عملى
ما در عرصه کار سازماندهى
در میان کارگران ،هدفى جز
این نداشته است که این عمل
اجتماعى متفاوت را امکانپذیر
سازد ،نه فقط چگونگى و
روشهاى فعالیت کمونیستى را
مشخص کند ،بلکه ابزار و
ظرؾ سیاسى و تشکیالتى
مناسبى براى ابراز وجود خود
طبقه کارگر بعنوان نیروى
انقالب اجتماعى فراهم سازد.
وقتى به بررسى گیر وگرفت ها
و مشکالت در این زمینه
میپردازیم ،قبل از هر چیز
مجددا با بقایاى همان باورها و
روش ها و سنت هایى مواجه
میشویم که خصلت نماى چپ
ؼیر کارگرى ایران بوده است.
در این میان معضل ما نه فقط
نقد اعتقادات و سنت هاى چپ
خورده بورواژى بلکه بیان
اثباتى آن واقعیات اجتماعى و
اصول سیاسى است که در تفکر
این چپ اساسا مورد توجه قرار
نمیگرفت.
در تزهاى کنگره اول اتحاد
مبارزان کمونیست در باره
سبک کار کمونیستى به این
اشاره کردیم که در تفکر
سازمانى چپ پوپولیست ایران،
اساسا موضوع سازماندهى
کارگران،
کمونیستى
سازماندهى طبقه کارگر براى
انقالب کمونیستى به فراموشى
سپرده میشود و سازماندهى
کارگران در این نگرش صرفا
به بازتاب تشکیالتى مبارزه ضد
استبدادى تنزل میباید.
در تزهایى که در بخش اول
بحث حاضر طرح مى کنیم به

یک خالء دیگر در این تفکر اشاره
میکنیم و آن مشخصات خود طبقه
کارگر به عنوان یک پدیده عینى
اجتماعى با خصوصیات و خود
ویژگى هاى خود است .چپ خرده
بورژوایى شناخت درستى از طبقه
کارگر ،آنطور که هست ،نداشته و
ندارد .کارگران در این تفکر یا
پرولتایاى مجرد کتاب هاى تئورى
اند و یا صاحبان "دستان پینه
بسته" ،تهیدستان و زحمتکشان.
آنچه ؼایب است تصویرى عینى،
علمى و واقعى از طبقه کارگر به
مثابه یک طبقه اجتماعى متمایز
است .طبقه محصول تولید بزرگ،
با مکانیسم ها و مناسبات درونى
خاص خود.
پیش از این ،در مباحثات مربوط به
حوزه هاى محل زیست و کار و
بویژه در بحث پیرامون آژیتاتورها
و رهبران کارگرى ،به گوشه هایى
از مشخصات عینى طبقه کارگر
در زندگى و مبارزه اشاره کرده
ایم .تزهایى که بخش اول این
نوشته طرح میشود نیز عمدتا
مربط به همین مساله است .این
تزها ابدا جامع نیست ،بلکه آن
نکاتى را در برمیگیرد که بعنوان
زمینه هاى عمومى بحث سیاست
سازماندهى ما در این دوره و به
مثابه برخى وجوه تمایز جدى ما با
چپ ؼیر پرولترى در زمینه کار
در میان کارگران تاکید بر آنها
ضرورى است.
بخش دوم این نوشته ،مرورى
مختصر بر فعالیت تاکنونى ما و
نقاط قدرت و ضعؾ آن است .در
این بخش نیز بر آن نکاتى انگشت
میگذاریم که تعمق در آنها براى
درک وظایؾ این دوره ما
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ضرورى است .بخش سوم شامل
رئوس سیاست سازماندهى ما در
دوره حاضر است .هدؾ ما اینست
که در این مقاله و همینطور در
نوشته هاى بعدى در همین زمینه
افق عملى مشترک و روشنى به
فعالین حزب کمونیست در زمینه
اشکال و شیوه ها و نیز در مورد
سیر توسعه کار ما در میان
کارگران بدهیم .همانطور که گفتیم
این مقاله رئوس مطالب را بیان
میکند و توضیح بیشتر جنبه هاى
مختلؾ سیاست سازماندهى ما
وظیفه نوشته هاى دیگر و برنامه
هاى رادیویى ویژه است.
رئوس سياست سازماندهى ما در
دوره آتى
سیاست سازماندهى ما ادامه اصالح
شده روشى است که تاکنون در پیش
گرفته ایم .محورهاى اصلى سیاست
تاکنونى ما ،نظیر کارگرى کردن
حزب ،پیوند با رهبران عملى ،کار
حوزه اى ،سازماندهى منفصل و
ؼیره همچنان در این دوره نیز
مبناى کارما خواهد بود .نکاتى که
اینجا مطرح میکنیم باید اوال کمک
کند تا درک جامع تر و "سیاسى"
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ترى از اهداؾ و روشهاى
سازمانى ما در بین رفقاى حزبى
تثبیت شود ،ثانیا توجه رفقا را به
آن اقدامات و جهت گیرى هایى
که تا کنون در کار ما کمرنگ
بوده یا فراموش شده است،
معطوؾ کند و ثالثا سیر و مراحل
آتى فعالیت سازماندهى ما را
روشن تر نماید و یک افق واحد
از دورنماى کار ما در میان
فعالین حزب بوجود بیاورد.
واضح است که این نوشته
نمیتواند وارد جزئیات اقداماتى
بشود که در این دوره در دستور
ماست .از این رو بدوا نکات
اصلى در سیاست سازماندهى
حزب در دوره کنونى را فهرست
وار ذکر میکنیم و سپس تحت چند
سرفصل اصلى در باره این نکات
بحث
میدهیم.
توضیحاتى
مشخصتر در باره جوانب عملى
کار را باید به مقاالت دیگرى
واگذار نمود.
مبانى اصلى سیاست سازماندهى
ما در این دوره اینهاست:
 -۰سازماندهى حزبى در قدم اول
مستلزم آن است که حزب

کمونیست بتواند جناح رادیکال
و سوسیالیست در میان کارگران
پیشرو و رهبران عملى جنبش
کارگرى را متحد کند و به
تحرک درآورد .این طیؾ پایه
مادى بالفصل حزب کمونیست
ایران در درون طبقه کارگر و
حلقه واسط در پیوند حزب با
توده هاى وسیع طبقه است.
 -۵با توجه به شرایط کنونى،
شکل مناسب براى سازماندهى
این طیؾ شکل شبکه هاى
محافل کارگرى است .حوزه ها
و سازمان حزبى ما در میان
کارگران باید به مثابه کانون
هاى پیشرو در درون این شبکه
ها کار کنند.
 -۰با گسترش اتحاد درونى و
افزایش دخالت این طیؾ در
سرنوشت جنبش کارگرى و در
رهبرى اعتراضات و مبارزات
جارى ،سیاست ها و شعارهاى
حزب کمونیست عمال تاثیراتى
بسیار پردامنه تر در جنبش
کارگرى خواهد داشت و دخالت
موثرتر از جانب حزب در
جارى
مبارزات
هدایت

امکانپذیر خواهد شد.
 -٤با اعتالى جنبش کارگرى بویژه
با تؽییر تناسب قوا به نفع طبقه
کارگر و جنبش توده اى در آینده،
اشکال نوین و جدى ترى در
سازمانیابى حزبى این طیؾ
امکانپذیر میشود .بدرجه اى که در
این دوره حزب کمونیست توانسته
باشد اتحاد و آگاهى سیاسى این
طیؾ را افزایش بدهد و موقعیت
آن را در راس جنبش اعتراضى
تثبیت کند ،بهمان درجه پیوند
تشکیالتى و عملى اکثریت عظیم
کارگران در این طیؾ با حزب
کمونیست در آینده سهلتر و
سریعتر انجام خواهد شد.
 -٧حزب کمونیست از هم اکنون
میکوشد تا فعالترین و آگاهترین
رهبران این طیؾ را به صفوؾ
سازماندهى حزبى خود جلب کند و
سازماندهى حزبى را به سازمان
رهبران عملى کمونیست کارگران،
تشکل کارگران کمونیست ،تبدیل
سازد.
به نقل از کمونیست شماره ۵٨
مهر ماه ۰۰٣٧
مجموعه آثار ،جلد ششم
ادامه دارد....

هجوع عوْهٔ کارگرٓ

کارگراى در اعتراضات جارٓ تَ هجوع عوْهٔ هتکٔ غْيذ! هجوع عوْهٔ ظرف اعوال ارادٍ هطتقين ّ هطتور
تْدٍ کارگراى اضت! جٌثع هجوع عوْهٔ کارگرٓ را تقْيت ّ گطترظ دُيذ!
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خاطراتی از منصور حکمت
مارکس دوران ما
مريم کوشا
اولین باری که منصور حکمت
(نادر) را دیدم سال  ۰۲٨۲بود.
دختر نادر و آذر تازه بدنیا آمده بود.
نادر با دخترشان بازی میکرد.
خیلی خوشحال بود که کوچولویشان
دایما میخندید .یادم میاید همیشه به
خودم میگفتم اگر نادر را ببینم همه
سواالت سیاسی ام را ازش می
پرسم .ولی صحبتها حول
موضوعات روزمره و بخصوص
کوچولوی نازنینشان بود.
اولین باری که صدای نادر را شنیدم
سال  ۰۲٨۵بود .من با سازمان
هواداران اتحاد مبارزان کمونیست
در انگلستان فعالیت میکردم .نادر،
خسرو داور و چند تن دیگر از
رهبری اتحاد مبارزان کمونیست در
ایران از فعالیت های ما در خارج
مطلع بودند و انتقاداتی نسبت به
برخی جنبه های شیوه فعالیت ما
در خارج کشور داشتند .نوار
نظراتشان را برای ما فرستادند.
میتوانم بگویم اولین تاثیر منصور
حکمت درزندگی سیاسی من گوش
کردن به این نوار بود .منصور
حکمت در صحبت هایش از اهمیت
فعالیت در خارج کشور صحبت
کرد.
در آنموقع یکی از مهمترین
فعالیتهای ما در سازمان هواداران
اتحاد مبارزان کمونیست ترجمه و
انتشار نوشتجات ا.م.ک به انگلیسی
بود .یادم میاید که منصور حکمت
از اینکه ادبیات مارکسیسم انقالبی
در دسترس دیگران گذاشته میشد
قدردانی میکرد .آنموقع نمی دانستیم
که نویسنده این متون خود او است.
نوشته های سازمان های دیگر مثل
سازمان های خط  ۰با ادبیات
مهجور ،بیربط ،ناآشنا و در بسیاری
موارد ؼلوآمیز بودند .ولی جزوات
علیه بیکاری و "بسوی سوسیالیسم"

اتحاد مبارزان کمونیست کامال
علمی ،انقالبی رادیکال و قابل
فهم بود .نوشته هایی که عمدتا
توسط منصور حکمت نوشته
شده بودند .شیوه بحث کردن و
نوشتن نادر چنان بود که به همه
سواالت شنونده و خواننده جواب
میداد و هنوز میدهد .انگار
میدانست توی مؽز دیگران چه
میگذرد .این متون و شیوه علمی
و مارکسیستی منصور حکمت
در تحلیل جامعه سرمایه داری و
اتفاقات سال  ۰۲۲۲تاثیر
بسزایی در سیاسی و کمونیست
شدن من و بسیاری دیگر داشت.
منصور حکمت به معنای واقعی
رهبر یک جنبش عظیم بود و
هنوز هست .منصور حکمت،
مارکس دوران ما است .افقی که
وی از روندهای جامعه و
برنامه و سبک کار برای تؽییر
جامعه ،از بین بردن سیستم
سرمایه داری و برقراری
سوسیالیسم داده است یک جنبش
عظیم انقالبی را بسیج کرده
است .جای او بسیار خالی است .
همه کسانی که با او از نزدیک
آشنا بودند و بخصوص به
سخنرانی هایش گوش کرده اند
میدانند که منصور حکمت
مکانیسم روندها و جامعه را
بیان میکرد بطوری که شنونده
با استفاده از این مکانیسم خود
به نتیجه میرسید که چگونه
میتوان علیه جامعه سرمایه
داری مبارزه کند .به عبارت
دیگر خصوصیت سیاسی
منصور حکمت در دسترس
گذاشتن ابزار تؽییر رادیکال و
انقالبی جامعه بود و هست .هر
کس که با او کار کرده میداند که
ارتقاء توانایی ها و فعالیت

سیاسی از نتایج بالواسطه این
نزدیکی تشکیالتی -سیاسی بود.
یکی از جذابترین خصوصیات
منصور حکمت درایت سیاسی،
انتقاد رادیکال و خستگی ناپذیر
او نسبت به وضعیت کنونی
جامعه و ارائه راه حل برای
تؽییر این وضعیت بود .نوشته
ها ،قطعنامه ها و سخنرانی های
وی هنوز این نقش را ایفا
میکنند.
تؽییر ،حرکت ،بی صبری،
جنب و جوش ،ابتکار و تعجیل
از خصوصیات دیگر منصور
حکمت بود که خود را در همه
عرصه ها نشان میداد .فاصله
حرؾ تا عمل برای او کم بود.
یادم میاید که وقتی ژورنال
مدوسا را با آذر ماجدی تهیه
میکردیم من معموال اوقات
زیادی را نزد آنها میگذراندم.
منصور حکمت عالقه زیادی به
مدوسا داشت و نقش آنرا در
جنبش رادیکال آزادی زن بارها
گفته بود .معموال به اتاقی که
من و آذر بشت کامپیوتر کار
میکردیم سر میزد و بقول
خودش "فضولی" میکرد.
میخواست بداند چه مقاله ای می
نویسیم و چه خبرها هست.
دوست داشت صفحه بندی
ژورنال را ببیند و نظر بدهد.
سلیقه خوبی در طراحی ،نقاشی
و هنر داشت .جلد شماره اول
مدوسا را او طراحی کرد،
سبک صفحه بندی داخل
ژورنال را باهم تعیین کردیم.
ایده اینکه نقل قول از ستون
اصلی بیرن بزند ایده او بود.
یکی از این دفعات دیر وقت بود
و من مشؽول طراحی روی جلد
یکی از شماره ها بودم .نادر
طبق معمول آمد که "فضولی"
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کند! کلی ایده برای روی جلد
داشت .یکی یکی میگفت و من
عوض میکردم و دوباره یک ایده
دیگر میاورد و من عوض میکردم.
هر تؽییری میدادیم من یک چیز
میگفتم که خالؾ نظر او بود .آنقدر
نظر داشت که باالخره گفتم بهتر
است تو بشینی پشت کامپیوتر!! من
رفتم یک چای درست کردم .بعد
از یک ساعت برگشتم .نادر هنوز
داشت کار میکرد .بعد از مدتی از
صندلی بلند شد و گفت" :نمیشه،
طرح خودت بهتر بود!"
آخرین پروژه سیاسی منصور
حکمت تشکیل کمیته حقوق مدنی
بود .فلسفه پشت این پروژه را نادر
در یک جمله خالصه کرد :مردم
از صحبتهای ما استقبال می کنند،
وجود ما را الزم میدانند و بخاطر
آن به ما کمک میکنند ".با این ایده
قرارشد بیانیه کمیته حقوق مدنی را
که در آن وضعیت نقض حقوق
بشر و مدنی در ایران توصیؾ شده
بود را مستقیما درون جامعه اروپا
ببریم .بسیار موفق بود .منصور
حکمت متن اصلی بیانیه را نوشت.
هزاران هزار نسخه از این بیانیه
در شهرهای اصلی اروپا پخش شد.
در بسیاری از موارد مردم آنرا
میگرفتند و میرفتند ولی در حال
راه رفتن آنرا می خواندند و
بطرؾ میز ما در خیابان برمی
گشتند ،طومار را امضاء میکردند
و کمک مالی میدادند .به این می
گویند قدرت بیان و بسیج منصور
حکمت!
زنده باد منصور حکمت !
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منصور حکمت ميشيم و ...
کورش سميعی

در آستانه فرا رسیدن کنگره منصور حکمت برای سخن گفتن و گرامی داشت یاد و خاطره اش و مرور سالها مبارزه و فعالیت او ترانه ای را
نوشتم تا بتواند گوشه ای از این همه سال تالش و مبارزه و ایثار را گویا باشد به همراه تالش های بی دریػ رفیق "علی طاهری".
در این بین و در میان فرصت های نوشتن این ترانه بارها سخنرانی ها و مصاحبه های منصور حکمت را مرور کردیم و حیرت زده از محور
عمودی رادیکالی که در سخنان او ما را به سرچشمه زالل کمونیسم کارگری میرساند ،افق زاللی که اگر چه امروز تحت چالش نامهای جعلی قرار
گرفته اما در دورنمای خود و با تالش حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای فراخوان سوسیالیسم و جهانی کمونیستی و انقالبی کارگری تالشی بی
وقفه دارد!
تا باد چنین باد.
کوروش سمیعی
به همراه رفیق "علی طاهری
تقدیم به رفیق " آذر ماجدی ،کنگره منصور حکمت و حزب اتحاد کمونیسم کارگری"
منصور حکمت ميشيم و ...

منصور حکمت می شن و از نو ظهور می کنن

از تو مینویسم و تاریخ از تو می گم و تالش

از سلطه سرمایه و مذهب عبور می کنن

از هوای بی تو کوالکه این جهان حسرت و ای کاش

منصور حکمت میشن و تو ورطه برابری

از انقالب های دزدیده شده پشت چرت های اپوزیسیون

فریاد میزنن فقط "حکومت کارگری!"

از خود سوزی کارگرا ،از مبارزه  ...از آکسیون!
"کوه ها با هم اند و تنهایاند همچو ما با همان تنهایان"
از کوچه های ؼرقه در خون کارگرهای زاؼه نشین

کارگرها با هم متحد میشن برای سرنگونی سرمایه داران

از جوخه های اعدام و تجاوز کده های تو اوین
کوچه و خیابونارو ببین ،آینده رو داریم رقم میزنیم
از کلیسا و صومعه و مسجد ،از بنگاه های ترویج دین

نقشه های این آخوندای خورده بورژوارو بهم می زنیم

از افیون توده ها تو جهان تو و مارکس و لنین
ماهمه "ندا" شدیم و "ترانه" شدن تو خون مونه
از تحصن های سرکوب و از عدالتی که مدفونه

پرچم سرخ و افق سوسیالیسم از نشونه های انقالبمونه

این جهان به اسم تو و بؽض های تو همیشه مدیونه
نه هراسی داریم از اوین و نه کهریزک ما رو می ترسونه
بنویس خط به خط شعرم رو مات خاکسترت بودم

دستامون و مشت کردیم و عاشقونه مردن تو خونمونه

پناهنده شدم تو ماورای تو و مسخ دنیای بهترت بودم
واسه ساختن آینده واسه کودکی که به دنیا میاد
ما میجنگیم و حقیقت توی آؼوش رویا میاد
بنویس از دستهای آلوده به خون و جون کارگرا
رنج ببر از استثماره بی امونه کارگرا

منصور حکمت شدیم و داریم ظهور میکنیم
از سلطه سرمایه و مذهب عبور می کنیم

از مردمی که پای چوبه دار حروم توحش مذهبیای فاشیست میشن

منصور حکمت شدیم و با لهجه برابری

(تو می نویسی و پشت سرت همه دنیا کمونیست میشن)

فریاد میزنیم فقط "حکومت کارگری!"
کوروش سميعی
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تحليل تاريخی منصور حکمت از اسالم سياسی
على طاهرى
دهه  8772زمان طراحی جرثومه
اسالمی سیاسی است .اسالم سیاسی
بعنوان یک هویت بازسازی شده و
بعنوان یک پروژه سیاسی ،یکى از
محورهاى تعیین کننده روندى است
که سرنوشت بسیارى از مردم در
جهان را رقم میزند .این حرکت
سیاسی با اتکا به مهندسى سیاسى
دولتهاى ؼربى و در متن جنگ
سرد در ایران و افؽانستان به
پیروزی رسید .اسالم سیاسى و
حکومت اسالمى تحفه نظم نوین و
دمکراسى موشک کروزى در
عراق شد .در جایی مانند مصر
سرکوب شد ،در الجزایر به جنگ
داخلی دامن زد و در سودان و
بنگالدش به طور رسمی در
نهادهای دولتی پذیرفته شد .اسالم
سیاسى در کشورهائى مانند
عربستان سعودی و اندونزی یا
جاى پائى پیدا کرد و یا به یک
همزیستی پر تنش با دولتهای
ناسیونالیستى انجامید که رسما
اسالمی اند و کامال در سرمایه
داری جهانی ادؼام شده اند .این
ارتجاع سیاسی که عقبگردی در
برابر دولتهاى مدرن بورژوائى و
دنیاى به اصطالح آزاد دمکراسى
محسوب میشود ،سرنوشت یک
میلیارد نفر را تحت الشعاع قرار
میدهد .اسالم سیاسی امروز یک
ترم جا افتاده سیاسی برای تحلیل
این جرثومه ارتجاعی در دنیاست.
الیوت روى شاید اولین کسى بود که
از ترم اسالم سیاسى استفاده کرد اما
منصور حکمت تبئین روشنى از
این جریان بعنوان یک جنبش
سیاسى که در جدالهاى جهانى دنبال
قدرت سیاسى و اعاده سهم است
ارائه و وارد ادبیات سیاسی کرد.
این در حالی بود که تحلیل های
مفسرین چپ آنزمان از "اسالم
رهایی بخش" و "مذهب توده ها"
فراتر نمی رفت .توجیه عروج این
هیوالى قرون وسطائى که توسط
خودشان ساخته شده بود ،بعدا توسط
مفسرین ؼربی به "فاندامنتالیزم" یا
همان بنیادگرایی تقلیل یافت.
فاندامنتالیزم قرار بود مانند کاالیی
روشنفکر پسند به بازار فکری
ارائه شود تا اسالم بطور کلى و

مصالحه دمکراسى با بخش
اعظم جنبش اسالمى توجیه
شود .اما در این میان از مقطع
بازبینی روند انقالب ایران تا
حمالت تروریستی به برج های
دوقلوی نیویورک در ۰۰
سپتامبر قلم منصور حکمت
لحظه ای از نقد افشاگرانه اسالم
سیاسی عقب ننشست.
بارزترین نقطه شروع منصور
حکمت ارائه تحلیلى کمونیستى
براى ضرورت و کاربست
"کمربند سبز امنیتى" در دنیای
جنگ سرد توسط آمریکا و
دولتهاى ؼربى در تقابل با
کمونیسم و چپگرائى به بهانه
نفوذ شوروی بود .خطر
کمونیسم ،ؼرب را واداشت تا
پروژه ارتجاعی اسالم سیاسی
را طراحی کند تا بعدها خار
چشم خودش بشود و در سهم
طلبی از سرمایه جهانی برای
قدرتهای جهانی ایجاد مزاحمت
کند .در این راستا منصور
حکمت از ایران شروع می کند.
"انقالب سفید" شاه که در سال
 8790آؼاز شد تالشی در
چهارچوب الزامات سرمایه
دارى ایران ،توسعه سرمایه
دارى و پیوستن ایران به سرمایه
داری جهانی بود .اسالمی ها و
مشخصا خمینى با اصالحات
ارضى از موضع فئودالیسم و
عقب ماندگى و منافع قشرى
مخالفت کردند .اما وقتى طى
انقالب  ۲۲معلوم شد که
حکومت شاه کارش تمام است،
دولتهاى ؼربى در چهارچوب
سیاستهاى جهانى و ترس از
کمونیسم ،خمینى را زیر نور
بردند و به مردم حقنه کردند.
وقتی هواپیمای خمینی در سال
 77به زمین نشست او بعنوان
"نماینده امام زمان" برگشته بود
تا به برتری اصول دینی تاکید
کند .خمینى امت اسالمى را
جاى ملت ناسیونالیستى سلطنت
گذاشت( .خمینی :اسالم از
اساس مخالؾ مفهوم سلطنت
است)( ،اصل  82قانون اساسی

اسالمی :همه مسلمانان امت
واحدی را تشکیل می دهند).
خمینى هر جلوه مدرنیسم را
بعنوان تجلی ؼربی سازی
منکوب کرد (اصل  90قانون
اساسی "بر پرهیز از اسراؾ و
زیاده روی در همه جنبه های
اقتصاد ،از جمله مصرؾ،
سرمایه گذاری ،تولید و توزیع
خدمات تاکید می کند) .استقرار
حکومت اسالمى از ابتدا با
توحش عریان و تهاجم به هر
حقوق و آزادى بدوى همراه
بود .بویژه طى جنگ با عراق
و بعد آن به تصفیه مرتب
مخالفین در جامعه ،تاسیس
بیدادگاه های دینی و وضع
قوانین ویژه دست زد و با شعار
مقابله با "الحاد و مفسد" به
سرکوب پرداخت و موج اعدام
و زندانى و شالق و قصاص
مانند بختکى سیاه را بر جامعه
گستراند .دوره ای از وحشت
که بخصوص متوجه چپ ها و
کمونیست ها بود قدرت اسالم
سیاسی در ایران را کامل کرد.
پایه های قدرت گیری اسالم
سیاسی در ایران چیست؟ از
نظر منصور حکمت خطر بر
سرکار آمدن یک حکومت
چپگرا در ایران ؼرب و آمریکا
را بر آن داشت تا دست به
تراشیدن بک جنبش ارتجاعی
برای سرکوب این انقالب چپ
بزنند .خمینی و اسالم سیاسی
آنچنان ظرفیت عقب مانده،
ارتجاعی و آنتی کمونیستی از
خود نشان داد که اولین و
آخرین گزینه ؼرب در این
مورد باشد .دومین نکته از نظر
منصور حکمت ،شرق زده و
عقب مانده بودن سازمانهای
سیاسی آنزمان اپوزیسیون و تا
مؽز استخوان ملی اسالمی بودن
آنها بود که فضا را برای قدرت
گیری اسالم سیاسی در ایران
مهیا کرد .نیروهایی که بقول
منصور حکمت "تمام عمرشان
را مشؽول جویدن ناخن زیر
شنل سلطنت و عبای آخوند
بودند".

منصور حکمت در مقابل تمام
روشنفکرهای آل احمدی بقول
خودش فرقی بین "اسالم خوب و
بد" قائل نشد و اسالم را از ریشه
ضد کارگر و ضد کمونیست ،ضد
زن ،ضد کودک ،و ضد رهایی و
برابری بشریت معرفی کرد .او
اسالم را "بخشى از لمپنیزم جامعه"
نامید و سیاست اسالم زدائى را در
دستور جنبش کمونیسم کارگرى
گذاشت.
ترهاتی از این قبیل که روشنفکران
زنگزده دینی فرموله می کنند:
شریعت (قانون آسمانی که در قالب
قرآن و حدیث شکل گرفته است)
در زبان عربی کالسیک از فعل
عربی شراع به معنی راه رفتن به
سمت یک هدؾ اخذ میشود،
بنابراین اسالم اصوال قانون خشک
و الیتؽیری نیست و ظرفیتهای
اجتماعی و تاریخی بازی دارد! این
در حالی است که حمله به نیروهای
چپ و مدرن تحت لوای "مبارزه با
جاهلیت" انجام گرفت و برای
نجات دوباره "امت اسالمی" بیش
از صد هزار انسان آزادیخواه با
مارک کافر به زیر تیػ رفتند .
عملیات های وحشیانه دعوه الهی
(دعوت الهی) نام گرفت و بقول
حسن البنا رهبر اخوان المسلمین
که در سال  8797به قتل رسید:
"هدؾ نهایی انسان باید استقرار
حکمرانی قانون خدا بر تمامی
بشریت باشد تا بدین ترتیب تضاد
(دنیای
داراالسالم
همیشگی
مسلمانان) و دارالحرب (دنیای ؼیر
مسلمانان) پایان گیرد".
مضافا اینکه در این موج ارتجاعی
زنان مجبور می شوند تسلیم مردان
شوند" :مردان حامیان و حافظان
زنان هستند .زیرا خدا به یکی
بیشتر از دیگری قدرت داده است.
زیرا مردان با ثروت خود معاش
زنان را فراهم می کنند" (قران)
بقول متفکرین "نو اندیش" اسالمی
فقط در امت است که فرد ،زن یا
مرد می تواند کامال خودش باشد و
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تحليل تاريخی منصور حکمت از اسالم سياسی
على طاهرى
برابری شعار پوچی بیشتر نیست
زیرا اخوت ایمانی مکانیسم برابری
ساز اساسی است که با حمایت
دوجانبه انسجام و معنای مشترک
ایجاد می کند!؟
این گوشه ای از ارتجاع فکری ضد
بشری اسالمیون متوحش است .اما
برخالؾ ادعاهای عده ای از آنها
که دین از سیاست باید جدا باشد،
ترهاتی که امثال گنجی و کدیور
فرموله می کنند ،اسالم بدون
سیاسی شدن و چنگ انداختن به
قدرت سیاسی  -نظامی یک شبه به
هوا می رود .همانطور که خامنه
ای جالد می گوید" :سیاسی شدن
امر مقدس و مقدس شدن امر
سیاست و دگرگونی نهادهای شبه

حقوقی به نهاد اسالمی و اوقاؾ
اجتماعی همگی ابزار تحقق خط
مشی های اصیل اسالمی
هستند"...
اما چرا حاال در قرن بیستم و
بیست و یکم باید شاهد این
دستگاه خونخوار باشیم؟ در واقع
فوران اسالم سیاسی به دالیل
زیر مربوط بوده است :نابودی
جوامع سنتی (که منجر به قطع
ریشه های قدرت مذهبی است)
ناکامی دولتهای مستبد سکوالر
مثل رژیم سلطنتى در ایران در
به سرانجام رساندن روند
مدرنیزاسیون سیاسى و ادارى،
ناکامی در توسعه اقتصادی
همگام با رشد جمعیت ،رقابتهاى

جهانى برسر حوزه نفوذ.
بنابراین اسالم سیاسی در متن
یک وضعیت جهانى و در متن
بن بست هاى سیاسى و
اقتصادى ،و براى تقابل با
قدرتگیرى سوسیالیسم و حتى
براى مقابله با ناسیونالیسم
لیبرالى که به شوروى تمایل
داشت ،توسط ؼرب طراحى و
بکار گرفته شد.
امروز اسالم سیاسی همچنان به
زندگی منحوس خود از آسیا تا
اروپا و آمریکا و حتی شاخ
آفریقا ادامه میدهد .روزانه
صدها کودک و زن قربانی
دستگاه جنایت مذهبیون می
شوند .احکام قرون وسطایی
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مذهب اسالم امان از زندگی یک
ششم ساکنین کره زمین بریده است.
این درحالیست که در سومالی
مردم را برای تماشای فوتبال
تیرباران می کنند و در ایران زنان
و دختران به جرم انتخاب لباسی
کمی مؽایر با قوانین اسالمی باید
جریمه نقدی بدهند .رابطه آزاد با
جنس مخالؾ با پرتاب یک گونی
سنگ مجازات می شود .در
فلسطین قتل عام و مجازات جمعى
سهم مردم است .در مقابل تمام
جنبش های مذهبی و ؼیر مذهبی
که اسالم سیاسی را تحت لوای
"مذهب توده ها" و چرندیاتی از
این قبیل الک میگیرند ،منصور
حکمت و کمونیسم کارگری تنها
سنگری است که با تجهیز
مبارزاتی به جنگ این دستگاه
مافیایی و جنبش سیاسى سوپر
ارتجاعی می رود *.

ّيذئْ تالگ آرر هاجذٓ ّ علٔ جْادٓ را در
تارٍ هطائل ضياضٔ ايراى ّ جِاى تثيٌيذ!
www.wupiran.org
فراخوان به تظاهرات به مناسبت  81تير
در يازدهيمن سالگرد  81تير 8731
در آستانه یازدهمین سالگرد  81تیر  71هستیم .یازده سال پیش در این روز دانشجویان و مردم به اعتراض علیه رژیم اسالمی بلند شدند .این
اعتراض شش روز بطول انجامید و توسط جمهوری اسالمی بخون کشیده شد .در این روز جنبش سرنگونی به شکل توده ای پا در عرصه مبارزه
علیه جمهوری اسالمی نهاد .در این روزها اردوی سرنگونی طلبی اثبات کرد که جدالهای جاری سیاسی در ایران نه دو طرؾ ،دو جناح رژیم،
بلکه سه طرؾ دارد .این اعتراضات ارکان رژیم اسالمی را به لرزه درآورد .جنبش سرنگونی مردم ایران اکنون یازده سال است که با افت و
خیزها رژیم اسالمی را به مصاؾ طلبیده است .در سال گذشته این جنبش به شکل میلیونی به میدان آمد .همراه با هر پیشروی مردم ،شکاؾ بین
جناحهای رژیم عمیقتر می شود .مردم حکم به رفتن رژیم داده اند.
در یک سال گذشته علیرؼم دستگیریهای گسترده ،حکومت نظامیهای اعالم نشده ،شکنجه ،تجاوز و قتل ،مردم همچناان قهرمانانه در مقابل این
رژیم منحوس و جنایتکار بپا خاسته و مبارزه می کنند .حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمام مردم آزادیخواه و برابری طلب را فرا می خواند که در
تجمعی که بمنظور سالگرد  81تیر در گوتنبرگ سوئد برگذار می شود ،شرکت کنند.

مکان :برونز پارکن جنب مجسمه يوهانا
زمان :جمعه  9ژوئيه  ٬4282از ساعت  81تا 42
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مهر کام پارس ايران خودرو
کار  42ساعته ٬اعتراض متحد کارگران عليه اخراج!
بنا به خبر دریافتى ،کیانمهر پاسدار جنایتکار دیروز ،سرمایه دار و مدیر امروز شرکت مهر کام پارس ایران خودرو که سال پیش با انواع وعده
دروغ به کارگران و با حمایت باندهای فاسد حکومتی وارد مهرکام پارس شد ،اینروزها بد جوری ماهیت کثیؾ و ضد کارگریش در میان کارگران
رو شده است.
ادامه کاری دو شیفت  80ساعته سنگین و توانفرسا به جای  0شیفت  1ساعته کاری که از  7ماه پیش به کارگران تحمیل شده همچنان ادامه دارد.
جناب کیانمهر و همدستانش به این هم راضی نیستند .در دو هفته گذشته به بهانه حجم زیاد کار و اجرای سفارشات ایران خودرو و افزایش تولید،
البته برای کسب سود بیشتر ،بمدت یک هفته طرح جنایتکارانه کار  09ساعته و شبانه روزی را علیه کارگران به اجرا در آوردند .فشار 09
ساعته کار ،بیخوابی و خستگی مفرط و مداوم و حتی ندیدن خانواده به مدت یک هفته ،کارگران را تا مرز تالشی و مرگ و اعتراض به پیش برده
است .به دنبال اجرای این طرح وحشیانه و ضد کارگری ،بیش از  092نفر از کارگران واحد سپر سازی در اعتراض به این شیوه وحشیانه کار
بطور هماهنگ سه روز کارى یعنی پنجشنبه ،جمعه و شنبه را تعطیل نموده و بر سر کار حاضر نشدند.
به دنبال این اقدام و اعتراض کارگران ،کیانمهر با خشم و عصبانیت و با هدؾ ایجاد فضای رعب و وحشت اسامی  82تن از کارگران معترض را
بعنوان اخراج از کار معرفی و تعیین میکند .کارگران اخراجی با اتحاد خود و با همبستگی و حمایت دیگر کارگران واحد سپر سازی علیه کیانمهر
و شرکای دزدش دست به اعتراض پر شور و گسترده ای میزنند .بسرعت "خطر" اعتصاب و اعتراض به دیگر بخشهای مهر کام پارس سرایت
میکند .کیانمهر و اوباش حراست که تا قبل از این حکم اخراج کارگران را صادر نموده و بر اجرایش پای می فشردند با ترس و وحشت از
اعتصاب و اتحاد کارگری با دستپاچگی و عجله برای کنترل اوضاع حکم اخراج کارگران را پس میگیرند.
از طرؾ دیگر از یکماه پیش به دستور کیانمهر مبلػ اضافه کاری کارگران در روزهای تعطیل را نیز به مانند روزهای عادی یعنی نصؾ مبلػ
محاسبه و پرداخت میکنند! این دزدی آشکار خشم و اعتراض سراسری کارگران را برانگیخته است .ابطال فوری هرگونه حکم اخراج ،بازگشت به
 0شیفت  1ساعته کاری به روال سابق ،محاسبه و پرداخت مبالػ اضافه کاری روزهای تعطیل به روش روزها و ایام تعطیل از جمله خواستهای
فوری و مبرم کارگران مهر کام پارس است.

رفقای کارگر!
امنیت شؽلی ،بیمه بیکاری مکفی ،حق تشکل و اعتصاب 7 ،روز  9ساعته کاری در هفته ،برخورداری از مسکن ،رفاه و آموزش و بهداشت و ...
حق مسلم و ابتدایی ماست که امروز در زیر سم سودجویان قاتل و جنایتکاری امثال کیانمهرها لگد مال شده است .زنده باد اتحاد کارگری ،درود بر
کارگران سپر سازی مهر کام پارس.
شرکت مهر کام پارس ایران خودرو با بیش از  0722کارگر قراردادی و سفید امضا ،با دستمزدهای  020هزار تومانی ،فعال با دو شیفت 80
ساعته کاری واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مراکز اصلی تولید انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی ایران خودرو میباشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۲تیر  ۰٠ – ۰۰٨۲ژوئن ۵٠۰٠

تَ حسب اتحاد کوًْيطن کارگری
کوک هالٔ کٌيذ!
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,
Routing Number : 121 000 248 ,
Account Number: 36 48 46 88 52٣
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گراهيذاغت هٌصْر حکوت در ُای گيت
کٌگرٍ دّم هٌصْر حکوت
اطالعيَ 5
چهار ژوئیه  0282مصادؾ با هشتمین
سالگرد درگذشت منصور حکمت است .در
یادبود این متفکر بزرگ مارکسیست و لیدر
سیاسی – نظری کمونیسم کارگری ،بنیاد
منصور حکمت مراسمی را در روز
یکشنبه  9ژوئیه سازمان داده است .ابتدا،
برای گرامیداشت یاد این انسان عزیز که
در زندگی بسیاری از کمونیست های ایران
و منطقه نقش مهمی ایفاء کرده است ،در
گورستان های گیت لندن گرد میائیم .سپس
در سالنی در همان منطقه های گیت،
کنگره دوم منصور حکمت را برگزار
میکنیم .تم این کنگره به جایگاه فکری –
سیاسی منصور حکمت در جنبش
کمونیستی بین المللی و ایران اختصاص
دارد.

قدمی برداریم و جنبش کمونیسم کارگری
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت
تحکیم و تقویت کنیم.
ليست سخنرانان:
دارید هر چه سریعتر با ما تماس
بگیرید .لطفا بمنظور تسهیل امر
تدارکات و سازماندهی بهتر مراسم و
کنگره شرکت خود را به ما اطالع
دهید .برای این منظور و دریافت
اطالعات لطفا با ایمیمل یا تلفن زیر
تماس بگیرید.
ايميل:
majedi.azar@gmail.com

جلیل بهروزی

تلفن+ 99 )2( 77 97908079 :
سیروان قادری

علی جوادی
مجید حسینی

الزم
اطالعات
www.wupiran.org

سیاوش دانشور

در

نسرین رمضانعلی

و همچنین در فیس بوک درج خواهد
شد.

آذر ماجدی

ضمنا باطالع ميرسانيم که کنگره بطور
زنده از شبکه پالتاک پخش خواهد شد.

ایرج فرزاد
از دوستداران منصور حکمت دعوت
میکنیم که در این مراسم و در کنگره دوم
منصور حکمت شرکت کنند.

با یادبود و گرامیداشت این انسان بزرگ،
به جوهر اصلی نظریه و سیاست های او
نگاهی خواهیم انداخت .نقش او را بررسی
خواهیم کرد و تالش میکنیم که در جهت
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخیر

سایت

مکان :شبکه پالتاک ٬گروه خاورميانه
– ايران

محل تجمع :گورستان های گیت

زمان 7:72 :بعداز ظهر بوقت
انگلستان 2:72 ٬بوقت اروپای
مرکزی 3 ٬شب بوقت تهران و
 82:72صبح بوقت شرق آمريکا

ساعت آغاز کنگره 0 :بعد از ظهر

آذر ماجدی

اگر برای اقامت در لندن نیاز به کمک

بنياد منصور حکمت

زمان :یکشنبه  9ژوئیه 0282
ساعت80:02 :

جهان بدون فراخوان سوسياليسم ٬بدون اميد سوسياليسم ٬بدون ”خطر“ سوسياليسم ٬به چه
منجالبى تبديل ميشود!
هٌصْر حکوت

ضرًگْى تاد جوِْرٓ اضالهٔ!

زًذٍ تاد جوِْرٓ ضْضياليطتٔ!
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