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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 ناسيوناليسم يک جريان خطرناک است، 
 !يک سم يا ويروس اجتماعی است

 

 گفتگوى رحيم رشيدی با آذر ماجدى

 
 و دمکرات همانگونه که در آن مقطع توسط منصور حکمت تحليل و تبيين شد، جنگ بورژوازی                            اما جنگ کومله   

  .کورد بود با جنبش کمونيستی در کردستان
 ".له فريب منصور حکمت فارس را خورده است کومه"  کردند که ناسيوناليستها تبليغ می

کسانی که بعد از جدايی او شروع به        .  آورد  کرد همواره باتفاق آراء رای می       تمام اسنادی که منصور حکمت تبيين می      
دادند و با     اتهام زنی به او کردند، بطور مثال عبداهللا مهتدی، تا آخرين روزی که او در تشکيالت بود به او رای می                          

 .او اعالم توافق می کردند
در چند سال اخير يک موج دلسردی در ميان جنبش کمونيسم کارگری در سراسر ايران، از جمله کردستان، بوجود                         

 .آمد
يعنی تمام   .  ناسيوناليسم يک ايدئولوژی ضد کارگری، نژاد پرستانه و ضد آزاديخواهی و برابری طلبی است                                   

ناسيوناليسم ايدئولوژی بورژوايی برای تحت قيموميت نگاه داشتن         .  هايی که کمونيسم برای آن مبارزه می کند          آرمان
 .طبقه کارگر است

يادم است حتی عبداهللا مهتدی يکبار به دفتر مرکزی حزب آمد و با منصور حکمت صحبت کرد و از او پرسيد که                                  
البته عبداهللا  .  او ميخواست که از طرف منصور حکمت پذيرفته شود            . (اختالف منصور حکمت با او بر سر چيست           

 ).مهتدی عضو فراکسيون کمونيسم کارگری بود

 

 يانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

   بدهيد که           اجازه   :رحيم رشيدی   
 را با این سوال شروع                مصاحبه

  کنم، چرا شما بعد از یک دهه                  
 در صفوف            عملگرایانه       مبارزه
 و حزب کمونيست ایران               کومله

برای تحقق آرمانهای کمونيستی،        
 را     مبارزه    رسيدید که     این نتيجه    به
 کنيد؟" کارگری"

 

 راستش منظور شما        :آذر ماجدی  
را از مبارزه عملگرایانه متوجه           

اگر اجازه دهيد              .  نمی شوم      
مختصری در مورد فعاليت مان تا       
تشکيل حزب کمونيست ایران                

شاید این توضيحات    .  توضيح بدهم 
من با     .  مساله را روشن کند              

سازمان اتحاد مبارزان کمونيست        
اتحاد مبارزان   .  فعاليت می کردم     

 1357کمونيست در اسفند ماه                
تحت نام هسته سهند اعالم                          
موجودیت کرد و چند ماه بعد نام            
خود را به سازمان اتحاد مبارزان         

فعاليت ما    .  کمونيست تغيير داد       
سياسی، تئوریک و عملی یا                     

اتحاد مبارزان        .  پراتيک بود       
کمونيست به رهبری منصور                 

 –حکمت، یک مبارزه تئوریک            
سياسی همه جانبه و عميق را عليه       
پوپوليسم، که خط حاکم بر جنبش          
چپ آن مقطع در ایران بود، به                

ک موفق شد طی دو      .م.ا.  پيش برد 
سال جنبش پوپوليستی را کامال              
عقب بنشاند و پرچم مارکسيسم               
انقالبی را در جنبش چپ ایران به        

 .اهتزاز درآورد

 

له نيز در        ک با کومه    .م.نزدیکی ا  
. همين متن و راستا آغاز شد                     

بخشی از رهبری وقت کومه له              
در )  از جمله عبداهللا مهتدی               (

کنگره دوم به سمت ادبيات و                    
سمتگيری کرد و     .  ک.م.مواضع ا  

اعالم هواداری از مارکسيسم                 
قطعنامه های        .  انقالبی کرد       

مصوب این کنگره برای رهبری         

 

 ناسيوناليسم يک جريان خطرناک است، 
 !يک سم يا ويروس اجتماعی است

 

 گفتگوى رحيم رشيدی با آذر ماجدى

منصور .  ارسال شد    .  ک.م.ا
حکمت ضمن ابراز خوشحالی       
از این رویکرد کومه له، این             
قطعنامه ها را مورد نقد قرار           

بدنبال این نقد، منصور           .  داد
حکمت به کردستان رفت و با           
رهبری کومه له چندین نشست        
داشت و از نزدیک با سازمان          

سپس متن    .  کومه له آشنا شد         
برنامه مشترک دو سازمان به         

منصور حکمت  .  نگارش درآمد 
 به  1360بار دیگر در زمستان     

کردستان سفر کرد و مدت دو           
ماه در کردستان و با کومه له            

 .بود

 

طی این مباحث و مذاکرات               
رهبری دو سازمان بر لزوم              
تشکيل حزب کمونيست ایران         
که یکی از مطرح ترین مسائل        
درون جنبش چپ بود، تاکيد              
کردند و به نقطه نظرات                      

. مشترکی در این زمينه رسيدند     
ضرورت یک برنامه حزبی،          

ک بر آن   .م  .  مساله ای بود که ا    
له     تاکيد داشت، رهبری کومه        

. نيز این مساله را پذیرفت                  
له خيلی سریع با        رهبری کومه 

که در آن         (منصور حکمت         
) زمان نادر ناميده می شد                   

اعتماد متقابلی      .  نزدیک شد     
نسبت به توانایی های                             
کمونيستی، انقالبی و عملی              
ميان رهبری کومه له و                        

. منصور حکمت شکل گرفت         
منصور حکمت در اواخر                  

. اسفند ماه به تهران بازگشت           
چند روز پيش از بازگشت او            

ضربه .  ک.  م.  انتشارات ا    
خورده و ده ها نفر از رفقای ما        

اگر اشتباه   .  دستگير شده بودند    
نکنم در این ضربه و دام های           
بعدی حدود صد نفر از رفقا               

ک در آن     .  م.  ا.  دستگير شدند  
مقطع در بسياری از کارخانه          
ها و واحدهای توليدی هسته              

١٨٨شماره   

. های بزرگ کارگری داشت                       
بسياری از این هسته ها ضربه                    

  .خوردند یا مجبور به انحالل شدند

با دریافت خبر این ضربه بزرگ              
ک .  م.  منصور حکمت به رهبری ا      

پيشنهاد کرد که سریعا بخشی به                 
کردستان عازم شوند تا در دام پليس         

پس از بحث     .  رژیم اسالمی نيافتند    
های بسيار قرار شد که منصور                  
حکمت، حميد تقوایی و خسرو داور        
از رهبری سازمان عازم کردستان         

من نيز همراه منصور حکمت    .  شوند
در کردستان از     .  به کردستان رفتم    

 فعاليت متمرکزی    1361اردیبهشت  
در جهت تشکيل حزب کمونيست              

حزب کمونيست  .  ایران انجام گرفت   
 تشکيل    1362ایران در شهریور           

البته باید اشاره شود که مقاومت      .  شد
هایی در سازمان کومه له از جانب           
جریان ناسيوناليستی در مقابل                     

این .  تشکيل حزب وجود داشت             
مقاومت ها بنا به شرایط مختلف                 

بطور مثال   .  بيشتر و کمتر می شد        
عبداهللا مهتدی که رهبری جریان               
پيوستن کومه له به مارکسيسم                      
انقالبی را عهده دار بود، زیر این              

در مقطعی  .  فشارها نوسان می کرد     
به گرایش ناسيوناليستی تسليم می             
شد و در مقاطعی دو آتشه از تشکيل         

اما بعضا دفاع   .  حزب دفاع می کرد    
او از حزب به دالیل پراگماتيستی             

برای نجات تشکيالت و                  .  بود
جلوگيری از رشد انفعال درون                  
پيشمرگان یا دلسرد شدن آنها و راه           

خواهان "  آش پتال "افتادن یک موج     
 .تشکيل حزب می شد

 

در نتيجه چه قبل از تشکيل حزب و          
چه پس از آن یک گرایش                                
ناسيوناليستی درون کومه له با                    
تشکيل حزب مخالف بود و به طرق        

اما .  مختلف مانع تراشی می کرد            
باید اذعان کرد که اکثریت تشکيالت      

این .  خواهان تشکيل حزب بود              
گرایشات پس از تشکيل حزب نيز            
به حيات خود ادامه دادند و باالخره          

در زمان حمله آمریکا به عراق،          
پس از قدرت گيری احزاب                      
ناسيوناليست در کردستان عراق         

و "  فيل شان یاد هندوستان کرد         "
کوکاکوالی "بقول منصور حکمت    

شان را از آن باال روی زمين                   
و علنا و عمال گرایش                "  دیدند

ناسيوناليست کرد درون حزب و          
کومه له به جلوی صحنه آمد و                
عبداهللا مهتدی که عضو فراکسيون     
کمونيسم کارگری درون حزب             
بود، اعالم کرد که کومه له باید              

" به دوستان امروز و فردایش            "
 .ابراز ارادت کند

 

برای منصور حکمت بعنوان ليدر      
فکری، سياسی و تئوریک                        
مارکسيسم انقالبی و سپس                        
کمونيسم کارگری، کمونيسم تغيير     

او از تشکيل         .  معنا نداده بود        
حزب، قصد روحيه دادن به                     
پيشمرگان یا زندانيان سياسی را           
نداشت، هر چند که این نتيجه                  

او .  جانبی باعث خوشحالی او بود     
ميخواست انقالب کارگری را               
سازمان دهد؛ سرمایه داری را              
واژگون کند و سوسياليسم را بنا            

مبارزه او معطوف به             .  گذارد
سازماندهی طبقه کارگر برای این      

خيلی سریع پس از         .  انقالب بود  
تشکيل حزب و کنگره موسس، او       
مباحث مربوط به کمونيسم                       

 .کارگری را آغاز کرد

 

منصور حکمت یک سخنرانی              
دارد )  درون حزب (مهم و مشهور    

." فاصله حرف و عمل        "بعنوان   
این سخنرانی در مقر شين کاوه             

(انجام گرفت  پس از حمله رژیم      . 
به آالن، ما به خاک عراق عقب             
نشينی کردیم و در شين کاوه یک          

تم .)  مقر بزرگ سازمان یافت           
اصلی این سخنرانی معطوف به           

فعاليت و             
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

او .  ماهيت فعاليت کمونيستی دارد     
خيلی روشن می گوید که وقتی ما          
فعاليت کمونيستی نمی کنيم، عمال       
طبقات دیگر دارند فعاليت می                

یادم است که رهبری وقت           .  کنند
کومه له از این سخنرانی ناراحت         

این سخنرانی هيچوقت منتشر     .  شد
(نشد اخيرا در انتشار بخشی از          . 

آرشيو شخصی او این نوشته                    
 ) .منتشر شده است

 

در کنگره دوم منصور حکمت در        
گزارش کميته مرکزی در مورد           

. کمونيسم کارگری صحبت کرد           
سپس بخش وسيعی از فعاليت                  
تئوریک و سياسی او بر باز کردن       
جنبه های مختلف این مقوله                      

مباحث با ارزش او       .  متمرکز شد  
در مورد سبک کار کمونيستی،             
سياست سازماندهی کارگری،               
عضویت کارگری، درباره اهميت     
آژیتاتور کارگری، حوزه های               
کمونيستی، شورا و سندیکا و                   
غيره در این دوره در کنفرانس               
های درون تشکيالتی ارائه شده و        
سپس در نشریات حزبی انتشار             

اغلب آثار این دوره منصور     .  یافت
حکمت به باز کردن وجوه و جنبه         
های متفاوت فکری، سياسی و                
عملی کمونيسم کارگری                             

 .اختصاص دارد

 

این فعاليت شبانه روزی درون               
حزبی و علنی در اشاعه کمونيسم         
کارگری در حزب با استقبال                    
وسيعی از یک سو و با سکوت یا           

به "تائيد و سر تکان دادن ها و                 
کردن ها از سوی دیگر                  "  به

اما کار آنگونه که     .  روبرو می شد  
باالخره .  باید به پيش نمی رفت            

منصور حکمت کنفرانس های               
کمونيسم کارگری را در حزب               

پس از کنفرانس در      .  برگزار کرد 
مورد فعاليت حزب در کردستان،        
در تشکيالت کردستان اختالفات و     
تنش به شکل بارز و علنی باال                 

منصور حکمت اعالم           .  گرفت
جالب اینجاست که   .  فراکسيون کرد 

 

ناسيوناليسم يک جريان خطرناک 
است، يک سم يا ويروس اجتماعی 

 ...است 
اکثریت حزب در تشکيالت              
علنی کردستان و خارج کشور        
به فراکسيون پيوستند، از جمله       

اما .  تقریبا تمام رهبری حزب       
این مساله مانع از رشد تنش و          

باالخره در کنگره    .  جدایی نشد 
سوم این اختالفات به شکل                 

 .روشنی بروز کرد

 

پس از حمله آمریکا و ناتو به            
عراق و روی کار آمدن احزاب      
ناسيوناليست کرد در کردستان       
عراق، گرایش ناسيوناليستی           
درون کومه له علنا ابراز وجود   
کرد و دیگر بنظر می رسيد که        
همزیستی این گرایشات با                  

. یکدیگر امکانپذیر نيست                  
منصور حکمت تصميم به                  
جدایی از حزب کمونيست                 

الزم است به یک نکته       .  گرفت
اشاره شود، منصور حکمت در     
حزب اکثریت مرکزیت و                  
اعضای حزب را با خود                      

اکثریت حزب به               .  داشت
عضویت در فراکسيون                       
کمونيسم کارگری درآمده                   

طبق سنت هر حزب و         .  بودند
سازمانی، چه راست و چه چپ      
او می توانست در کنگره                     
حزبی، حزب را بدست بگيرد         
و ناسيوناليست ها را کنار                   

اگر این کار را کرده          .  بگذارد
بود، هيچ اصل دموکراتيکی            

او .  زیر پا گذاشته نشده بود             
اما او      .  اکثریت را داشت           

تصميم گرفت که دست به چنين      
تصميم گرفت که     .  اقدامی نزند  

خود جدا شود و حزب دیگری         
  .تاسيس کند

 

تعدادی از اعضای مرکزیت به      
می .  او اعتراض می کردند           

گفتند که ما اکثریت هستيم و               
چرا باید امکانات و اسم حزب         
را بگذاریم و برویم؟ او اوال در       
پاسخ می گفت که من انشعاب           

و .  نمی کنم، استعفاء می دهم          
جز قلمم هيچی چيز دیگری           "

١٨٨شماره   
هر کس بخواهد   ."  از حزب نمی برم   

سپس .  می تواند در حزب بماند               
چنين استداللی در مورد این تصميم        

این یک      :  خود ارائه می داد                 
تشکيالت مسلح است، اگر چنين                
کاری کنيم، جنگ مسلحانه در می            

ضمن .  گيرد، خون به راه می افتد           
کشته شدن عده ای انسان، کمونيسم          
در این فشاری که زیر آن قرار                    
گرفته است نمی تواند براحتی سر            

مهر استالينيسم به ما              .  بلند کند    
خواهند زد و کارمان بسيار دشوار           

لذا او از حزب استعفاء        .  خواهد شد 
بدنبال استعفای او بسياری از        .  کرد

مرکزیت حزب و کادرهای آن نيز           
بخش عظيم این کادرها    .  استعفا دادند 

به حزب کمونيست کارگری که                  
توسط منصور حکمت تاسيس شد             

 .پيوستند

 

اميدوارم که این تاریخچه مختصر           
علت جدایی ما از حزب کمونيست           

البته .  ایران را روشن کرده باشد            
ادبيات بسياری از این دوره موجود         
است که می توان با رجوع به سایت         
بنياد منصور حکمت به آنها                           

مطالعه این     .  دسترسی پيدا کرد         
ادبيات قطعا تمام آن تاریخ و ماهيت         
کشمکش هایی که به جدایی منصور       
حکمت و اکثریت کادرهای حزب            
کمونيست ایران و کومه له انجاميد           

 .را روشن می کند

 

 شما     آیا واقعا مبارزه    :رحيم رشيدی 
 در راستای تحقق       در صفوف کومله  

 لزوما باید        منافع کارگران نبود که      
شما جدا می شدید، تا برای رهایی             

 کارگر یک حزب کارگری                 طبقه
 تشکيل می دادید؟

 

 فکر می کنم که پاسخ           :آذر ماجدی  
به این سوال تا حدود زیادی در                    

. پاسخ به سوال اول داده شده است            
همانگونه که اشاره کردم، حزب               
کمونيست ایران دارای گرایشات              

گرایش کمونيست       .  مختلف بود      
کارگری، گرایش مرکز یا چپ                   
رادیکال و گرایش ناسيوناليست                

تا مقطع کنگره سوم این                   .  کرد
گرایشات در کنار هم فعاليت می                

عمال "  فاصله حرف و عمل   . "کردند
به این همزیستی گرایشات نقد                      

اینکه فعاليتی که باید                    .  داشت
معطوف به مبارزه کمونيستی و                

سازماندهی طبقه کارگر برای              
انقالب کارگری می بود، عمال در      
بسياری موارد نتيجه دیگری می         

تالش های کمونيستی بعضا با  .  داد
مبارزه منفی گرایش ناسيوناليست      

 .کرد مواجه می شد

 

ظاهرا همه با نظرات، مواضع و         
سياست های منصور حکمت                  

منصور حکمت      .  موافق بودند     
همواره باتفاق آراء برای کميته             
مرکزی و دفتر سياسی انتخاب              

در کنگره دوم و سوم            .  می شد  
گزارشی که توسط او تهيه و تبيين       
شده بود، بعنوان گزارش کميته             

. مرکزی به کنگره ارائه شد                    
یعنی در پلنوم پيش از کنگره                (

کميته مرکزی به آن رای داده بود        
و از او خواسته بود که بعنوان                
گزارش کميته مرکزی ارائه اش          

حتی پس از اینکه تصميم          .)  دهد
گرفت از حزب جدا شود، تا                     
زمانی که رسما استعفای خود را          
تقدیم پلنوم کرد، او باتفاق آراء به         

تمام .  دبيری تشکيالت انتخاب شد     
اسنادی که او تبيين می کرد                      
همواره باتفاق آراء رای می                    

کسانی که بعد از جدایی او         .  آورد
شروع به اتهام زنی به او کردند،          
بطور مثال عبداهللا مهتدی، تا                   
آخرین روزی که او در تشکيالت        
بود به او رای می دادند و با او                 

  .اعالم توافق می کردند

 

یادم است حتی عبداهللا مهتدی                  
یکبار به دفتر مرکزی حزب آمد           
و با منصور حکمت صحبت کرد         
و از او پرسيد که اختالف                           
منصور حکمت با او بر سر                     

(چيست او ميخواست که از               . 
طرف منصور حکمت پذیرفته              

البته عبداهللا مهتدی عضو          .  شود
فراکسيون کمونيسم کارگری                 

منصور حکمت بارها گفته       .)  بود
موافق نميخواهم، هم نظر    "بود که   

منصور حکمت      ."  می خواهم     
تالش بسياری کرد که حزب                    
کمونيست را در ریل فعاليت                   

. کمونيستی کارگری قرار دهد             
تالش شبانه روزی در اقتاع،                  
نوشتن، صحبت کردن، رهبری           

ولی عمال  .  عملی و سياسی حزب    
در نقطه ای به اینجا رسيد که این          
کار دیگر امکانپذیر نيست و آب           

در هاون             
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شرایط بين المللی،     .  کوبيدن است  
سقوط شوروی، حمله بورژوازی       
هار به مارکسيسم و کمونيسم و پر        
وبال گرفتن ناسيوناليسم بطور کلی     
و ناسيوناليسم کرد بطور خاص،          

 .کار را یکسره کرد

 

 چرا تا کنون                 :رحيم رشيدی     
جریانات چپ رادیکال در کشور          

 نيروی تاثير گذار      اند به ما نتوانسته 
 اجتماعی تبدیل شوند؟

 

 این ارزیابی اغراق        :آذر ماجدی  
چپ در جامعه تاثيرات    .  آميز است 

بسياری داشته است، اما موفق                
نشده است که قدرت را بنفع                       

آرمان .  کارگر و کمونيسم بچرخاند   
 57های چپ در آنچه به انقالب             
در .  معروف شد بسيار نقش داشت     

مقطع انقالب، چپ در جامعه                  
در .  بسيار محبوب و با نفوذ بود           

 حدود سيصد      1358اول ماه مه         
هزار نفر زیر پرچم چپ فقط در            

اما دو    .  تهران راهپيمایی کردند      
مساله باعث شد که چپ نتواند در          
قدرت سياسی نقش تعيين کننده ای        

 .ایفاء کند

 

باید .  سرکوب خشن بورژوازی        
توجه داشت اگر چپ آنطور که در    
سوال شما مستتر است بی تاثير              
بود، این خشونت و سرکوب                     
بورژوازی ضرورت پيدا نمی              

این دستگاه پيچيده سرکوب        .  کرد
 60کشتار دهه   .  ضروری نمی شد  

عمدتا هدفش نابودی چپ و                       
بيش از   .  کمونيسم در جامعه بود       

صدهزار نفر اعدام شدند که بخش        
  .بزرگ آن چپ و کمونيست بودند

 

در کردستان که چپ موفق شد                 
یک جنبش اجتماعی را سازمان            

بویژه در جنوب کردستان،         .  دهد
در سنندج و مریوان، سازماندهی        
جنگ سنندج و کوچ مریوان فقط           
دو نمونه از این تاثير و نفوذ چپ           

 

ناسيوناليسم يک جريان خطرناک 
است، يک سم يا ويروس اجتماعی 

 ...است 
حمله حزب دموکرات به     .  است
له نيز بخشی از حمله                  کومه

بورژوازی به چپ و کمونيست      
درست است که   .  در جامعه بود  

اکنون هم کومه له ای های                  
سابق و هم حزب دموکرات               
تالش دارند که این جنگ را              

" برادر کشی     "بعنوان یک            
آنرا نيز به   "  گناه"اعالم کنند و    

گردن منصور حکمت                          
اما این جنگ                 .  بياندازند

همانگونه که در آن مقطع                    
توسط منصور حکمت تحليل و       
تبيين شد، جنگ بورژوازی             
کرد بود با جنبش کمونيستی در      

البته باالخره با             .  کردستان
توصيه منصور حکمت مبنی          
بر ارائه آتش بس یکجانبه از            
طرف کومه له به حزب                        
دموکرات این جنگ پایان                   

 .یافت

 

پس از روی کار آمدن رژیم              
اسالمی، چپ تنها جریانی بود        
که عليرغم ضعف هایش،                  
حاکميت پوپوليسم بر آن و نفوذ       
شرق زدگی در آن، از حقوق            
زن دفاع کرد و توانست در                
ابتدا عقب نشينی هایی به رژیم       

جنبش .  اسالمی تحميل کند           
کارگری و مقاومت های آن در       
مقابل رژیم جنایتکار اسالمی          
نيز بروزی از جنبش کمونيسم        

اینکه رژیم       .  کارگری بود      
اسالمی سی سال است که باید          
مشغول سرکوب اپوزیسيون            
باشد و مدام در حال جنگ و               
سرکوب یک دليل اصلی آن              
قوی بودن و نفوذ آرمان ها و             

اما .  جنبش کمونيستی است          
مشکل اصلی حاکميت کمونيسم     
غيرکارگری بر جنبش چپ              

البته این فقط           .  ایران است     
معضل کمونيسم ایران نيست،        

در .  یک پدیده بين المللی است       
ابتدا پوپوليسم گرایش غالب در      
جنبش کمونيستی ایران بود، که     
مارکسيسم انقالبی توانست آنرا     

. نقد کند و به عقب بنشاند                     

١٨٨شماره   
کمونيسم کارگری توانست کمونيسم       
را از زیر انقياد این گرایشات                       

اما متاسفانه  .  بورژوایی بيرون آورد  
خود جنبش کمونيسم کارگری نيز با        
مرگ منصور حکمت و رویدادهای       
ناگواری که در حزب کمونيست                
کارگری پيش آمد، دچار ضربات             

این رویداد ها و               .  بسياری شد    
ضربات یک عقب نشينی را به                   
جنبش کمونيسم کارگری تحميل کرد      
که به جنبش چپ سنتی و رادیکال             
ميدان داد  بار دیگر عرض اندام                

ما اکنون اميدواریم که بتوانيم          .  کند
دگر بار جنبش کمونيسم کارگری را       
با قدرت به ميدان مبارزه سياسی               

 .بکشانيم

 

مدام در جریانات        :  رحيم رشيدی   
 کمونيست کارگری          ویژه     چپ به  

انشعاب صورت می گيرد، دليل                
 تضاد و انشعاب              اصلی این همه      

 چيست؟

 

 انشعاب در تمام احزاب     :آذر ماجدی 
اختالف بر سر   .  سياسی رخ می دهد   

تاکتيک، استراتژی در تمام احزاب         
این مساله خاص          .  موجود است    

در احزاب    .  جریانات چپ نيست       
راست، فراکسيون های مختلف                  
اعالم شده و نشده وجود دارد که                 
برای دستيابی به رهبری حزب                  

این احزاب بخاطر    .  فعاليت می کنند   
دستيابی به قدرت معموال یک ظاهر       

اما در    .  متحد را حفظ می کنند               
محافل شان بعضا چشم ندارند                      

این واقعيت      .  همدیگر را ببينند          
 .سياست راست است

 

در جامعه ایران بعلت دیکتاتوری،          
سرکوب و خفقان، تحزب سياسی             

. یک پدیده جاافتاده و گسترده نيست        
مبارزه حزبی بجز دوره های بسيار        
کوتاه، هيچگاه نتوانسته در جامعه            
ریشه بدواند و به یک سنت جاافتاده         

این مساله در مورد              .  بدل شود    
جریانات راست در سياست ایران            

به .  بيشتر از چپ بچشم می خورد          
کل جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و          

اسالمی نگاه کنيد و پراکندگی  –ملی 
سياسی این دو جنبش از نقطه نظر            

. تحزب را بخوبی مشاهده می کنيد          
در کل جنبش ناسيوناليسم پرو                     
غرب، طرفداران رژیم سابق، با               
شاه یا بی شاه، فقط یک حزب وجود        

دارد که بخش کوچکی از این                  
جنبش را در خود متشکل کرده              

اسالمی یک     –طيف ملی     .  است
طيف وسيع از چپ تا راست است       
که به گروه ها و جریانات کوچک       

 .و بزرگ تقسيم شده است

 

فضای ضد کمونيستی حاکم                     
موجب می شود که چنين تبليغاتی        
در مورد چپ و جنبش کمونيستی        

و ظاهرا اگر باندازه       .  اشاعه یابد  
کافی یک گفته تکرار شود بعنوان       

در .  حقيقت پذیرفته می شود               
حاليکه تا به سياست در ایران بر          
می گردد، چپ از نظر تحزب                

. بسيار مستحکم تر از راست است     
تا آنجا که به کمونيسم کارگری بر        
می گردد، حزب کمونيست                      
کارگری بمدت ده سال تحت                    
ليدرشيپ منصور حکمت با                    

. استحکام کامل فعاليت می کرد            
البته هميشه افراد مختلف به یک           
حزب می پيوندند یا از آن جدا می         
شوند؛ حزب سياسی مثل فرقه                
مذهبی نيست که اگر یکبار به آن          
پيوستی، خروج از آن با کرام                 

در حزب کمونيست   .  الکاتبين باشد 
کارگری دو انشعاب پس از مرگ       
منصور حکمت رخ داد که دالیل         
بسيار روشن سياسی و جنبشی              

ما به سهم خود در نوشته             .  دارد
های متعددی علل این واقعه را               

  *.تحليل کرده و توضيح داده ایم

 

اما اگر کمونيسم کارگری را با              
جریان ناسيوناليسم کرد مقایسه             
کنيد، تعداد انشعابات در جریان            

حزب .  اخير بسيار بيشتر است          
دموکرات کردستان تاکنون چندین     

. انشعاب را پشت سر گذاشته است     
در کومه له تاکنون چندین انشعاب      

پس از جدایی        .  رخ داده است       
کمونيسم کارگری از حزب                      
کمونيست ایران تاکنون دو                       
انشعاب از موضع ناسيوناليسم              
کرد از کومه له رخ داده است و             
در سازمان زحمتکشان نيز یک           

حداقل .  انشعاب رخ داده است            
انشعاب در حزب کمونيست                    
کارگری بر سر مسائل مالی و                
باال کشيدن پول های آمریکا نبوده       
است و در هنگام جدایی به روی           

در .  یکدیگر اسلحه نکشيدند             
حاليکه اسلحه کشيدن به روی                

مخالف در         
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پلنوم سازمانی، یا دعوا و مرافعه         
بر سر باال کشيدن پول واقعيت                
جریان ناسيوناليست کرد، بویژه           

   .باند زحمتکشان است

 

منتقدین حزب      :  رحيم رشيدی     
کمونيست کارگری، حزبتان را             
بيشتر یک جریان شعاری و خيالی      

   چه   قلمداد می کنند، در این رابطه       
 پاسخی دارید؟

 

 من اکنون بيش از سه      :آذر ماجدی 
سال است که از حزب کمونيست           
کارگری جدا شده ام و همراه                    
رفقایم حزب اتحاد کمونيسم                      

ما .  کارگری را بنيان گذاشته ایم          
خود به این حزب، سياست ها و              
روش های آن نقد های بسياری               
داریم، اما نقد ما از زاویه چپ و             
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

مطمئن نيستم که شما از چه        .  است
منتقدینی صحبت می کنيد و نقد               

لذا در  .  آنها از چه زاویه ای است       
این مورد نمی توانم اظهار نظر             

 .کنم

 

 عنوان        شما به   :  رحيم رشيدی   
   پا به         از دل کومله           جریانی که  

 حزبی گذاشتيد،          مبارزه     عرصه
 با کردیت و                      چرا این همه          

و ملی گرایی کردها    "  تی  کوردایه"
 مخالفت می کنيد؟

 

 این یک ارزیابی             :آذر ماجدی    
از "من یا ما    .  بسيار نادرست است  

کومه له پا به عرصه       "  دل جریان 
من و     .  مبارزه حزبی نگذاشتيم        

بسياری از رفقایم همانگونه که              
گفتم از کمونيست های قدیمی                  
هستيم، که در مقطعی همراه کومه       
له حزب کمونيست ایران را                      

برایم جالب است که     .  تشکيل دادیم 
ناسيوناليست "شما بعنوان یک              

چنين ارزیابی را ارائه می         "  کرد
زیرا که پس از تشکيل                 .  دهيد

حزب کمونيست ایران،                               

 

ناسيوناليسم يک جريان خطرناک 
است، يک سم يا ويروس اجتماعی 

 ...است 
ناسيوناليسم کرد اعالم می کرد      

" منصور حکمت فارس       "که    
 .کومه له را فریب داد

  

حال به بخش دوم سوالتان                   
من بعنوان یک               .  بپردازم

کمونيست کارگری عميقا                   
. مخالف ناسيوناليسم هستم                

ناسيوناليسم یک ایدئولوژی              
ضد کارگری، نژاد پرستانه و         
ضد آزادیخواهی و برابری               

یعنی تمام آرمان      .  طلبی است  
هایی که کمونيسم برای آن                 

ناسيوناليسم .  مبارزه می کند        
ایدئولوژی بورژوایی برای             
تحت قيموميت نگاه داشتن طبقه     

ناسيوناليسم یک   .  کارگر است  
مانع جدی دستيابی به یک                  
جامعه آزاد، برابر و مرفه                  

از این رو من با هر نوع        .  است
ناسيوناليسمی مخالفم، چه                  
عظمت طلب، چه قومی؛ چه            

از این رو       .  ایرانی، چه کرد      
است که ما مخالف کردایتی و          

از .  ناسيوناليسم کرد هستيم          
قضا حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری بسيار بيشتر عليه                
ناسيوناليسم عظمت طلب                   
ایرانی، بعنوان یک مانع مهم           

ایدئولوژیک در        –سياسی      
برابر سازماندهی یک انقالب         
کارگری و ایجاد یک جامعه             
آزاد، برابر و مرفه، افشاء                  
گری می کند و آن را مورد نقد         

 .قرار می دهد

  

  شما کامال به      :  رحيم رشيدی   
 تا کنون            این امر واقفيد که          

  انشعابات پی در پی در کومله         
  و حزب کمونسيت ایران به               

 دليل       است، که        وقوع پيوسته  
 یک        اصلی آن تن دادن به              

خواست عمومی رایج در                    
کردستان و آن هم رفع ستم ملی       

   شما در این رابطه      است، دیدگاه 
 چيست؟
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 تاکنون چندین انشعاب       :آذر ماجدی  

در حزب کمونيست ایران و کومه له       
تن دادن  "اما دليل آن    .  رخ داده است  

این ."  به خواست ستم ملی نيست            
. بنظر من بيان وارونه واقعيت است      

دليل انشعابات وجود گرایشات                   
این .  مختلف درون کومه له است            

انشعابات عمال ميان دو گرایش                  
راست و چپ درون ناسيوناليسم                

ستم ملی موجد    .  کرد رخ داده است     
. بالعکس است   .  ناسيوناليسم نيست   

ناسيوناليسم ستم ملی را بوجود می           
عليرغم ایده رایج و حاکم،             .  آورد

ناسيوناليسم جوابگوی ستم ملی                  
نيست، بالعکس، ناسيوناليسم به                 

. تفرقه و جدایی ملی دامن می زند             
این یکی از سموم ناسيوناليسم است         

 .که در باال به آن اشاره کردم

پاسخ واقعی به ستم ملی، برابری              
به این معنا         .  طلبی واقعی است        

کمونيسم کارگری پاسخ واقعی و               
ما .  انسانی به ستم ملی ارائه می دهد      
لذا .  خواهان رفع ستم ملی هستيم            

برای برابری واقعی، اجتماعی و             
اقتصادی کليه ساکنين یک جامعه،           
صرفنظر از مليت، نژاد، جنسيت،          

تا .  زبان، مذهب مبارزه می کنيم            
آنجا که به مساله زبان مربوط می              
شود، ما از حق هر انسان به سخن             
گفتن به زبان مادری دفاع می کنيم            

. و مخالف تعيين زبان رسمی هستيم       
بعالوه یک راه حل معين نيز برای           

ما خواهان       .  مساله کرد داریم            
برقراری رفراندم در شرایط آزاد             

با این  .  در مناطق کرد نشين هستيم       
رفراندوم روشن می شود که آیا                  
مردم کردستان خواهان باقی ماندن         
در ایران و زندگی در شرایط برابر         
با سایر شهروندان هستند یا                            
ميخواهند جدا شوند و کشور خود را       

 .داشته باشند

  

این پاسخ واقعی و انسانی به ستم                
اما .  ملی و مساله کرد است                      

ناسيوناليسم می کوشد که مليت را             
جدایی ملی و برتری          .  تعميق کند   

بدین ترتيب   .  ملی را گسترش دهد        
حاکميت ناسيوناليسم با حاکميت                
تفرقه ملی و نژاد پرستی توام خواهد     

 .بود

 

جریان شما در حالی     :  رحيم رشيدی 
تشکيل " شعار تا سر حد جدایی و      که

 دنبال    را به "  دولت مستقل کردستان   
ترین      خود یدک می کشد، زننده                

ادبيات سياسی را در مورد                       
ای کوردستان و            جریانات توده   

 کار می      های بارز آن به      شخصيت
گيرد، آیا تا کنون این روند برای           
جریان کمونيست کارگری                       

  است؟  دنبال داشته دستاوردی به

 

 اوال کمونيسم                :آذر ماجدی        
یدک نمی  "کارگری این شعار را       

یک "این مطالبه در برنامه     ."  کشد
برنامه حزب ما که       "  دنيای بهتر  

توسط منصور حکمت نوشته شده       
است، بعنوان یک بند طرح شده            

بنابراین یک مطالبه برنامه     .  است
 .ای ما است

 

در این سوال چند مقوله ناروشن           
مطرح شده که پاسخ به این سوال          

جریانات توده  . "را دشوار می کند   
منظور چه         "  ای کردستان        

شخصيت های  "جریاناتی هستند؟    
منظور چه کسانی هستند؟       "  بارز

کدام ادبيات       "  ادبيات زننده      "
منظور نظرتان است؟ بدون                    
روشن بودن این مقوالت قبول می      

 .کنيد که پاسخ ساده نيست

 

من شخصا ادبيات زننده ای را               
اما ما ناسيوناليسم      .  بخاطر ندارم  

کرد را نقد کرده و نقد خواهيم                  
همانگونه که در باال اشاره         .  کرد

کردم، ناسيوناليسم یک جریان              
خطرناک است، یک سم یا                        

خيلی .  ویروس اجتماعی است         
به بالکان  .  دور الزم نيست برویم     

 ميالدی نگاه کنيد که        90در دهه    
چگونه ناسيوناليسم یک جنگ               
خانمان برانداز را در قلب اروپا           

ترمی "  پاکسازی قومی . "دامن زد 
بود که در این جنگ مورد استفاده       

 .قرار گرفت

  

یا به کردستان عراق نگاه کنيد که        
چگونه وضعيت مردم کارگر و            
زحمتکش و بخصوص زنان پس         
از روی کار آمدن ناسيوناليسم               

ما با  .  کرد بمراتب بدتر شده است     
ناسيوناليسم مخالفيم و بشدت با آن       

این را رسما در     .  مبارزه می کنيم   
 . برنامه مان اعالم کرده ایم

 

 
۶صفحه   
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 گفتار و      به   با توجه :  رحيم رشيدی 
 با       در رابطه       کردار متضادی که    

رفع ستم ملی در کردستان، کم و            
بيش در مورد آن بحث کردیم،                 

 کمونيسم کارگری را در                    آینده
  می بينيد؟ کردستان ایران چگونه

 

 با توجه به پاسخی که       :آذر ماجدی 
من به سوال باال دادم، راستش این        

زیرا تضادی   .  سوال جایی ندارد     
ميان گفتار و کردار کمونيسم                   

یکبار دیگر  .  کارگری وجود ندارد  
ناسيوناليسم پاسخ    .  تاکيد می کنم      
کمونيسم کارگری  .  ستم ملی نيست   

پاسخی قاطع و انسانی به ستم ملی        
 .و مساله کرد ارائه کرده است

  

باید بگویم که کمونيسم کارگری            
. در کردستان بسيار محبوب است       

در چند سال اخير یک موج                        
دلسردی در ميان جنبش کمونيسم         
کارگری در سراسر ایران، از                

این .  جمله کردستان، بوجود آمد         
یک واقعيت تلخ اما قابل درک                 

مرگ منصور حکمت و            .  است
انشعاب در حزب کمونيست                     
کارگری ایران موجد این دلسردی       

اما حزب اتحاد             .  بوده است      
کمونيسم کارگری در سه سال و             
نيم گذشته با تمام قوا تالش کرده             
است که بر این موج دلسردی فائق       
آید و روحيه اتحاد را در جنبش               

ما .  کمونيسم کارگری احياء کند         
بميزان بسيار زیادی موفق بوده             

بویژه سياست ها و مواضع            .  ایم
اصولی و کمونيستی حزب ما در          
خيزش اخير مردم ایران و در                 
قبال مسائل و رویدادهای متفاوت         
که موجب برافراشته نگاه داشتن           
پرچم کمونيسم کارگری منصور          
حکمت شده است، به این امر                    

آینده .  کمک بسيار کرده است             
کمونيسم کارگری را در کردستان       

 .درخشان می بينم

  

  خانم ماجدی، اجازه  :  رحيم رشيدی 
 - یک سوال سياسی                  بدهيد که   

 

ناسيوناليسم يک جريان خطرناک 
است، يک سم يا ويروس اجتماعی 

 ...است 
در فضای   .  روانی مطرح کنم     

سياسی کردستان برای هتک           
  حرمت و تحقير جایگاه                        

شخصی افراد فعال در                          
های سياسی و                             عرصه

  اجتماعی، سعی می شود که             
، طرفدار یا           افراد را وابسته      

عضو سابق جریان کمونيست         
 دهند، آیا فکر            کارگری جلوه  

 نشانگر     این مسئله    نمی کنيد که  
 تبليغات شما در           این است که    

مورد مسائل سياسی اجتماعی         
   معکوس به     در کردستان نتيجه   

 . است بار آورده

خانم ماجدی، واقعا از طرح           (
این سوال پوزش می طلبم،                
  ولی این اتفاق بارها برای بنده        

 من     است، در حالی که      رخ داده 
هيچ وقت طرفدار یا عضو                 
تشکيالتی هيچ سازمان و                    
  جریان کمونيستی، منجمله               

ام،      کمونيست کارگری نبوده        
 هر         برای مبارزه          صد البته   

   صادقانه     انسان شرافتمندی که    
  برای آرمانهای انسانی پيگيرانه   

 ).تالش می کند احترام قائلم

 

 حتما در محافل          :آذر ماجدی   
. ناسيوناليستی چنين است                  

همانگونه که کمونيسم کارگری     
مخالف جدی ناسيوناليسم است،     
ناسيوناليسم نيز با کمونيسم                

. کارگری خصومت می ورزد       
من تردیدی ندارم که جریانات         
ناسيوناليستی دست به چنين              

کما اینکه   .  تحریکاتی می زنند    
حزب دموکرات کردستان چه         
زمانی که منصور حکمت در          
رهبری حزب کمونيست ایران       
بود و چه هنوز حمالت بسيار          
زننده ای به منصور حکمت              

همانگونه که پس از        .  می کند  
تشکيل حزب کمونيست ایران         
جریانات ناسيوناليست کرد               

له     کومه"تبليغ می کردند که             
فریب منصور حکمت فارس را     

یا بارها کوشيده    ."  خورده است 
اند که جنگ ميان حزب                        

١٨٨شماره   
دموکرات و کومه له را به گردن                

در حاليکه  .  منصور حکمت بياندازند  
این حزب دموکرات بود که به کومه        

کوشيد فعاليت سياسی    .  له حمله کرد   
و باالخره   .  کومه له را محدود کند         

این منصور حکمت بود که با                        
به کومه  "  آتش بس یکجانبه  "توصيه  

 .له باعث پایان جنگ گردید

 

بعالوه، عبداهللا مهتدی پس از جدایی       
منصور حکمت از حزب کمونيست        
ایران، زننده ترین لحن را عليه                   

اخيرا .  منصور حکمت استفاده کرد      
نيز که خود من کومه له را مورد                
نقد سياسی قرار دادم، کادرهای                 
کومه له با توسل به یک لمپنيزم                  
زننده به پاسخگویی برآمدند و دگر           
بار به منصور حکمت و کمونيسم             

این .  کارگری حمله ور شدند                  
ناسيوناليسم است که به منصور                 
حکمت، کمونيسم کارگری، ما،                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری حمله       

ناسيوناليسم از رشد             .  می کند      
کمونيسم کارگری در کردستان                  

. بسيار نگران و در هراس است                
قابليت و پتانسيل این جنبش را می            

از محبوبيت شخص منصور    .  شناسد
فکر .  حکمت در کردستان آگاه است     

می کنم که بد نباشد شما فاکت هایتان 
 .را بار دیگر چک کنيد

*** 

 

 :بيوگرافی خانم آذر ماجدی

عضو رهبری حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری، رئيس سازمان آزادی                
زن، عضو هيات اجرایی ابتکار               
فمينيستی اروپا و رئيس بنياد                        

آذر ماجدی   .  منصور حکمت است     
همچنين نویسنده، مدرس، برنامه             
ساز تلویزیونی و از فعالين جنبش             
آزادی زن و اپوزیسيون جمهوری           

 .اسالمی است

 

، بدنبال   1361آذر ماجدی در سال         
ضربه خوردن سازمان اتحاد                      
مبارزان کمونيست، همراه همسرش      
منصور حکمت به کردستان رفت و        

. م.  مدت دو سال در کردستان با ا            
ک و سپس حزب کمونيست ایران             

آذر در هيات         .  فعاليت می کرد        
تحریریه نشریه کارگر کمونيست،          
کمونيست و رادیو صدای حزب                

 .کمونيست ایران فعاليت داشت

 به    1984آذر ماجدی در سال              
اروپا رفت و فعاليت خود عليه               
رژیم اسالمی، برای آزادی،                   
برابری و حقوق زنان را در                    

وی در سال         .  اروپا ادامه داد        
 به عضویت حزب                          1991

کمونيست کارگری در آمد و در            
کنگره اول حزب به عضویت                
کميته مرکزی و دفترسياسی                   

 2007حزب انتخاب شد و تا سال        
وی از    .  در رهبری حزب بود          

 رئيس دفتر    2006 تا    2004سال  
سياسی حزب کمونيست کارگری       

 -1999آذر طی سال های           .  بود
 مدیر و از برنامه سازان            2002

 تا  2004رادیو انترناسيونال و از      
 از برنامه سازان تلویزیون      2007

کانال جدید و تلویزیون                                
 1998در سال    .  انترناسيونال بود 

نشریه مدوسا را همراه رفقای                
خویش راه اندازی کرد و بعنوان          

آذر .  سردبير آن فعاليت می کرد         
 از حزب   2007ماجدی در ماه مه     

کمونيست کارگری جدا شد و                  
همراه رفقای خود حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری را بنيان                       

آذر ماجدی در ماه ژوئيه      .  گذاشت
، پس از مرگ منصور                2002

حکمت، بنياد منصور حکمت و            
در نوامبر همان سال سازمان                 

آذر .  آزادی زن را بنيان گذاشت         
ماجدی در کنفرانس های متعدد             
بين المللی در مورد وضعيت                  
زنان در ایران و خاورميانه،                  
اسالم سياسی، سکوالریسم،                   
اوضاع سياسی ایران و موقعيت          
جمهوری اسالمی شرکت کرده            

او همچنين از                          .  است
سازماندهندگان کنفرانس های               

 .بسياری بوده است

 

 :انتشارات

کتابی به زبان انگليسی از آذر                
"تحت عنوان    حقوق زنان در        : 

در سال   "  تقابل با اسالم سياسی        
همچنين .   منتشر شده است     2007

کتابی در رابطه با مبارزه برای            
آزادی زن در ایران و مبارزه                 

. عليه اسالم در دست انتشار دارد        
مقاالت متعددی از وی در رابطه         
با مساله زن، اسالم سياسی،                    
سکوالریسم و جمهوری اسالمی         
عالوه بر نشریات و وب سایت              
های فارسی زبان در ژورنال ها          
و وب سایت های بين المللی  و به          

٧صفحه زبان  های            
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مقاالت او به زبان های مختلف، از جمله             .  مختلف انتشار یافته است     
فرانسه، ایتاليایی، اسپانيایی، پرتغالی، عربی، ترکی، لهستانی و                         

 .یونانی ترجمه شده است

 

 :ها رسانه

رسانه های مختلف بين المللی، از جمله رادیو بی بی سی، تلویزیون                  
بی بی سی فارسی، رادیو صدای آمریکا، تلویزیون جی ام تی وی،                     

، اینترنشنال هرالد تریبيون اشپيگل آنالین،                     "4مور     "تلویزیون     
آذر همچنين در      .  یوتبوری پستن و غيره با او مصاحبه کرده اند                      

تلویزیون آی تی وی و همچنين در فيلمی که توسط تلویزیون بی بی                    
در سی   .  سی در مورد شيرین عبادی تهيه شد، حضور داشته است                  

 و همچنين سرویس        4 رادیو بی بی سی             57امين سالگرد انقالب        
 .اند جهانی در برنامه ویژه شان با او مصاحبه کرده

 

 :جوايز

در .   کاندید دریافت جایزه اما هامفری شد         2007آذر ماجدی در سال       
 از طرف بنياد شيال مک ککنی برای دریافت جایزه در                   2008سال  

ليست فيناليست ها قرار گرفت و در همان سال کاندید دریافت جایزه                  
 .سکوالریست سال شد

 

 :توضيح

 هر نقد، سوال یا اظهار نظری دارید، با                لطفا در مورد این مصاحبه      
 . تماس حاصل فرماید بنده

  

info@rahimrashidi.com  

 :منبع

http://.rahimrashidi.com 

 

ناسيوناليسم يک جريان خطرناک 
است، يک سم يا ويروس اجتماعی 

 ...است 

١٨٨شماره   

! نه به اعدام  
اعدام ! اعدام قتل عمد دولتی است

! اسم دولتی آدمکشی است
!حکومت اعدام بايد سرنگون شود  
کارگران خواهان الغاى بيقيد و 
!شرط مجازات اعدام هستند  

 

  ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند
!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  

کارل مارکس                      

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 بدون اميد ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 به ،سوسياليسم” خطر“ بدون ،سوسياليسم

!چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 

!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/ 

 

 ، فردا اردن،امروز تونس و مصر
!همه جا ... ، سوريه،ايران  

!زنده باد قيام توده اى عليه فقر و اختناق  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٨٨شماره    

4صفحه  !زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى   

 مجمع عمومی کارگری
مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر توده . کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی شويد

!جنبش مجامع عمومی منظم را تقويت کنيد. مجمع عمومی رکن اساسی شوراهای کارگری است. کارگران است  

 

 يانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است
 

به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، متن این اطالعيه که به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران                        
ق و حومه، سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ هيئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقو                  

 :کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه رسيده، به شرح زیر است

 

 .افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد

 

حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده های واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بهيچوجه در طول این سالها                              
رو کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فالکت بيشتری ف                             

 .رفته ایم

 

اما آیا در طول سالهای گذشته        .  قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد                           
چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعایت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک ميليون تومان                         

 هزار تومان تعيين کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای                      ٣٠٣بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را                 
آیا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر یک ميليون تومانی جز                .   هزار تومان نيز نميرسد     ۵٠٠کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظيم آنان به         

 این است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ آیا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده                                    
آیا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد                  .  های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد              

 سازی قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
 

ر از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کاالهای اساسی زندگی چندین برابر بشود ما کارگران نيز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین براب                                 
آیا به جز این است که نيروی کار ما کارگران تنها کاالیی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش ميکنيم؟                                    .  افزایش دهيم 

آنوقت چرا باید وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران فرا ميرسد ما باید نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور                                           
 .نمایندهای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده هایمان تحميل نمایند

 

انوار ما امضا کنندگان این بيانيه اعالم ميداریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزینه یک خ                                    
زندگی در زیر خط    .  چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی کارگران تعيين بشود                         

ما کارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل های مستقل به هر                       .  فقر برای ما و خانواده هایمان غير قابل تحمل است           
 .طریق ممکن به این وضعيت خاتمه خواهيم داد

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هيئت موسس                                           
 بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، 

 ١٣٨٩بهمن 


