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 سياوش دانشور

 

 

 تروريسم در نروژ؛
 پيامدها و چشم انداز

 

نه به این    .   ژوئيه در نروژ دنيا را تکان داد             ٢٢فاجعه  
دليل که مشابه این قتل عام وحشيانه در دنياى امروز                      
نادر است و یا گوش و چشم مردم با آن در خاورميانه و                

 ،خير.  شمال آفریقا و بيشتر کانونهاى بحران آشنا نيست           
به این دليل که این عمليات در کشورى صورت گرفته که      

جهان سرمایه دارى بوده و این               "  ایمن"جزو مناطق      
ذهنيت را تقویت کرده است که هر گوشه اروپا ميتواند                 

عمليات .  صحنه تکرار این آدمکشى نفرت انگيز باشد              
 چهار مفقود و       ، کشته  ٧۶نروژ طبق آخرین اطالعات         

در تلفات انسانى   "  رکوردى" مجروح بجا گذاشت که       ٩۶
 .  بعد از عمليات تروریستى بالى در اسپانيا است

 

 از بن الدن تا به رينگ

بن الدن اسالميست در جنگ قدرت با تروریسم دولتى                 
" کفار"که خود محصول و دست پرورده آن بود عليه                   

به رینگ نژادپرست و مسيحى نيز          .  کرد"  جهاد"اعالم  
" جهاد"ها اعالم      "  غير اروپائى  "و   "  خارجيان"عليه   

بود و نه به      "  دیوانه و مجنون   "نه بن الدن      .  کرده است 
 اگرچه  ،ایدئولوژى متعصب و ارتجاعى هر دو         .  رینگ

 اما هر دو گوشه اى        ،جنون آدمکشى رکن اساسى آنست      
از پالتفرم جناح هائى از سرمایه دارى است که در                         

بن .  جنگ و رقابت و ترور منافع خود را جستجو ميکنند           
الدن و تروریسم اسالمى بعنوان یک جنبش سياسى در               

. خاورميانه و شمال آفریقا محصول دنياى غرب بود                    
زمانى که تروریسم مجاز اسالمى عليه چپگرائى متحد               

غرب نه فقط تروریسم        .  غرب طرفدار بازار آزاد بود         
 در ایران    ،اسالمى را در افغانستان تا دندان مسلح کرد             

 در کشورهاى عربى بعنوان اهرم فشار و          ،بقدرت رساند 
نيروى ایجاد باالنس سياسى                           

 

 فاصله حرف و عمل 
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 ١۴پدرام نوانديش                                           صفحه 

 يادداشت سردبير،

 

 کارگران کمونيست چه ميگويند؟
 

 ٩منصور حکمت                                                                       صفحه 

 

 پرسشهايی از علی جوادی
 ١١                                                           صفحه ،بخش اول

 

 کمونيسم کارگری 
 "تغيير قانون کار"و 

 

 ۴على جوادى                                             صفحه 

٢صفحه   

 

 کنفرانس تشکيالت حزب در سوئد برگزار ميشود



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بلکه از نظر فکرى و          ،نگهداشت
فرهنگى در اروپاى غربى ميدان         

. وسيع و فراخى براى آن گشود             
جنگ عليه    "تنها زمانى سياست         

بوش به پالتفرم سياسى           "  ترور
تبدیل شد که تروریسم اسالمى پا           

. را از گليم خود دراز کرده بود              
زمانى که باج خواهى و پرچم                  
اعاده قدرت و موقعيت بورژوازى     
منطقه را در متن رقابتهاى جهانى        
بدست گرفت و دامنه ترور و                   

را به    "  مجاز"تحجر تا دیروز           
 ١١آمریکا در    "  غير مجاز "حوز  

 . سپتامبر کشاند

 

تروریسم راست افراطى و نژاد             
پرست که پيشتر بعنوان گروههاى      
اسکين هد و اوباش خيابانى و                  
عملياتهاى موردى عليه شهروندان    
با سابقه مهاجر و کمونيستها و                 

 ،چپگرایان تبلور مى یافت                        
تروریسمى که همواره بعنوان                
گروه فشار بر بلوک راست در               
دولتها و پارلمانهاى اروپا عمل              

 امروز با عمليات به     ،ميکرده است 
. رینگ ابعاد جدیدى یافته است              

ریشه این ابعاد جدید نه ضرورتا           
جنون "از ویژگى به رینگ و                  

وى بلکه در پيشروى              "  فردى
راست افراطى در قلمرو سياسى و      
ورود به پارلمانهاى دمکراسى              

در سوئد زمينه   .  فخيمه غربى است  
عمليات تروریستى کشتن                          
مهاجرین با اسلحه دوربين دار در        
ایستگاه اتوبوس و خيابان و بالکن        
تنها وقتى ميسر شد که حزب                    

. فاشيستهاى سوئد وارد پارلمان شد   
در نروژ نيز همين اتفاق افتاده                

بخشى از جنبش مربوطه در     .  است
حکومت است و از موقعيت                      
قانونى تعرض ميکند و بخشى در         
بيرون حکومت است و بعنوان               

همان .  گروه فشار عمل ميکند            
کارى که در عراق و افغانستان              

آنجا هم   .  تروریسم اسالمى ميکند    
بخشى از این جنبش در حکومت           
پنتاگونى شریک است و بخشى در      
بيرون با زبان ترور از منافع و               

خود به رینگ   .  قدرتش دفاع ميکند  
در یادداشتهایش به این کمبود                  

 

 تروريسم در نروژ؛
 ...پيامدها و چشم انداز 

جنبش فاشيستى اذعان کرده             
او ميگوید متاسفانه در         .  است

اروپا جنبش جهادى مسيحى             
مسلحانه وجود ندارد و او                   
ناچار بوده که آن را شروع                

به رینگ اميدوار است در      .  کند
متن رشد نيروهاى دست                     
راستى اروپا جنبش اعاده                   

. قد علم کند     "  هویت اروپائى  "
همانطور که بن الدن اميدوار          

هویت "بود که جنبش اعاده               
در جنگ قدرت عليه      "  اسالمى

. تروریسم دولتى پيروز شود           
بن الدن و به رینگ فرزندان            
خلف سرمایه دارى معاصر و         
گوشه اى از جنگ تروریستى         

 . جهان معاصر اند
 

 پيامدهاى ترور در نروژ

بدنبال واقعه هولناک                              
 سران     ،تروریستى در نروژ        

حکومتى بر عزم خود براى              
و جامعه   "  دفاع از دمکراسى   "
. سخن ميگویند "  چند فرهنگى "

برخالف این اظهارات پوک            
این تروریسم لجام گسيخته                 
اتفاقا محصول مستقيم و جانبى       
دمکراسى غربى و جنبشهاى           
کالسيک بورژوازى در همين       

ریشه ترور و        .  جوامع است   
تحجر راست افراطى بطور             
اعم در ماهيت تبعيض گر                   
سرمایه دارى و بطور اخص           
محصول بحران اقتصادى                 

. جهان سرمایه دارى است                
شعارهائى که سالهاى متمادى         

اروپا "در کشورهاى مختلف           
ميخواست "  را براى اروپائيان    

امروز با عمليات به رینگ به          
نظام و      .  بار نشسته است           

سيستمى که ميتواند از طرق             
دمکراتيک احزاب و جریانات       
راست افراطى را وارد                        

 نسخه جادوئى        ،پارلمانها کند   
. اى براى نفى تروریسم ندارد         

تروریسم دولتى تنها منبع رشد        
تروریسم اسالمى   "  حقانيت"و   

نيست بلکه به تروریسم راست        
افراطى و فاشيست ميدان                    

تعرض به حقوق مدنى       .  ميدهد

٢١٣شماره   
و آزادیهاى سياسى و کنترل پليسى           
شهروندان تنها یک گوشه اقدامات و      

" جنگ عليه ترور  "توجيه دولتها در    
کنترلى که ظاهرا مرکز      .  بوده است 

توجه اش نيروهاى اسالمى و                      
مهاجرین بودند و ظاهرا توجهى به         
تالشهاى راست افراطى فاشيست             

ادعاى عدم توجه             .  نداشته اند      
سازمانهاى امنيتى به تالشهاى                    

دیوانه "راست افراطى مانند ادعاى        
. به رینگ سراپا دروغ است      "  بودن

نقطه کور امنيتى هميشه ميتواند                 
وجود داشته باشد اما هدف این                     
ادعاها اینست که رابطه پدیده به                 
رینگ بعنوان یک محصول جانبى          
سياستها و اهداف راست افراطى در       
حاکميت سرمایه دارى کشورهاى           

وقتى دولتهاى     .  غربى کور شود        
فخيمه دمکراسى غربى در تقابل با          
ورود فاشيستها به پارلمانها عاجزند       
و همان سياستهاى به رینگ ها                    
توسط سران متشخص و نمایندگان          
مجالس اروپائى کم و بيش تکرار              
ميشود و حتى بخشا به پالتفرم عملى       

 چرا باید       ،و تبليغات تبدیل ميشود        
انتظار داشت در بيرون این حلقه               
دولتى نيروهاى بخش خصوصى             
مسلح نشوند و بساط ترور راه                     

 نياندازند؟ 
 

ترور در نروژ ادامه قبول شکست           
توسط "  چند فرهنگى      "سياست       

ترور .  زعماى جوامع غربى است        
در نروژ دورخيز یک جریان                      
راست افراطى سرمایه دارى                      
فاشيست براى جذب نيرو در متن              
بحران اقتصادى جهان سرمایه                   
دارى براى تعرض به کارگر و هر          

. نوع چپگرائى در این جوامع است         
ترور در نروژ اسطوره کشورهاى         

جزیره آرامش  "اسکاندیناوى بعنوان   
را باطل اعالم ميکند و          "  و امنيت  

ناظران را به این نتيجه ميرساند که          
دیگر ترور و تروریسم به جزئى از        
زندگى مردم در همه جا تبدیل شده            

ترور هولناک نروژ به تکرار     !  است
این نوع عملياتها و تحرک خشن و            

. کور راست افراطى ميدان ميدهد            
ترور در نروژ ریشه در مغز                       
استخوان تفکر و ایدئولوژى سرمایه      

" جنون"دارى دارد و اتفاقا اگر                  
مشخصه این نوع عملياتهاست دقيقا        
به دليل است که جنون ذاتى سرمایه         
عليه کارگر و چپگرائى و برابرى            
طلبى به هر روایتى را نمایندگى                

" جنون فردى  "حتى اگر تز       .  ميکند
 این چيزى جز               ،را قبول کنيم          

انعکاس جنون طبقه حاکم و گوشه       
اى از تفکر جنون آميز مسلط بر           

به رینگ    .  جوامع کنونى نيست      
همانقدر مسيحى و راست افراطى      
است که لوپن و بوش و رامسفيلد          

به رینگ خود   .  و مرکل و دیگران   
باز "  مکتب وین    "را طرفدار         

طرفداران این مکتب و       .  ميشناسد
" مکتب شيکاگو "دوقلوى آن یعنى    

امروز در بخش اعظم جهان                    
سرمایه دارى یا مستقيما در                     
حاکميت شریک اند و یا                              
سياستهایشان توسط بخشهاى دیگر    

به .  بورژوازى اعمال ميشود           
" دیوانه"رینگ به این معنا                      

 او سمبلى از سياست                     ،نيست
دیوانه وار و فاشيستى و ضد                   
کارگرى سرمایه دارى امروز              

 –به رینگ الگوى مسيحى       .  است
آمریکائى   -نژادپرستانه اروپائى      

بن الدن و تروریسم اسالمى                    
به رینگ توجيه گر پليسى         .  است

 ،شدن بيشتر دمکراسى غربى               
تهدید آزادیهاى سياسى و                            
دستاوردهاى تاکنونى طبقه                      

 به راست چرخيدن بيشتر       ،کارگر
 ،سياست دولتها و احزاب پارلمانى    

و تحرک جدیدى در ميان                           
 . گروههاى نژادپرست خواهد شد

 

 چه بايد کرد؟

ناسيوناليسم ایدئولوژى طبقه حاکم     
مادام .  و یک پایه نژادپرستى است    

که بورژوازى بر طبل هویت                 
 ،کاذب ملى و اروپائى ميکوبد               

هيزم به آتش کوره توليد راست             
مادام .  افراطى نژادپرست ميریزد   

است "  مجاز"که تروریسم دولتى      
و برسميت شناخته ميشود گریزى       
از تروریسم نيروهاى متفرقه غير      

مادام که هویت و         .  دولتى نيست  
حقوق شهروندان تحت عنوان                

 و  ،قصابى ميشود "  چند فرهنگى "
اتفاقا با سياست ایزوله کردن                   
مهاجرین از سوخت و ساز این              
جوامع و کوبيدن مهر قومى و                 
مذهبى بر آنان و برسميت شناختن      

نماینده و   "مشتى مرتجع بعنوان         
 زمينه    ،این مهاجرین   "  سخنگوى

براى رشد جریانات افراطى که            
و "  هویت اروپائى     "بر طبل           

و "  سوئدى"و    "  هویت آلمانى   "
 . غيره ميکوبند تشدید ميشود

 

از نظر سياسى جنگ و مسابقه              
٣صفحه تروریستى   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اعم از تروریسم           ،دنياى امروز   
 تنها نتيجه      ،دولتى و غير دولتى        

اش رشد تروریسم و آدمکشى بوده      
کسانى که با هر واقعه                 .  است

هولناک تروریستى با پيامهاى                
مکرر و اظهار آمادگى شان براى        

در صفحه      "  مقابله با ترور           "
تلویزیونها و اتاق نشيمن ميلياردها      

 خود منشا       ،انسان ظاهر ميشوند      
عظيمترین تروریسم و جنایت در         

از سران  .  تاریخ جوامع بشرى اند    
دولت آمریکا و اسرائيل تا                          

 از   ،جمهورى اسالمى و دیگران       
پاپ و واتيکان تا سران مفتخور             
دستگاه مذهب در هر گوشه                      

 از جنایتکاران جنبش اسالم     ،جهان
سياسى و سازمانهاى نژاد پرست         
تا تروریستهاى بنام دولتى و                     

 ،سازمانهاى جاسوسى شان                     
تاریخى مملو از جنایت و ترور و         

این .  ارعاب در کارنامه خود دارند    
مجموعه عليرغم اختالفات                      
ایدئولوژیک و درون طبقاتى در           

مشخصه .  یک صف ایستاده اند         
عام و مشترک سياست این                         
مجموعه تروریسم بين المللى تقابل     
با آزادى و برابرى و رفاه بشر                

 تقابل با نوعدوستى و                  ،امروز
 و تقابل با ارزشها و                  ،پيشرفت

جنگ .  حقوق یونيورسال است         
تروریستى یک ویژگى سرمایه             
دارى امروز و یک رکن مهم                   
رقابتهاى سياسى قدرتهاى متفرقه        
دولتى و غير دولتى براى گرفتن           
سهم از استثمار طبقه کارگر و                
تحميل عقبگرد سياسى و فکرى و        
فرهنگى به بشریتى است که                     
کوچکترین منفعتى دراین جدال             

 . تروریستى ندارد

 

تروریسم و آدمکشى همواره از             
منظر کمونيسم طبقه کارگر و                 
جنبش سوسياليستى آزادى جامعه        

. محکوم و مطرود بوده است                   
کمونيسم کارگرى کوچکترین                
سنخيتى با نگرشهائى که تروریسم      
گروههاى ميليتانت و اپوزیسيونى       
و جریانات اسالمى و                                     
ناسيوناليستى در مقابل جنایات               
امپریاليستها را به دیده اغماض              

 

 تروريسم در نروژ؛
 ...پيامدها و چشم انداز 

جنبش .  مينگرد نداشته و ندارد            
کمونيستى طبقه کارگر براى                   

دولتها و سران     "  اعالم همدردى  "
بورژوازى که عزم خود را براى         

به ما   "  مقابله قاطع با تروریسم       "
خاطر نشان ميکنند و وعده                        
ترورها و کشتارهاى وسيع تر را          

. ميدهند ذره اى ارزش قائل نيست       
پایان دادن به این جدال تروریستى       
کار جنبشى است که بطور واقعى         
نه فقط منفعتى در تداوم ترور و              
جنایت ندارد بلکه آگاهانه ميخواهد      
دولتها و جریانات متفرقه                            
تروریستى طبقه حاکم را از                      

 . صحنه بيرون کند

 

ما اعالم ميکنيم که راه مقابله با               
ترور و جنایت مقابله با کل کمپ            

طبقه کارگر و          .  تروریستهاست
بشریت متمدن هيچ اشتراک                     
منافعى با گروههاى تروریستى و         

. دولتهاى تروریست ندارد                        
تروریستهاى متفرقه دولتى و غير       
دولتى پشت شان بهم است و هر              
یک جنایت خود را با جنایت                     

هر .  طرف مقابل توجيه ميکنند          
یک آتش بيار معرکه تروریستى           
اند و همه شان قربانيانشان را از            

. عادى ترین مردم عادى ميگيرند        
مادام که کمونيسم طبقه کارگر و            
بشریتى که نفعى در ترور و تحجر    
ندارد در یک مقياس قدرتمند عليه        
جنگ تروریستها بميدان نيامده              

 همواره قربانى تروریسم             ،است
براى مقابله و پایان         .  خواهد بود  

. دادن به تروریسم باید بميدان آمد         
براى مقابله با تروریسم باید به                
جنگ سيستم و نظامى رفت که در        
ترور و تحجر ذینفع است و انواع          
گانگسترها و دستجات ترویستى را   
در هر گوشه جهان به جان مردم            
و جنبشهاى پيشرو و آزادیخواه و          

براى .  سوسياليست انداخته است       
مقابله با تروریسم باید عليه گنداب        
سرمایه دارى قد علم کرد و تومار         

این کار جنبش    .  آن را درهم پيچيد    
کمونيستى طبقه کارگر و بشریتى         
است که همواره بيشترین لطمات          
را از جنگ تروریستها خورده               

 . * است

٢١٣شماره   
 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 در باره عمليات تروريستى در نروژ
 

 ٧۶ طى دو عمليات تروریستى      ، در نروژ  ٢٠١١ ژوئيه   ٢٢روز جمعه   
عمليات اول با انفجار بمب        .   نفر دیگر مجروح شدند       ٩۶نفر کشته و      

مهيبى در منطقه اى نزدیک دفتر نخست وزیرى در اسلو صورت                         
عمليات دوم دو    .   نفر جان خود را از دست دادند           ٨گرفت که طى آن       

ساعت بعد با تيراندازی به اردوی جوانان حزب کارگر در جزیره                        
 تن از جوانان بيدفاع قتل         ۶٨اوتویا انجام شد که طى یکساعت و نيم               

آندرس بهرینگ  "اطالعات تاکنونى بر دستگيرى و اعتراف        .  عام شدند 
 ساله اهل نروژ، که تمایالت قوى نژادپرستانه و                           ٣٢  ،"بریویک

محافظه کارانه مسيحى دارد و با سازمانهاى مختلف نژادپرست                             
او در اعترافاتش اعالم کرده است که              .   اشاره دارد    ،همکارى داشته  

 "! است رحمانه اما ضروری بوده گرچه بی"اقدامات او 

 

 از جریانات متفرقه تروریستى اسالمى       ،از بن الدن تا آندرس بهرینک      
و دست راستى نژاد پرست تا ترویسم دولتى و خيل طرفداران آپارتاید                

 براى اعمال بيحقوقى و تروریزه کردن شهروندان هر          ،نسبيت فرهنگى 
 دسته جمعى آتش تروریسم و آدمکشى عریان را              ،توجيهى داشته باشد   
هر جنایت تروریستى به تشدید ترور و تحجر و                .  شعله ورتر ميکنند   

از موضع کمونيسم        .  ایجاد ناامنى براى شهروندان منجر ميشود                  
 جریانات  ،کارگرى و بشریت متمدن خواهان آزادى و برابرى و رفاه               

. تروریستى اعم از دولتى و غير دولتى در یک صف ایستاده اند                             
تروریسم عليه برابرى و نوعدوستى و پيشرفت و ارزشها و آرمانهاى               

تروریسم لجام گسيخته ویژگى دنياى سرمایه دارى امروز         .  پيشرو است 
و یک رکن رقابتهاى قدرتهاى متفرقه دولتى و غير دولتى براى گرفتن              
سهم از استثمار طبقه کارگر و تحميل عقبگرد سياسى و فکرى و                            
فرهنگى به بشریتى است که کوچکترین منفعتى در این جدال                                    

 . تروریستى ندارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن ابراز همدردى عميق با خانواده                 
 همراه با بشریت آزادیخواه این           ،هاى قربانيان این رویداد تروریستى        

پایان دادن به تروریسم       .  جنایت هولناک تروریستى را محکوم ميکند          
باید .  کار جنبشى است که منفعتى در تداوم چرخه ترور و جنایت ندارد             

باید زمينه هاى اجتماعى رشد و تحرک             .  بساط تروریستها را برچيد      
باید در مقابل تهاجم دولتها به آزادیها و حقوق          .  تروریسم را درهم کوبيد   

 ،قطب سوم .  ایستاد"  مقابله با تروریسم   "مدنى شهروندان تحت عنوان       
 باید با قدرت عليه           ،بشریت آزادیخواه و در راس آن طبقه کارگر                  

 .  تروریسم و در دفاع از آزادى و برابرى و رفاه شهروندان بميدان بياید

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ ژوئيه ٢۵ -  ١٣٩٠ مرداد ٣

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و توزيع 

!کنيد  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت اسالمی در تدارک                     
. تعرض دیگری به کارگران است      

 ،تغيير قانون کار  !  تعرضی قانونی 
آسان تر کردن قانونی اخراج                   

 افزایش قدرت کارفرما       ،کارگران
در باالبردن شدت کار و استثمار          

 و تحميل        ،گسترده تر کارگران       
گسترده تر قرار دادهای سفيد                  
امضا و برده وار از جمله مسائل           
محوری این تهاجم جدید به                        

 . کارگران است

  

با این تهاجم حقوقی و قانونى                    
چگونه باید مقابله کرد؟ مولفه های      
عمومی شکست این تعرض و                 
سازمان دادن یک تعرض رادیکال     
و سوسياليستی کارگری کدام                   
است؟ در این راستا به چند نکته             

 .باید اشاره کرد

 

 در ماهيت و اهداف ضد                       -١
کارگری و سرمایه دارانه این                 

. تعرض کوچکترین تردیدی نيست    
رژیم اسالمی ميکوشد در پس این        
تعرض موقعيت فرودست تری را       

به .  بر طبقه کارگر تحميل کند             
دنبال تثبيت موقعيت اجتماعی ای        
است که در پس ضربات متعدد               
سرمایه و دولت اسالمی سرمایه           
بر پيکر طبقه کارگر در دوران              

قانون .  کنون بدست آورده است          
همواره بازتابی از موقعيت و                  
توازن قوای طبقاتی و اجتماعی             

رژیم .  موجود در جامعه است            
اسالمی به دنبال تحکيم این                        
موقعيت ویژه ضد کارگری در              

به دنبال عکس    .  دوره کنونی است   
گرفتن از این شرایط حقارت آور          

 .است

 

 تغييرات پيشنهادی در قانون            -٢
کار در عين حال منعکس کننده               
سياستهای باند احمدی نژاد در                
جناح بندیهای کنونی حکومت                
اسالمی و در جدال با سایر                         
باندهای حکومت اوباش اسالمی          

در این تغييرات تالش شده         .  است
است که قدرت شوراهاى اسالمى        

 

 "تغيير قانون کار"کمونيسم کارگری و 
 

 على جوادى

و انجمنهای اسالمی و خانه               
کارگر نيز تا حدودى مشروط          

این سياست در عين حال     .  گردد
دهن کجی معينی به سایر                    
جناحهای حکومتی و تضعيف        
موقعيت نيروهای آنها نيز                  

 . است

 

 قانون کار حاضر یک                   -٣
قانون تماما ضد کارگری و               

این قانون  .  سرمایه دارانه است   
فاقد هرگونه مشروعيتی از               

در قانون  .  جانب کارگران است  
کاری که در آن حق ایجاد                    
تشکل مستقل کارگری برسميت    

 اعتصاب    ،نشناخته شده باشد       
کارگر جرم و ممنوع شده                   

 کارگر فاقد هر امکان و          ،باشد
اهرمی برای تعيين شرایط کار       

 چنين     ،و دستمزد خود باشد            
قانونی بدون هيچ اما و اگر و            
قيد و شرطی از جانب                            

هر .  کارگران مردود است           
تبليغی عليه این تعرض حقوقی      
و قانونى حکومت اسالمی باید        
در عين حال افشا کننده جوهر          
و ماهيت ضد کارگری قانون           

 . کار فعلی در کليت آن باشد

  

 در مقابله با این تعرض و             -۴
کل وضعيت بی حقوقی کارگر       
نقطه عزیمت کارگران                        
بهيچوجه نمی تواند و نباید                 
حفظ وضع موجود و یا                          
کوچکترین اتکایی به وضع              

هر نوع   .  قانونی موجود باشد     
تقابلی باید کليت قانون کار                 
اسالمی و مولفه های اصلی آن       

. را مورد تعرض قرار دهد               
هرگونه پذیرش مبانی حقوقی         
قانون کار فعلی و تالش برای          
مقابله با وضعيت موجود از              
این زاویه در عين حال تالشی         

. ارتجاعی و ضد کارگری است    
بعالوه هرگونه همسویی و                 
همکاری با دستجات اسالمی           
دیگر که در راستاى تامين                  
منافع ارتجاعی باندهای                       
حکومتی شکل ميگيرد تماما            

٢١٣شماره   
ضد کارگری و از جانب کارگران           
رادیکال و سوسياليست کامال مردود     

 .است

 

 اعتراض به این تعرض حقوقی          -۵
حکومت اسالمی ویژه کارگران                

. رادیکال و سوسياليست نخواهد بود     
جریانات متعددی در این زمينه فعال      

کارگران رادیکال و        .  خواهند شد   
سوسياليست باید بکوشند تا پرچمدار      
مبارزه مستقل کارگری عليه این               
تعرض و کل بی حقوقی و فرودستی       

"طبقه کارگر باشند      به کليت   "  نه. 
قانون کار و تغييرات پيشنهادی باید         

. پرچم مقابله با این وضعيت باشد             
تالش برای گرد آوردن گسترده                 
ترین نيروی مستقل کارگری در                
مقابله با وضعيت بی حقوقی                         
کارگران یک وظيفه رهبران و                  
فعالين کارگری رادیکال و                            

در این راستا باید    .  سوسياليست است 
ماهيت تالش باندهای اسالمی و                 
شوراهای اسالمی و خانه کارگر را        

 . نيز بی امان افشاء و نقد کرد

  

 تشکيل گسترده مجامع عمومی           -۶
کارگری و در دستور قرار دادن                

چگونی مقابله با این تعرض                    
دولت و سازمان دادن یک تعرض      
عمومی رادیکال و مستقل                         
کارگری یک امر حياتی در                     

بر پرچم این   .  شرایط موجود است  
"تعرض شعارهایی از قبيل       " نه: 

"،به حقوقی کارگر    به قانون   "  نه 
"،کار سرمایه    به عدم حق       "  نه 

"،تشکل مستقل کارگری      به "  نه 
باید ...  عدم آزادی اعتصاب و             

 . حک شده باشد
  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
همه فالعين رادیکال و                                  
سوسياليست و رهبران کارگری          
را به مقابله با این تعرض حقوقی         

  *.حکومت اسالمی فراميخواند

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران

مجمع عمومى ! عمومى متکى شويد
تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ! رفقا 

امروز ميخواهم در باره نتایج                 
پلنوم دوم کميته مرکزی حزب با           

این یک گزارش   .  شما صحبت کنم  
بلکه من بر مساله       .  رسمی نيست  

ای انگشت ميگذارم که محور                 
اصلی مباحثات پلنوم و روح کلی          

این مساله   .  آن را تشکيل می داد         
بسيار مهمی است و انتظار دارم            
همه رفقا بدقت به آن توجه کنند،             
بکوشند آن را عميقا درک کنند و           
درجه آمادگی و انرژی خود را               
برای پيشبرد و عملی کردن راه             
حلی که پلنوم برای حل این مساله         
در دستور ما گذاشته است بسنجند        

پس از این          .  و قضاوت کنند         
صحبت ها هر رفيق باید بتواند               
برای خود روشن کند که تا چه حد         
آماده است که یک مبارز پيگير در   

 . راه غلبه بر این مساله باشد
 

اما این مساله چيست؟ برای                       
توضيح بهتر این مساله اجازه                  
بدهيد به یک دوره تاریخی دیگر،        
به حزب بلشویک پس از کسب               
قدرت بازگردیم و گفته ای از لنين        

وضعيتی که او          .  را نقل کنم         
تصویر ميکند از برخی جهات بی        
 . شباهت به وضع امروز ما نيست

لنين در گزارش کميته مرکزی               
به )  بلشویک(حزب کمونيست          

 ١٩٢٢کنگره یازدهم در سال                 
یعنی آخرین کنگره ای که لنين             (

چنين می    )  در آن شرکت کرد           
 :گوید

 

دولت در    .  یکسال گذشته است      "
اما آیا تحت سياست     .  دست ما بوده  

این دولت    )  نپ(اقتصادی نوین       
طبق شيوه ما عمل کرده است؟                

ما نميخواهيم این را اذعان          .  خير
پس چگونه  .  کنيم اما واقعيت دارد     

عمل کرده است؟ این ماشين آنجا           
که ما ميخواهيم نمی رود، بلکه به         
جایی ميرود که مشتی سرمایه دار       
خصوصی و سفته باز غير قانونی       
و غير علنی که معلوم نيست از               

 

 +فاصله حرف و عمل
 

 منصور حکمت

کجا نازل شده اند آن را می                 
ماشين کامال و چه بسا           .  برند

بهيچوجه در آن جهتی سير                
نمی کند که آدمی که پشت رل           

. نشسته است تصور می کند             
شما کمونيست ها، شما                          
کارگران، شما بخش آگاه                     
پرولتاریا که به اداره امور                 
دولت پرداخته اید، چنان کنيد           
که دولتی که در دست دارید               

 ."طبق شيوه شما عمل کند

 

لنين در اینجا از این حرف                  
 ۵ميزند که حزب بلشویک،              

سال پس از کسب قدرت و                   
یکسال پس از طرح سياست              
اقتصادی نوین، بر ماشين                  
دولتی، یعنی ابزار اجرای نقشه     
های اجتماعی اش، کنترل                  

دولت ابزاری است که        .  ندارد
براه خودش ميرود و در جهتی        
خالف آنچه که بلشویکها که              
پشت فرمان آن نشسته اند                    

در .  ميخواهند، حرکت می کند     
تمام طول این گزارش لنين                
ميکوشد نشان دهد که چکار              
باید کرد تا این ماشين در جهتی       
حرکت کند که بلشویکها یعنی          
کمونيست ها و کارگران آگاه            

 . ميخواهند

 

همه ما امروز ميدانيم که این             
ماشين باالخره به سمتی که                
بلشویکها می خواستند نرفت و       
برسر جنبش کمونيستی و                   

 . کارگری جهان چه آمد
 

نه (من فکر ميکنم که ما امروز    
از لحاظ کمی، بلکه الاقل از              

در شرایط مشابهی   )  لحاظ کيفی 
یعنی باید تعيين   .  قرار گرفته ایم  

کنيم که ماشينی که برای                      
اجرای نقشه های ما در دست           
ماست بسمت مورد نظر ما                
ميرود یا نه و اگر نمی رود                 

این .  چکار باید بکنيم که برود        
اگر .  ماشين، تشکيالت ماست     

٢١٣شماره   
در این تالش موفق نشویم، آنگاه                
عاقبت حزب بلشویک به نحوی                 
عاقبت ما را هم جلوی چشمان ما               

لنين می گوید که بين     .  ترسيم می کند  
حرف و برنامه و نقشه بلشویکها با           

 . عمل آنها شکاف افتاده است

 

ما نيز امروز در شرایطی قرار                  
گرفته ایم که بين حرف و نقشه و                 
برنامه مان با عمل مان فاصله ای              

لنين می گوید که من          .  جدی هست  
نمی دانم کدام مشتی سرمایه دار                 
خصوصی سفته باز ماشين دولتی را      

ما .  به آن جهتی می برند که می رود      
نيز امروز باید تعيين کنيم که کدام             
نيروها و گرایشات واقعی سازمان و      
تشکيالت حزبی ما را به جهتی می          

 . برند که خالف ميل ماست
 

پلنوم .  این مساله جدی امروز ماست     
ک م حزب این مساله را محور                    
بحثهای خود قرار داد و عزم جزم             
کرد که این فاصله را از ميان                        

این مساله نيازمند توجه             .  بردارد
جدی همه رفقاست، زیرا از ميان              
بردن فاصله حرف و عمل ما، خود          
هنوز یک قصد و نقشه است که                   

 . نباید روی کاغذ بماند
 

 فاصله حرف و عمل ما چيست؟ 

ممکن است در ابتدای امر بنظر                 
برخی رفقا این فاصله زیاد مهم                   

آخر مگر نه اینست که         .  جلوه نکند  
ما انسانهای انقالبی و مبارزی                    
هستيم که با ایمان پا در این راه                     

اما لنين هم وقتی       .  گذاشته ایم؟ چرا   
از این فاصله در حزب بلشویک                
سخن ميگوید، انقالبی بودن و                      
صادق بودن بلشویکها را منکر نمی       

او ميگوید وقتی نگاه ميکنيم،         .  شود
بلشویکهای کمونيست، آرمانخواه و       

لنين همه آنها    .  انقالبی  را می بينيم       
را پيگير و صادق ميخواند اما در              
همان حال ميگوید که به اعتقاد او              

بجز کميته اجرایی شوراهای        (باید   
سراسری کارگران که مصونيت              

بقيه افراد حزبی و         )  سياسی دارند  
 ساعت حبس     ۶کارمندان دولت را       

جرم آنها اینست که نتوانسته           .  کرد
اند آرمانها، ایده ها، برنامه ها و                  
نقشه هایشان را عملی کنند و به آن            

 . جامه واقعيت بپوشانند
 

اما فاصله حرف و عمل ما در چه              

دو سال  .  چيز خود را نشان ميدهد     
که )  از کنگره سوم کومه له    (است  

ما رسما پرچم مارکسيسم انقالبی        
را بر سر در تشکيالت خود                     

 ماه است که    ۴آویخته ایم و اکنون     
حزب کمونيستی بوجود آورده ایم       
که خود را در اساسنامه اش حزب       
سياسی طبقه کارگر سراسر ایران      

حال کاری به مبارزات      (می نامد    
و موجودیت مارکسيسم انقالبی از      

 ٣قبل از قيام بهمن تا کنگره                     
این دستاورد بزرگی             ).  ندارم
اما طبقه کارگر بخاطر این       .  است

زیرا ما را با    .  به ما مدال نمی دهد    
امثال پيکار و رزمندگان و مجاهد       
خلق مقایسه نمی کند، اینها اساسا         
جایی در تاریخ مبارزات طبقه ما         

ما را با اهداف و برنامه           .  ندارند
مان، با گفته هایمان قضاوت می           

ما را با دنيایی که ميخواهيم        .  کنند
بر روی زمين بر پا کنيم می                     

بدیهی است که توقع داشته     .  سنجند
باشند که ما متناسب با ضروریات       
اجرا و عملی کردن برنامه مان             

. نيرومند و اصولی و محکم باشيم      
و هر کمی و کاستی و انحراف از         
این درجه اصولی بودن و نيرومند      
بودن را به حساب تقصير ما می           

خود ما هم باید خود را             .  نویسند
 . اینگونه قضاوت کنيم

 

بنابراین اولين جایی که فاصله               
حرف و عمل ما خود را نشان                 
ميدهد، روی کاغذ ماندن برنامه           

ما می   .  سياسی و طبقاتی ماست       
ميگوئيم که حزب کارگران و                 
زحمتکشان هستيم، اما در واقعيت      
امر پيوند ما با کارگران و                          

. زحمتکشان به سختی رشد ميکند      
البته ما رشد ميکنيم، اما مساله بر         

اگر ما  .  سر شتاب این رشد است       
با سرعت یک کيلومتر در ساعت        
حرکت کنيم، قطعا جلو می رویم،        

اما هرگز به      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ١٠٠قطاری که با سرعت                        
کيلومتر در ساعت حرکت ميکند          
نمی رسيم، و اگر مقصود ما در              
آن قطار باشد، آنگاه به مقصودمان      

%بنابراین آمارهای      .  نمی رسيم  
 برای     ۵٠% و          ٣٠% و          ١٠

پيشروی ما کافی نيست، ما را با            
هدفمان که دگرگون کردن جهان           

ما در برنامه       .  است می سنجند      
خود گفته ایم که ميخواهيم جهان            

می گوئيم      .  را دگرگون کنيم           
ميخواهيم نظم نوینی برقرار کنيم         
که نيروهای مولده ای را که در              
جامعه سرمایه داری به بند کشيده         

بسيار .  شده، به حرکت در آورد          
خوب اما ميدانيد این نيروهای                 
مولده یعنی چه؟ یعنی تمام صنایع         
و موسسات توليدی غول آسای               
جهان امروز، یعنی تمام شبکه                
عظيم حمل و نقل جهانی، یعنی               
صدها ميليون انسان، یعنی همه             
شاخه های علوم و صنایعی که                
جهان امروز را سر پا نگهداشته            

ما می گوئيم ميخواهيم همه            .  اند
اینها را آزاد کنيم و در نظم نوینی          

بسيار خوب، اما       .  سازمان دهيم   
اگر کسی بما برسد و این را بشنود        

"به ما نمی گوید        پس لطفا اول      : 
نشریه خودتان را خوب سازمان           
بدهيد، ارتباطات تان را سازمان           
بدهيد ببينيم چگونه است و بعد                
جهان امروز را که هر روز                      
ميليونها تن محصول را جابجا می       

کسی که     ."  کند تحویل بگيرید         
ميخواهد جهان را دگرگون کند               
باید از همين امروز آثار این                     
توانایی در پيشانی اش ظاهر شده         

بچه فيل هم از بچگی شبيه          .  باشد
بتدریج تبدیل به فيل           .  فيل است   
آن سياست انقالبی ای که       .  نميشود

نشان ميدهد ما ميتوانيم جهان را             
دگرگون کنيم امروز باید خود را           

اما متاسفانه این   .  در ما نشان بدهد    
کسی که  .  نشانه ها در ما کم است        

به آن اهداف عالی متعهد شده باشد       
یک روز و یک ساعتش هم با ما            

 . فرق ميکند

 

این واقعيتی است که نظرات و                
اهداف اعالم شده ما خود نشانه ای       

 

  ...فاصله حرف و عمل 
. مهم از آینده پيروزمند ماست         

این کامال درست است و نباید           
. اما کافی نيست  .  از یاد ما برود   

اگر این نظرات و اصول روی        
کاغذ بماند، به عمل تبدیل                    
نشود، آنگاه ما هيچ گواه زنده           
ای نخواهيم داشت برای اینکه         
به توده ها نشان دهيم که راهی         
که آنها را ميبریم راهی واقع             
بينانه است، عملی است، خيال        
پروری و رویاپردازی انقالبی       

ببينيد، امروز در هيچ         .  نيست
رشته ای نيست که ما خود را            
از بورژوازی بهتر سازمان             
داده باشيم و از امکانات خود            
بهتر استفاده کنيم به نحوی که          

 : مثال بتوانيم بگوئيم

 

درست است که بورژوازی           "
بی سيم و رادیو و دستگاه چاپ        
درست کرده است، اما ما از              
این ها استفاده ای ميکنيم که به         

. عقل بورژوازی نمی رسد              
درست است که بوروژازی              
انسانها را جمع ميکند و برای           
انجام امور جامعه اش سازمان        
ميدهد، اما ما از کم دانش                     
ترین، محروم ترین و آموزش         
ندیده ترین انسانها، افرادی                
مجرب می سازیم و به نحوی           
سازمان شان ميدهيم که کارآیی      
شان از متخصصان، مدیران و       
پرفسورهای بورژوازی باالتر     

 ما امروز هنوز             ،نه".  است
. چنين ادعایی نمی توانيم بکنيم      

واقعيت عکس این را نشان                
تيز هوش ترین،                .  ميدهد

فکورترین و فداکارترین                    
. انسانها به صف ما می پيوندند       

اینها قابل ترین و شریف ترین         
انسانهای جامعه اند، زیرا                  
آگاهانه راه مبارزه عليه                       

. استثمار و ستم را برگزیده اند        
در صفوف ما متخصص و                
دکتر و مهندس آموزش دیده کم       
نيست، اما در مواردی به                    
اندازه یک اداره بورژوایی از         
نيروی افرادی در این سطح              

نمی توانيم    .  استفاده نمی کنيم      
آنطور که باید سازمان شان               

٢١٣شماره   
بدهيم که نيروی خود را براستی در         

 . خدمت انقالب آزاد کنند
 

خيلی از حرف های ما روی کاغذ             
در هوا موج می زند و بر         .  می ماند 

می گوئيم دلسوز     .  زمين نمی نشيند    
توده ها هستيم، اما عجبا که باید                   
برای روی آوری به توده ها و حتی          
جلوگيری از خشونت با آنان                         

می گوئيم     !  قطعنامه صادر کنيم         
اما هيچ      .  ستماآگاهگری کار           

ماشين آگاهگری را سازمان نداده            
ایم که دائما، بطور روزمره و وقفه          

می .  ناپذیر کارگران را آگاه کند             
 اند،    سازماندهگوئيم کمونيست ها           

اصوال کمونيست خود را در هنر              
سازماندهی معنی ميکند، اما کدام             
کادر را تربيت کرده ایم که به اندازه        
فرماندار یک شهر کوچک سازمانده     
باشد، یعنی به اندازه کسی که یک             

 هزار نفره در یک جامعه    ٢٠٠شهر  
بوروژایی را در خدمت منافع طبقه         

 . خودش اداره ميکند
 

. حرف ما با عملکرد ما فاصله دارد        
عينا حالتی است که لنين تصویر                

باید کاری کنيم که ماشين به         .  ميکند
سمتی برود که ما ميخواهيم، به                   
سمتی که اصول، اهداف و نقشه                 

بگذارید صریجا  .  های ما حکم ميکند   
بگویم، اگر به این سمت نرود                       
پيروزی بدست نخواهد آمد، ما                    
پيشروی می کنيم بی آنکه پيروز               
شویم و لذا امر طبقه کارگر زمين              

پيروزی طبقه کارگر          .  می ماند    
پيروزی .  نميتواند نسبی باشد               

کمونيست ها باید پيروزی مطلق               
 قدرتزیرا برای کسب کامل        .  باشد

. توسط طبقه کارگر مبارزه ميکنند         
صد بار هم که ما کمونيستها کمک            
کنيم، تحوالت نسبی در جامعه پدید          
آید، حکومتهای بورژوایی جابجا             
بشود، مصدقی بياید و برود، هنوز          

. خيری به طبقه کارگر نرسيده است       
طبقه کارگر نه با تغيير نسبی                        

) که همواره ناپایدار است       (اوضاع   
بلکه با پيروزی مطلق طبقه خود به         

کل پس ما که برای       .  هدف می رسد   
 مبارزه ميکنيم باید             این پيروزی    

 وظایف ما   همهدستگاهی بسازیم که     
یک ذره به هدف       .  را به پيش ببرد      

از .  نزدیک شدن به درد ما نميخورد      
انسانهای مبارزی که بهرحال         "ما   

. می سازد "  کارشان به نتيجه نرسيد    
تجربه حاکميت رویزیونيسم پس از         
قدرت بلشویکها اثبات ميکند که باید        

و لذا باید       "  کار را تمام کرد          "
دستگاهی برای تمام کردن کار             

 . ساخت

 

فاصله حرف و عمل ما را                         
بسياری از رفقا می دانند، در کار        
خود و دیگران می بينند و هر                  
روز از آن شکایت می کنند و                  

این چيزی نيست     .  تذکر می دهند    
که من بخواهم اینجا اثبات کنم و یا    

 دستاوردهایمان قرار         مقابلدر     
اما تاکيد من بر این است که       .  بدهم

این دستاوردها به تنهایی ابدا کافی      
نيست، ما باید برای پيروزی،                
برای آنکه شکست های پيشين               
جنبش طبقه کارگر تکرار نشود،         
 . فکر جدی بحال این مساله بکنيم

 

فاصله حرف و عمل ما عمل 
 طبقات ديگر است

امروز فاصله حرف و عمل ما با          
چه چيز اشغال ميشود؟ یا بعبارت        
دیگر وقتی حرف ما عمل نمی               
شود آیا هيچ عملی صورت                      
نميگيرد؟ آیا شکایت من از این              

عمل است که حرف هایمان                     
در .  ؟ اینطور نيست              نميشود

واقعيت فاصله حرف و عمل ما             
 . را عمل طبقات دیگر پر ميکند

 

این ماشين    "لنين نمی گوید که              
راندمانش باال  ،  خوب کار نمی کند   

 و   آهسته حرکت می کند       ،   نيست
او می  ."   مانده است    متوقف اینکه

جهت طبقات  گوید این ماشين در        
، در جهت مشتی سرمایه               دیگر
رفقا، ما در     .  حرکت ميکند  دار،   

. جهانی طبقاتی زندگی ميکنيم              
. همه چيز مهر طبقاتی می خورد        

اگر حرف ما عملی نشود، یعنی            
. حرف دیگری دارد عملی ميشود      

بگذارید .  حرف طبقه ای دیگر          
 :مثالهایی بزنم

 

بوروژازی ميليونها تومان خرج         
ميکند، صدها و هزارها مزدور           
پرورش می دهد که امنيت،                      
تشکيالت ما و ادامه کاری آن را           

ده ها نفر را به         .  به خطر اندازد    
تعقيب اعضای سازمان ما می               
فرستد، خرج تسليحات نظامی               
ميکند و کشته می دهد که ما را               

٧صفحه بکوبد، می          



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کوشد از دورن سازمان ما                         
این هدف  .  اطالعات بدست بياورد   

این .   است  بوروژازیو سياست      
اما ماشين  .   است بورژوازیمقصد  

سازمانی ما خود گاهی به همان              
ما می گوئيم امنيت      .  طرف ميرود 

و اسرار سازمان را باید قاطعانه           
اما آن واحد سازمانی        .  حفظ کرد  

که به درستی از رمز استفاده نمی         
کند، آن رفيقی که در خيابان رفع           
تعقيب نمی کند، آن کميته ای که به  
موقع رهنمود و آموزش امنيتی              
نمی دهد، آن عضوی که در حفظ          
اسرار و نشریات داخلی ولنگاری       
می کند و اطالعات سازمانی و               
اسم واقعی رفقای مخفی را به                  
سادگی در یک گپ محفلی بازگو          

 کار   عمال و ناخود آگاه       می کند،     
بورژوازی را برای او تسهيل                 

الاقل بگذارید بورژوازی      .  ميکند
. مفت و مجانی به هدف خود نرسد       

واحد سازمانی و رفيق ولنگار ما          
کاری می کنند که ماشين عمال در         
خدمت هدف و سياست و مقصد              

بجای .  بورژوازی حرکت کند          
حفظ اسرار سازمانی که سياست           
پرولتاریا است، لو رفتن اسرار که      
سياست بورژوازی است می                   

 . نشيند

 

بورژوازی از بام تا شام و با                     
هزار هزینه تقال ميکند که نشریات     

. ما بدست زحمتکشان نرسد                     
امکانات چاپخانه علنی را از ما              
می گيرد، تا نشریات ما با کيفيت           
بد و با تاخير به دست کارگران               

او ميخواهد کيفيت، دامنه و      .  برسد
سرعت پخش نشریات ما را به                

این سياست     .  شدت کاهش دهد        
پس آن واحد        .   است   بورژوازی

سازمانی و رفيقی که نشریات را          
گوشه ای در مقر می اندازد، در             
چاپ آن، در توزیع آن، در                         
توضيح مقاالت آن برای                              
کارگران، در گسترش دامنه پخش       
آن و غيره ولنگاری ميکند، مفت           

که (و مجانی و از سر ناآگاهی                 
) خادم هميشگی بورژوازی است        

کار بورژوازی را برای او تسهيل       
پخش نکردن نشریات،           .  ميکند

 

  ...فاصله حرف و عمل 
ولنگاری در حفظ امنيت،                   
اسرار و اطالعات سازمانی و        
غيره مثالهای فنی ای است که         
به روشنی منظور مرا بيان                

اما موارد سياسی              .  ميکند
اهميت بسيار برجسته تری                

 : دارد

 

بوروژازی ما را دستگير و               
اعدام ميکند تا به کار متشکل            

ما را از فعاليت    .  ما ضربه بزند  
متشکل و از مبارزه دوشادوش      

. همسنگران خود محروم کند          
خوب واحد سازمانی که قابليت      
افراد را به دقت بررسی نميکند      
و آن را از سازمان یابی                        
محروم ميکند، واحدی که افراد      
را سر می دواند و امروز به              
فردا ميکند، واحدی که نقاط              
ضعف رفقای سازمانی را                 
برطرف نميکند تا از                              
سازمانيابی موثرتری                           
برخوردار شوند هم عينا همين        

هدف و نيت       .  کار را ميکند      
متفاوت است، اما نتيجه عملی         
پيش رفتن سياست بورژوازی        

بورژوا پليس و مذهب و      .  است
ده ها نهاد دیگر برای تفرقه               

. افکنی در ميان کارگران دارد       
پول خرج اینها می کند، از                 
سود سرمایه اش مایه می                    

اما ما نه فقط                         .  گذارد
سازماندهی توده های طبقه               
خود، بلکه سازماندهی فعالين         

وجدان "تمام وقت خود را با              
پشت گوش می                "  راحت
 به این ماه و ماه بعد               ،اندازیم

 ! موکول می کنيم

 

بورژوازی اصول و موازین           
کار کمونيستی را تحریف می          
کند، و به اشکال مختلف مانع           
ميشود تا شيوه تبليغ کمونيستی،     
ترویج و سازماندهی                              
کمونيستی، اعمال حاکميت               
کمونيستی، مناسبات درون               
تشکيالتی کمونيستی، رهبری        
کمونيستی، تثبيت شود و                     
نيروی طبقه کارگر را آزاد کند       

٢١٣شماره   
هر کس که     .  و به حرکت در آورد        

از اتخاذ این شيوه ها، از تعهد به                 
اصولی که خودش آنها را اصولی            
صحيح اعالم کرده است، طفره می         
رود، در عمل کار بورژوازی را              

 . برای او تسهيل ميکند

 

. مثالهایی که زدم ابدا جامع نيست             
اما کافی است برای اینکه بفهميم این       

فاصله حرف و   .  مساله شوخی نيست  
عمل ما باید از ميان برود، حرف               
طبقاتی ما باید در هر زمينه به                     

باید عليه هر مانعی       .  اجراء در آید    
که باعث ميشود بجای عمل ما،                   
عمل طبقاتی دیگری جایگزین شود،      

این مبارزه به اندازه        .  مبارزه کرد  
مبارزه با دشمن آشکار و رو در رو         

این مبارزه حتی   .  مهم و حياتی است    
مستلزم قاطعيت و فداکاری بيشتری       

زیرا در این عرصه ما برای         .  است
گسستن بندهای نامرئی ای مبارزه           
ميکنيم که ما را اسير خود ساخته               
است و عقب ماندگی و درجا زدن              

 . را به ما تحميل ميکند

 

چه عواملی پراتيک عقب مانده و 
غير کمونيستی را به ما تحميل 

 ميکنند؟

ما از  .  عامل اول نيروی عادت است    
. چنگال نيروی عادت رها نشده ایم         

ما از جهان نو سخن می گوئيم، اما            
در کار سازمانی، آن روشهایی که           

، "عقل جور در می آید      "بنظر ما با     
بدرد "روشهایی که در کار روزمره      

روشهایی است که           "  می خورد     
بصورت عادت و بدون نقد از                      

. جامعه بورژوایی به ارث برده ایم         
ما در سازماندهی، در روشهای                 
عملی فعاليت از تصميم گيری تا                
آرایش نيروهای سازمانی، و در               
اخالقيات فردی و سازمانی از                    
عادات و اخالقيات موجود جامعه             

ما در عمل به سنت      .  تبعيت می کنيم  
هایی متکی می شویم که نشانه ای             
از جامعه نوین فردا و عنصر آگاه             

سنت هایی   .  پرولتری در آن نيست      
که به طبقات مرده و مدتها ناحق                 

ما با اتکاء به این        .  شده تعلق دارند   
راه می      "سنت ها کارمان را                     

این نيروی عادات عقب          ".  اندازیم
مانده، که هر روز بارها در فعاليت          
همه ما خود را نشان ميدهد، عاملی          
است که افق دید و توان ما را                         

عاملی است که مانع      .  محدود ميکند 

عملی شدن برنامه و سياست های        
ما در زمينه کار              .  ما ميشود    

سازمانی از بسياری جهات به                
سازمانهای خرده بورژوایی عقب      
مانده، نظير مجاهد و غيره، تشابه       

ما کمتر به            .  پيدا می کنيم            
جستجوی راه ها و شيوه های                  
جدید، استفاده فعال و خالق از                
امکانات، درک اشکال انقالبی              
سازماندهی در عرصه های                    
مختلف از کار فنی تا کار                           
ارتباطاتی و سياسی و غيره، می          

همان اموری که برای         .  پردازیم
یک بورژوا غير ممکن بنظر                 
ميرسد، برای ما هم غير ممکن              

کمتر جسارت    .  جلوه گر ميشود      
 ریشه ای و    ،انجام اقدامات پایه ای   

ما .  را در خود می یابيم     "  بزرگ"
از سنت های رایج تبعيت می                  

حال آنکه برنامه انقالبی ما        .  کنيم
باید با شيوه های انقالبی و پيشرو         

شيوه هایی که با             .  عملی شود   
منطق و دیدگاه انقالبی و پيشرو            
ما تناسب داشته باشد عملی ترین          
شيوه ها برای تحقق اهداف                       

 . ماست

 

عامل دوم، عاملی سياسی است که     
این .  باید بخوبی آن را بشناسيم            

عامل وجود انقالبيگری غير                  
پرولتری در جامعه و نفوذ دائمی         

 . آن در صفوف ماست

 

جنبش کمونيستی در هيچ جای               
جهان با یک جنبش کارگری                   
صاف و پاک و خالص و سر تا پا          

جنبش .  پرولتری روبرو نيست        
طبقاتی همواره در دل یک                        
اجتماع شکل ميگيرد و هر جنبش        
پرولتری در جامعه با خود طبقات      

. دیگر را نيز به ميدان می کشد              
طبقات دیگر با خود                                       

خود، عادات خود،     "  انقالبيگری"
گرایشات و تمایالت خود را می           

. آورند و تبليغ و تقدیس می کنند            
این انقالبيگری غير پرولتری در        
کنار انقالبيگری پرولتری جا                
خوش می کند و مدام مقوالت،                
مفاهيم و ارزش های خود را به             
درون صفوف طبقه کارگر می             

ارزش های پرولتری با           .  ریزد
ارزش های خرده بوروژایی گاه          

مرز .  مخلوط و مخدوش ميشوند       
جانبازی در راه انقالب پرولتری        

با شهادت            
٨صفحه   
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طلبی خرده بورژوایی کمرنگ             
دمکراتيسم پيگير طبقه          .  ميشود

کارگر با لفاظی های دمکراتيک           
طبقات مدافع مالکيت خصوصی و     
استثمار بورژوایی در جوار هم             
قرار ميگيرند و گاهی با هم اشتباه         

واقعيت مدام سایه     .  گرفته ميشوند  
افکار و سنت های ناشی از                        

اقشار غير پرولتر      "  انقالبيگری"
را، که در حفظ بنياد مالکيت                     
خصوصی ذینفعند، بر صفوف ما        

حمله همه جانبه و         .  می گستراند  
بنيان کن به این سنت ها و مفاهيم           
و ارزش های غير پرولتری                     
همواره ساده نيست، زیرا اینها در        
نزد توده های وسيع بهرحال از              

در .  احترامی برخوردار می شوند    
چنين شرایطی وظيفه حزب                     
پرولتری این است که مرز خود             
را با این انقالبيگری غير                            
پرولتری، با این افکار، مقوالت و       
ارزشهای بظاهر انقالبی به                      

حزب .  روشنی ترسيم کند                 
کمونيست در یک جنبش                             
دمکراتيک همواره تحت خطر              

اگر .  آلودگی به این افکار است            
انقالب فقط به صف کارگران                  
سوسياليست منحصر می شد، اگر       
همه مردم زحمتکش در کوچه و            

مرگ بر   "خيابان فریاد می زدند         
آنگاه حفظ     "  مالکيت خصوصی    

اما .  استقالل پرولتاریا هنری نبود     
چنين اوضاعی در جامعه واقعی           

انقالب توده های    .  یک خيال است   
وسيع را به ميدان می کشد و با                 
آنها راه را برای اشاعه ایده ها و             
تمایالت خرده بورژوایی باز می          

تمام اهميت آموزش لنين،            .  کند
طبقاتی   –تمام جوهر انقالبی               

حزب لنينی، اینست که ما را به               
حفظ استقالل سياسی و طبقاتی               

حزب باید  .  پرولتاریا متعهد ميکند   
در ميان این دریای توهمات و                 
تمایالت غير پرولتری اهداف                
مستقل خود را به شيوه مستقل                  
خود به پيش ببرد و در این ميان              
جنبش های دمکراتيک و همگانی        

حزب .  را نيز به پيروزی رساند         
باید این جنبش ها را به جلو ببرد             
بی آنکه اهداف این جنبش را با               
اهداف غایی خود اشتباه بگيرد،             

 

  ...فاصله حرف و عمل 
بی آنکه خود را حرس کند و             
در چهار چوب محدود این                  

تجربه .  جنبش ها مقيد سازد          
جنبش چپ ایران در سالهای            
اول انقالب حاکی از پشت                  
کردن به این درس اساسی                  

همه برای  .  مارکس و لنين است   
سقوط شاه به حرکت در آمدند،        

هم بی آنکه              "  کمونيستها"
کالمی از لغو مالکيت                            
خصوصی به زبان آورند تنها         
همان شعارهای همگانی را               

سازمانهای .  تکرار کردند        
پوپوليست فاقد درک روشنی از     
اهداف نهایی جنبش طبقاتی              

آنها در عوض    .  کارگران بودند 
حداکثر تالش می کردند در هر       
مرحله جنبش همگانی عملی            

 همان مرحله پيگيرترین عنصر   
باشند و همواره اهداف طبقاتی        
پرولتاریا را با این اهداف                   
مرحله ای اشتباه گرفتند و                   

 .  مخدوش کردند

 

اما این موضوع چه ارتباطی با      
بحث امروز ما دارد؟ واقعيت          
این است که ماهم تا حدود                    
زیادی اهداف سوسياليستی،             
انسان ساز، زیبا و انقالبی خود       
را بایگانی می کنيم و در عمل،       
آنجا که به سازماندهی هر روز      
کار انقالبی دست می زنيم، به         
انقالب و جنبش موجود محدود       

. می شویم به آن تمکين می کنيم     
ما می گوئيم کمونيست هستيم،        
می خواهيم کمونيست مبارزه          
کنيم و کمونيست بميریم، اما             
وقتی خوب نگاه می کنيم می            

 ٩٠% سال است که             ۵بينيم    
انرژی ما صرف امور جنبش          
همگانی و دمکراتيک و                       

در .  معضالت آن می شود             
کنگره ها و نشست های رسمی       
سازمانی با سرود انترناسيونال     
و سوگند به کمونيسم کار خود          
را پایان می دهيم، اما به مجرد         
اینکه پا به عرصه عمل می               
گذاریم، توازن قوا در جنبش            
دمکراتيک، این یا آن امر                   
محدود و موضعی، شيوه                    

٢١٣شماره   
برخورد این یا آن سازمان به ما،                
فالن مساله تدارکاتی و غيره تمام              

عمال این  .  مشغله ما را تشکيل ميدهد    
ما نيستيم که جنبش را به جلو می                
بریم، این جنبش است که ما را با                

یک کمونيست برای     .  خود می برد    
 می ریزد و آن را به               نقشهجنبش   

ما .  سمت اهداف خود هدایت می کند     
می خواهيم طبقه کارگر برخيزد،             
در همين عمر من و شما برخيزد،             
بنابراین کار دائمی ما، کار نقشه مند       
ما اساسا باید در این جهت باشد، اما         
آنچه عمال همه انرژی رفقای ما را          
به خود می بلعد، رتق و فتق امور              

اعم .  جاری یک جنبش معين است         
از اینکه این جنبش جنبش ملی                     
دمکراتيک خلق کرد باشد یا جنبش          
دمکراتيک در سراسر ایران عليه            

ما باید در    .  دیکتاتوری و امپریاليسم   
اهداف انقالبی خود در عمل تخفيف        
ندهيم، و انرژی خود را به نحوی              
سازمان بدهيم و صرف کنيم که در          
عين رهبری جنبش دمکراتيک و             

طبقاتی   –انقالبی، اهداف انقالبی          
اگر شما    .  خود ما هم دنبال شود             

وقت، انرژی و امکانات سازمانی           
را که تاکنون صرف کرده ایم در               
نظر بگيرید، براحتی در می یابيد             
که رتق و فتق امور جاری، و                       
مواجهه با معضالت روزمره جنبش      

 آن را به خود      ٩٠%بالفعل همگانی   
حال آنکه     .  اختصاص داده است        

مارکسيست ها دقيقا برای پيشبرد             
همين جنبش ها نيز به کار مستقل               
خود در درون طبقه خود اتکا می              

زیرا این کار ضامن هر                  .  کنند
. پيشروی عليه بورژوازی است               

بنابراین حرف سوسياليستی ما تا              
حدود زیادی به این علت روی کاغذ        

باقی می ماند که پراتيک ما                      
منحصرا و یا عمدتا محدود به                 
عرصه های مختلف جنبش در               

واضح .  مرحله کنونی آن است          
 به    عملاست که وقتی ما در                  

تنزل پيدا     "  دمکراتهای پيگير    "
کنيم، هدف کمونيستی و بلشویکی       

 . ما هم روی کاغذ می ماند

 

عامل سوم، روحيه انقالبيگری            
بدون تعجيل است، روحيه ای که         
از پایه های مادی مشخصی                     

 . برخوردار است
*** 

اما .   متن دست نوشته تيتر ندارد            +
روشن است که این متن سخنرانی               
معروف منصور حکمت در مورد              

 .فاصله حرف و عمل است

 

این متن از روی دست نوشته                          
منصور حکمت، که در آرشيو                       
شخصی او موجود است، تایپ شده            

منصور حکمت در اواخر پائيز .  است
 در مقر حزب 1362یا اوایل زمستان 

" شين کاوه    "کمونيست ایران در              
کردستان برای اعضاء و فعالين                   
حزب یک سخنرانی کرد به نام                      

که به مباحث   "  فاصله حرف و عمل    "
بسياری دامن زد و بسيار مورد                     

منصور حکمت   .  ارجاع قرار گرفت    
در کنفرانس کمونيسم کارگری در             

 2000انجمن مارکس در سال                       
. دگربار به این مساله اشاره می کند           

متن این سخنرانی هيچگاه منتشر                 
نشد، نوار آن نيز در آرشيو منصور          

 .حکمت موجود نيست

 ،بنياد منصور حکمت       –آذر ماجدی   
 2009فوریه 

 

 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/ 
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اند و چه        ها چه کسانى       کمونيست
ميگویند؟ خيلى در پاسخ به این               

هاى سياسى    سؤال احزاب و گروه     
را نشان ميدهند که رسما خودشان        
را کمونيست مينامند و به این نام            

 . فعاليت ميکنند

 

جالب اینجاست که اگر از خود این       
احزاب هم بپرسيد خيلى از آنها هم       

به .  همين پاسخ را به شما ميدهند          
تصور اینها کمونيسم یک فرقه               
ایدئولوژیک و سياسى است که              

هاى مختلفى را در بر                         گروه
ها اعضاء این     ميگيرد و کمونيست  

. فرقه و این گروه هستند                              
داران و دولتهایشان هم به          سرمایه

اى از کمونيسم           این تصور فرقه      
معنى عملى همه         .  دامن ميزنند    

اینها این است که کمونيسم یک               
. اى در جامعه است           پدیده حاشيه  

مردم عادى نميتوانند کمونيست             
کمونيسم گرایشى در درون     .  باشند

خود جامعه نيست بلکه مکتب و             
جنبش حزبى کسانى است که                   
ميخواهند عقاید و راه و رسم                     

اى را تازه به درون جامعه               ویژه
 . ببرند

 

خيلى روشن است که طبقات حاکم       
چه منفعتى در دامن زدن به این              

فرقه قلمداد کردن   .  تصورات دارند 
کمونيسم گام اول در سرکوب                  

اما، درست به       .  کردن آن است      
دليل اینکه کمونيسم یک فرقه                  
نيست بلکه جنبش عظيم اجتماعى        
است که از بطن و متن جامعه                  

دارى مایه ميگيرد،                        سرمایه
تالشهاى دولتهاى عظيم و تا دندان       
مسلح بورژوازى در طول دهها            
سال هنوز هم قادر به سرکوب این        

نشده است و    "  فرقه"به اصطالح    
هنوز هم مقابله با کمونيسم معضل       

دار و جامعه                    اصلى سرمایه      
بى خود نيست   .  دارى است   سرمایه

که هر چاقوکش و چماقدار این                
طبقه که مسئوليت سازماندهى                
دولت بورژوائى را بر عهده                    
ميگيرد، اعم از اینکه قــُــپـه روى       

 

 کارگران کمونيست چه ميگويند؟
 

 منصور حکمت

دوشش چسبانده باشند، عمامه         
سرش گذاشته باشند یا کراوات       
به گردنش بسته باشند، فورا              
بعنوان متخصص مبارزه با              
کمونيسم قد علم ميکند و شلنگ       

 . تخته مياندازد

 

کمونيسم یک گرایش اجتماعى       
است، درست نظير ناسيوناليسم     
و ليبراليسم و غيره، که دائما             
در درون خود جامعه شکل                

پایه .  ميگيرد و باز توليد ميشود     
و کانون پيدایش و رشد                          
کمونيسم، طبقه کارگر و                      
مبارزه تعطيل ناپذیر این طبقه        

دارى و اوضاع           عليه سرمایه   
بارى است که این نظام            مشقت

به زحمتکشانى که اکثریت                
عظيم جامعه را تشکيل ميدهند        

کمونيسم مکتبى   .  تحميل ميکند  
نيست که توسط مارکس و                  

از نظر  .  انگلس ابداع شده باشد    
تاریخى کمونيسم، بعنوان یک        
جریان اعتراضى کارگران،            
مقدم بر مارکسيسم در اروپاى         
اواخر قرن هجدهم و اوائل                 
قرن نوزدهم شکل گرفت و                

اساس این کمونيسم    .  بوجود آمد 
کارگرى، که آنرا از تمامى                
مکاتب و جریانات شبه                         
سوسياليستى طبقات دارا در             
زمان خود متمایز ميساخت،             
هویت کارگرى آن و اعتراض        
آن به مالکيت بورژوائى بر               

العلل    وسائل توليد بعنوان علت      
. هاى کارگر بود          مشقات توده   

در زمان انتشار مانيفست                    
کمونيست توسط مارکس و                

 کمونيسم  ١٨٤٨انگلس در سال    
الحال یک جریان        کارگرى فى  

زنده مبارزاتى و اعتراضى              
مانيفست کمونيست نام          .  بود

خود را دقيقا از این جنبش                   
. کمونيستى کارگرى گرفت             

مارکسيسم این جنبش اجتماعى      
را به یک انتقاد عميق از                      

دارى و به درک       جامعه سرمایه 
روشنى از دورنماى انقالب              

. کارگرى مسلح ساخت                       

٢١٣شماره   
مارکسيسم به سرعت به تئورى و             

نگرى این صف اجتماعى و به        جهان
. پرچم کمونيسم کارگرى تبدیل شد          

تحت پرچم مارکسيسم، کمونيسم               
کارگرى به یک قدرت عظيم در                
صحنه سياسى تبدیل شد که                            

الملل کارگرى و                 فعاليتهاى بين     
 ١٩١٧انقالب کارگرى روسيه در          

 . هائى از آن بودند جلوه
 

این کمونيسم کارگرى دیگر به جزء        
الیتجزاى جنبش کارگرى در تمام            

. دارى تبدیل شده       کشورهاى سرمایه  
هر جا اعتراض کارگرى در جریان       

اش براى      است بورژوا فورا شامه        
هر .  پيدا کردن کمونيستها تيز ميشود    

جا اسمى از مارکسيسم بميان مياید،        
حتى اگر این مارکسيسم، مارکسيسم       
نيم بند روشنفکران خود طبقه حاکم         
باشد، بورژوازى اول دور                            

هایش حصار امنيتى ميکشد       کارخانه
و دستش را روى گوش کارگران              

با این همه باز شاهد                  .  ميگذارد
اینست که تا اعتراض کارگرى باال         
ميگيرد زمزمه مرگ بر                                  

دارى و زنده باد حکومت               سرمایه
کارگرى در ميان کارگران بلند                  

هر کارگرى که به فکر               .  ميشود
اش     تغيير اوضاع خودش و طبقه             

ميافتد، فورا دنبال کتاب و جزوه                
بورژوازى .  مارکس و لنين ميگردد     

توطئه و تحریک   "اینها را به حساب     
اما در واقع       .  ميگذارد"  کمونيستها

کمونيسم .  اى در کار نيست           توطئه
یک سنت مبارزاتى در درون خود           

طيف قابل      .  طبقه کارگر است           
خود .  توجهى از خود کارگران              

ها که مزد ميگيرند و کار                      همان
ميکنند و حاصل کارشان کيسه                   

داران را پر ميکند،                              سرمایه
 . کمونيستند

 

در سطح عمومى کمونيسم آن                      
گرایشى در جنبش کارگرى است که      
تحت هر شرایطى اتحاد کارگران را      

ها و      اساس محروميت  .  دنبال ميکند  
مشقات طبقه کارگر، یعنى نظام                 

دارى و مالکيت بورژوائى           سرمایه
در هر دقيقه مبارزه    .  را افشاء ميکند  

طبقه کارگر حضور دارد و در عين        
حال افق عمومى انقالب کارگرى را      

در .  در برابر کارگران قرار ميدهد       
مبارزه هر بخش طبقه فعال است و          
در عين حال منفعت کل طبقه را                  

این آن جریانى   .  خاطر نشان ميسازد  
است که ميخواهد کل بردگى مزدى         

و کل قدرت سرمایه را از ميان              
بردارد و کارگران را براى ایفاى        

اگر .  این نقش آماده ميکند                   
بورژوازى یک روز سرنيزه را          
از روى گلوى کارگران بردارد            
همه خواهند دید که چگونه                        

ها   هزاران و هزاران کارگر همين     
را با صراحت و فصاحت خيره            

ها      اى از روى چارپایه                  کننده
اما براى دیدن دامنه    .  خواهند گفت 

این کمونيسم زنده کارگرى حتى          
. الزم نيست آن روز بياید                          

سوسياليسمى که عميقا در درون          
طبقه کارگر ریشه دوانده همين             
امروز در شيوه و زبانى که                      

هاى کارگر و رهبرانشان در         توده
ترین اعترضشان بکار                  جزئى

 . ميبرند به روشنى منعکس است

 

کمونيسم یک گرایش زنده و                    
پرنفوذ کارگرى است که بخش              
وسيعى از رهبران عملى و                      
رهبران جنبش اعتراضى را با              
خود دارد بدون اینکه اینها لزوما          
اعضاء سازمانهاى کمونيست               

اما این تنها گرایش درون         .  باشند
طبقه کارگر و   .  طبقه کارگر نيست  

جنبش کارگرى کانون گرایشات          
. سياسى و مبارزاتى متعددى است     

اوضاع و احوال و مسائل                          
اقتصادى طبقه کارگر، اوضاع            
سياسى جامعه، جدال احزاب                  
سياسى و کل تاریخ معاصر                     
جامعه، گرایشات و جریانات                 
گوناگونى را در درون طبقه                    

آنارشيسم، .  کارگر شکل ميدهند       
رفرميسم، سندیکاليسم،                              
ناسيوناليسم و غيره همه بر طبقه          
کارگر تاثير ميگذارند و                             

هائى را در درون                  بندى     قطب
. جنبش کارگرى بوجود ميآورند         

بنابراین در ترسيم سيماى سياسى        
و مبارزاتى کارگران کمونيست و      

کمونيسم 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگرى بسيار ضرورى است که       
هاى گرایش کمونيستى و              تفاوت

رادیکال با سایر گرایشات نيز                
اینجا دیگر        .  مشخص بشود        

ها نه فقط در آرمانها و                     تفاوت
دورنماها بلکه در فعاليت و                       
مبارزه هر روزه، در شعارها و             
تاکتيکهاى مبارزاتى، در مطالبات      

هاى   سياسى و اقتصادى، در روش     
مبارزه، در موضعگيرى نسبت به      
مسائل گرهى جنبش کارگرى و             

 . غيره معنى پيدا ميکند

 

در طول سالهاى اخير، بویژه در           
بحث مربوط به سياست                                
سازماندهى حزب در درون طبقه        
کارگر، ما به کرات از گرایش                

سوسياليست در جنبش         -رادیکال
ما بر این    .  ایم  کارگرى سخن گفته   

ایم که شکل دادن به               تاکيد کرده  
یک حزب کمونيستى کارگرى و          
قدرتمند در گرو سازمان دادن و            
متحد کردن و تقویت این گرایش            

یک .  در درون طبقه کارگر است       
جزء این مبارزه، همانطور که               

ایم، تالش براى               قبال هم گفته         
آگاه کردن این طيف کارگران        خود

و تبدیل کردن آنها به یک جریان           
هاى   زنده مبارزاتى است که تفاوت    

خود را با سایر گرایشات در                     
درون طبقه به روشنى ميشناسد و         

هاى خود در           شعارها و تاکتيک      
جنبش کارگرى را به روشنى                  

 . معلوم کرده است

 

هائى که از این پس          سلسله برنامه 
هر هفته تحت عنوان عمومى                  

" کارگران کمونيست چه ميگویند    "
پخش خواهد شد، همين هدف را             

ها، که    در این برنامه   .  دنبال ميکند 
ها، پخش      شامل گفتارها، مصاحبه    

نوار سمينارهاى حزبى و غيره              
خواهد بود، ميکوشيم تا سيماى               
سياسى و مبارزاتى کمونيسم                   
کارگرى و طيف کارگران                        
سوسياليست و رادیکال را در                 

. هاى مختلف ترسيم کنيم           عرصه
طيف وسيعى از مسائل، از مبانى         

هاى    فکرى این جریان تا تاکتيک         

 

 ...کارگران کمونيست چه ميگويند 

آن در جنبش کارگرى در تمایز و        
در مقایسه با سایر گرایشات و               
احزاب فعال در جنبش کارگرى          

. مورد بحث قرار خواهد گرفت           
کارگران کمونيست در باره                    
انقالب و حکومت کارگرى چه            
ميگویند، موضع ما در قبال                     
جمهورى اسالمى چيست و چه             
نوع حکومتى باید بر سر کار آید،       
در باره مبارزه اقتصادى، مبارزه      
براى اصالحات و بهبودهاى                 
فورى چه ميگوئيم، نظر ما در              

اى کارگرى،    هاى توده   باره تشکل 
 ،شورا، سندیکا و مجمع عمومى         

هاى کارگرى و غيره                صندوق
مبارزه قانونى و علنى چه .  چيست

جایگاهى براى کمونيسم کارگرى      
در مبارزه بر سر قانون             .  دارد

با شوراهاى     .  کار چه ميکنيم         
اسالمى چه باید کرد، در باره                 

جایگاه .  بيمه بيکارى چه ميگوئيم     
سازمانيابى حزبى براى کارگران     
کمونيست چيست و فعاليت حزبى       

. به چه اشکالى سازمان مييابد               
اتحاد عمل با سایر گرایشات چه           

اینها و مسائل         .  موازینى دارد    
متعددى از این نوع موضوع                  

ها خواهد      بحث این سلسله برنامه      
 . بود

 

هر برنامه به موضوع مستقلى              
خواهد پرداخت و به تنهائى کامال       

هر یک   .  قابل استفاده خواهد بود      
ها بصورت مقاالت و           از برنامه  

جزواتى در نشریات حزبى و                 
بطور مجزا منتشر خواهد شد و            
باید به ابتکار رفقاى حزبى در               
دستور بحث و مطالعه محافل                 

 . کارگران مبارز قرار بگيرد

 
 شهريور ماه      ٥٣کمونيست شماره      

١٣٦٨ 
اين نوشته براى اولين بار تحت عنوان           

هاى راديو          معرفى يکى از برنامه             "
پخش "  صداى حزب کمونيست ايران          

گرديد و بعدا در نشريه کمونيست ارگان          
مرکزى حزب کمونيست ايران، سال                  

 شهريور ماه سال             ٥٣ششم شماره         
 . منتشر شد ١٣٦٨

 

٢١٣شماره   
 

 کارکنان شرکت اتوماسيون چارگون
 دستمزدهای ما چه شد؟ 

 

 نفر  800اول مرداد ماه پولی به حساب هيچيک از              ،بنا به خبر دریافتى    
حسابهای خالی، اجاره    .  کارکنان شرکت اتوماسيون چارگون واریز نشد        

خانه ها و هزینه های سرسام آور زندگی کارگران با تهدیدها و وعده                       
 .  های دروغ امروز و فردای طبری مدیر شرکت پاسخ گرفته است

 

صبح روز اول مرداد جمعی از کارکنان شرکت اتوماسيون با اعتراض               
طبری و    .  و پيگيری خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان شدند                      

ما ليستهای حقوق    :  همدستانش با چرب زبانی و وعده و وعيد گفته اند                
 ! شما را نوشته ایم و به فکر پرداخت دستمزدهایتان در آینده هستيم

 

زندگی که با قول و قرار دروغ نمی        :  یکی از کارکنان اتوماسيون ميگفت    
اگر راست بگویند و هزار تا ليست حقوق و از این مزخرفات که              !  چرخد

جملگی در جهت سودجویی خودشان است را بنوسيد که برای من پول                   
با .  من ميخوام برای بچه ام شير خشک بخرم          .  نميشود...  اجاره خانه و     

تاخير و کارشکنی در پرداخت                !  وعده امروز و فردا که نميشه                  
 .دستمزدهای ما حرفه هميشگی طبری و شرکایش است

 

شرکت اتوماسيون چارگون مجری طرحهاى اتوماسيون، برنامه نویسی            
 نفر کارکنان       800 با       ،و راه اندازی انواع شبکه های کامپيوتری                    

 هزار تومانی و       330قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای              
 عصر و اضافه کار اجباری از         5 صبح تا     8ساعت کاری فشرده که از       

دفتر .  بردگی مطلق به کار مشغولند             در شرایط     ، شب  9 عصر تا        5
 .مرکزی شرکت در ميدان ونک خيابان خدامی تهران واقع ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ ژوئيه ٢۵ -  ١٣٩٠ مرداد ٣

برنامه حزب ر ا يک دنياى بهتر 
بخوانيد و بدست دوستانتان 

! برسانيد  
مانيفست امروز يک دنياى بهتر 

طبقه کارگر عليه سرمايه دارى 
! است  
برنامه حکومت يک دنياى بهتر 

! کارگرى براى آزادى جامعه است  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پرسشهای زیر گوشه ای از                      
سئواالتی هستند که در مناظره ای        
ميان مهرداد مشایخی و علی                    
جوادی در واشنگتن دی سی                    

کانون دوستداران فرهنگ    "توسط  
ترتيب داده شده        "  و هنر ایران      

از علی جوادی   .   مطرح شدند  ،بود
خواستيم که برای خوانندگان                   
نشریه به برخی از این سئواالت            

 .بطور کتبی هم پاسخ دهد

 

صحبتهای شما خيلی           :  پرسش
قشنگ بود و تمامی انسانها دوست       

شما از   .  دارند که آنها را بشنوند         
دکتر مشایخی سئوال کردید که               
چگونه ميتوانيد جامعه مد نظر               
خودتان را پياده کنيد؟ ولی خودتان      
اصال توضيح ندادید که شما                      
چگونه می توانيد مدینه فاضله                

بنظر من شما     .  خود را پياده کنيد      
فقط در حد شعار دادن صحبت                

 سال    ٣٠صحبتهایی که        .  کردید
 . پيش در ایران شنيدیم

 

اجازه دهيد از           :  علی جوادی     
 ٣٠.  قسمت آخر سئوالتان آغاز کنم    

 ۵٧سال پيش در دوران انقالب              
اهداف و آرمانهای انقالبی و                    

 ،رادیکال بسياری مطرح بودند            
کال در طول تاریخ تحوالت بشری      

یک "   رفاه      ، برابری      ،آزادی"
خواست دیرینه بشریت مترقی               

اما در عين حال بدون       .  بوده است 
ذره ای اغراق و غلو باید تاکيد                
کنم که در هيچ دورانی این اهداف        
به روشنی و شفافيتی که در                       
برنامه یک دنيای بهتر نوشته                  

 ،منصور حکمت بيان شده اند                 
از این رو تردید     .  ارائه نشده است   

" صحبتهایی"دارم که شما چنين           
 سال پيش به این شفافيت و         ٣٠را  

به این درجه انسانی و رادیکال               
 .شنيده باشيد

  

یکی از رایج ترین    "  مدینه فاضله "
انواع تبليغات عليه ما و جنبش                

در این    .  کمونيسم کارگری است      
نوع مخالفت خوانی به هر حال               

 

 پرسشهايی از علی جوادی
)١( 

مخافلفين ما ناچارند قبل از هر        
چيز اذعان کنند این اهداف                 
تماما انسانی و دوست داشتنی          
اند اما اضافه کنند که عملی                

"نيستند کلمه "  عملی نبودن    . 
کليدی این مخالفت خوانی                   

بگذارید برای چند لحظه     .  است
ای ما هم در این مفروضات              
شریک شویم و سئوال کنيم که         
چگونه است که این اهداف                 

عملی "انسانی و دوست داشتنی    
؟ چرا نيستند؟ به چه              "نيستند

دليل این اهداف انسانی عملی           
نيستند؟ این چه جامعه ای است       
که در آن اهداف انسانی و                   
دلنشين که پاسخگوی درد و              
نياز دیرینه بشریت برای                    
آزادی و برابری و رفاه همگان      

 عملی نيستند؟ آیا به این          ،است
خاطر نيست که طبقه معينی در      
جهان معاصر با چنگ و                      

 با زور اسلحه و ابزار            ،دندان
سرکوب و ارتش و نيروی                 

 با قدرت تحميق رسانه          ،مسلح
 با قدرت دستگاه    ،ای و تبليغاتی  

مافيایی مذهب مانع تحقق                    
تاکنونی این اهداف شده اند؟ آیا       
به این خاطر نيست که هرگونه       
تالش و مبارزه اجتماعی                    
تاکنونی توده کارگر و مردم              
زحمتکش عليه بنيانهای ستم و        
استثمار و کارمزدی با خشن            
ترین ابزارها سرکوب شده                
است؟ با زندان و شکنجه و                 
اعدام پاسخ گرفته است؟ در این    

عملی "صورت مساله بر سر          
 بلکه بر عکس       ،نيست"  نبودن

بر سر این است که طبقه                      
 ، نميگذارد    ،خاصی نميخواهد    

 ، زندان ميکند     ،سرکوب ميکند  
.  مانع ميشود        ،تحميق ميکنند    

واقعيت این است که فلسفه                  
وجود دستگاه سرکوب و خفقان      
و تحميق در جلوگيری از تحقق      
چنين اهداف واالی انسانی                 

 .است

 

اما این تبليغات در عين حال              
روی دیگر سکه هم دارند و آن        
تایيد ضمنی آن اهدافی است که       

٢١٣شماره   
و از قرار     "  عملی هستند  "از قرار     

در این   .  چندان دلچسب هم نيستند        
روی سکه عمال پذیرفته ميشود که           
آنچه عملی است در عين حال غير            

زیبا .  انسانی و ناخواستنی است             
دوست داشتنی  .  انسانی نيست .  نيست
از این رو     .  اما عملی است    .  نيست

باید از    .  باید به کم رضایت داد              
باید تسليم   .  خواستهای خود گذشت     

حال سئوال من این است چرا            .  شد
 ،زمانيکه مردم بپاخواسته اند                      

خواستار تغييرات بنيادی در زندگی       
 ،و سرنوشت و مقدرات خود هستند        

باید به دنبال خواستهای غير انسانی        
و نامطلوب و اندک بروند؟ مگر چه        

قابل "بهبود و تغييری در این اهداف       
نهفته است که انسان صرفا         "  تحقق

باید "  عملی بودن  "به خاطر ظاهر       
به آن تسليم شود و سرخم کنند؟ این           

نميتوان به  .  تناقضی خرد کننده است   
مردمی که از وضعيت موجود                    

 خواهان تغييرند وعده یک        ،بيزارند
زندگی غير انسانی و ناخواستنی اما       

کسی ذره ای ارزش       .  عملی را داد    
برای این تبليغات خرد نخواهد                    

اتفاقا این اهداف خرد و              .  گذاشت
" عملی"حقير هستند که امروز                  

واقعيت این است که نه مردم      .  نيستند
ميتوانند در نيمه راه اهداف انسانی           
شان توقف کنند و نه طبقات                            
استثمارگر به این وضعيت رضایت       

چنين وضعيتی از هر       .  خواهند داد  
. دو سو غير قابل دوام خواهد بود              

چرا که هر گونه رفرم و بهبودی در        
زندگی مردم را نيز باید به طبقات             
حاکم تحميل کرد و چنانچه این                     

 ،قدرت و فشار مردم کنار زده شود         
 . تهاجم طبقات حاکم آغاز خواهد شد

 

خالصه کنم ما در دوران تغييرات            
جامعه در صدد    .  بزرگ قرار داریم   

است با این وضعيت خشن و زمخت        
در این چهارچوب   .  تعيين تکليف کند  

اتفاقا اهداف انسانی و کارگری و              
" واقعی"تر و      "  عملی"کمونيستی   

 بعالوه بدون اهداف و                           ،ترند
خواستهای بزرگ حتی به                              
خواستهای کوچک هم نيز نميتوان           

 .دست یافت

   

 آیا دین اسالم که بوسيله                :پرسش
رسول اهللا و قرآن برای بشریت                  
هدیه شده بنظر شما راه حل نهایی             

 را برای بشریت ارائه نميکند؟ 

 

 این ادعا بزرگترین      :علی جوادی 
مذهب یک    .  جوک تاریخ است       

خدا .  دروغ بزرگ است                   
بزرگترین دروغ تاریخ است که           
مذاهب ساخته و توانسته اند در              

و .  ذهن توده های مردم حقنه کنند       
اگر در قرن بيست و یکم که                      
انسان به درجه باالیی از علم و              
دانش تسلط یافته است این                          
خرافات کماکان ذهنيت بخشی از        

 به این       ،جامعه را شکل ميدهد          
علت است که مذهب بقای خود را        
مدیون حمایت همه جانبه از                     
دستگاه و طبقه حاکم استثمارگر            

 . در جوامع است

 

مذهب تنها یک دستگاه عقيدتی             
 ضد برابری و ارتجاعی         ،خرافی
جنبشی اجتماعی و سياسی     .  نيست
یک دستگاه مافيایی                 .  است

قدرتش را نه از        .  آدمکشی است  
توهمات خرافی بلکه از اسلحه و          
زندان و شکنجه و ترور و تحميق        

شکنجه .  اجير ميکند .  کسب ميکند 
تا سهمش را    .  ترور ميکند .  ميکند

از چپاول و غارت اموال جامعه           
 امروز جنبش اسالم       .افزایش دهد  

سياسی به یک قطب عظيم                        
تروریستی در جامعه بشری تبدیل      

ترور و آدمکشی و          .  شده است   
تحميق سهمی است که جنبش                  
اسالم سياسی برای مردم تدارک         

یک ماشين عظيم          .  دیده است    
آدمکشی که در شقاوت و بی                    

 . رحمی بی همتا است

 

اما اجازه دهيد چند کلمه هم راجع         
محمد را باید در      .  به محمد بگویم   

ليست طویل آدمکشان تاریخ قرار       
داد که برای کسب قدرت                            
بزرگترین جنایتها را سازمان                

با معيارهای همان زمان هم     .  دادند
کشتارها و    .  یک جنایتکار بود       

سالخی که         
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

محمد از مخالفين خود انجام داد              
در زمره بزرگترین جنایات بشری     

تاریخ اسالم و همچنين              .  است
تاریخ ادیان را با خون و جنایت              

. عليه توده های مردم نوشته اند             
مذاهب و به همين اعتبار اسالم               
بزرگترین عامل قتل و جنایت در          

اسالم .  طول تاریخ بشر بوده اند          
 ضد     ،یک مذهب ضد خوشی              

 ضد  ، ضد کودک  ، ضد زن  ،شادی
. حقوق انسان در جامعه است                  

بيشترین کشتارها را در طول                  
تاریخ دستگاه مذاهب مرتکب شده       

وعده بهشت مزخرف محض       .  اند
 .است

 

 آقای جوادی کدام بند از           :پرسش
اعالميه حقوق بشر از استثمار               
دفاع ميکند؟ اگر منظور شما دفاع        

پس .  اعالميه از حق مالکيت است     
شما مخالف حق طبيعی انسانها              
برای داشتن حق مالکيت هستيد و         
نمی توانيد طرفدار آزادی مطلق           

 انسانها باشيد؟

 

 همان بندی که حق         :علی جوادی  
مالکيت را حق طبيعی افراد در              

 ١٧بند      .  جامعه قلمداد ميکند          
اعالم ميکند  "   منشور حقوق بشر  "

 منفردا یا به       ،هر شخص    -١"که   
." طور اجتماع حق مالکيت دارد         

در اینجا حق مالکيت بر ابزار                 
توليد و توزیع نيازمندیهای                        

" طبيعی"همگانی در جامعه حق         
هر شهروندی جامعه قلمداد شده            

روشن است که مساله بر            .  است
سر مالکيت لوازم شخصی و یا              
ابزار و وسایلی نيست که نميتواند        
منشاء استثمار و توليد ارزش                  

ما .  اضافی در جامعه باشد                  
کمونيستها عليه مالکيت علی                   

عليه مالکيت        .  العموم نيستيم       
خصوصی بر ابزار و وسایلی                
هستيم که منشاء توليد محصوالت        

"مورد نياز جامعه می باشد            ما . 
بهيچوجه در صدد آن نيستيم که              
تملک خصوصی محصوالت کار       

 که مستقيما برای توليد مجدد            ،را
 از ميان          ،زندگی بکار ميرود         

 

 ...پرسشهايی از علی جوادی 

 این تملکی است که                   ،ببریم
مازادی ایجاد نميکند تا با آن              
بتوان زحمت بازوی دیگری را     

ما .  محکوم حکم خویش ساخت    
تنها ميخواهيم جنبه مصيب بار       

. این تملک را از ميان ببریم              
زیرا در این تملک کارگر تنها         
برای آن زنده است که بر                     
سرمایه بيفزاید و تا زمانی زنده      
است که مصالح طبقه حکمه             

(مقتضی شمرد            کارل ." 
)  مانيفست کمونيست       ،مارکس

باید اضافه کرد که این مالکيت        
منشاء استثمار نيروی کار در          

از آنجائيکه ما        .  جامعه است   
برای نابودی استثمار و انقياد           
طبقه کارگر مبارزه ميکنيم این       
مالکيت بورژوازی را نيز باید       

صفت مشخص      .  نابود کرد     
کننده ما کمونيستهای کارگری        
به قول مانيفست الغاء مالکيت         

 بلکه از ميان    ،بطور کلی نيست  
بردن و الغاء مالکيت                             
بورژوازی بر وسایل توليد و           

روشن .  توزیع جامعه است          
است که این مالکيت منشاء                

. استثمار کارگر در جامعه است   
. این مالکيت بورژوازی است        

بيانيه حقوق بشر این نوع                    
مالکيت را هم حق همگانی                

اما ما چنين حقی      .  قلمداد ميکند 
ما .  را برای احدی قائل نيستيم       

جنبشی عليه استثمار و اجبار           
انسانها به فروش نيروی                      
کارشان برای تامين زندگی               

ما حق استثمار را      .  شان هستيم 
یک حق ضد کارگر و دون                

 . شان انسان ميدانيم

 

بعالوه مگر نفس وجود مالکيت     
بورژوازی متضمن سلب                   
مالکيت از اکثریت عظيم توليد       
کنندگان جامعه نيست؟ آیا غير        
از این است که مالکيت                         

 آن   ، یعنی سرمایه    ،بورژوازی
مالکيتی را بوجود آورده است        
که نيروی کار کارگر را                      
استثمار ميکند و تنها در                       
صورتی ميتواند گسترش یابد          
که استثمار کند و مالکيت                    

٢١٣شماره   
اکثریت عظيم توليد کنندگان را از             
وسایل و ابزار توليدشان سلب کرده        
باشد؟ ما اتفاقا ميخواهيم که این جنبه       

. طبقاتی مالکيت را از ميان برداریم       
 اگر  ،اگر شما هم ضد استثمار هستيد     

شما هم فروش نيروی کار توسط               
کارگر را دون شان کارگر و انسان          

 شما هم باید عليه این                         ،ميدانيد
 . مالکيت و استثمار اقامه دعوا کنيد

 

اما اجازه دهيد که به قسمت دوم                  
 از قرار به      ،صحبت شما اشاره کنم     

تازگی مد شده است که مدافعين                   
استثمار و بردگی کار مزدی دفاع             
خود از مالکيت بورژوازی و                      

دفاع از    "سرمایه را در زرورق             
! جالب است  .  بپيچند"  آزادی انسان  

کسانيکه خود برای آنکه بر سرمایه        
و ثروت خود بيفزایند هر روز                    

 این امر     ،کارگر را استثمار ميکنند      
دفاع از   "ضد کارگری را وقيحانه         

وقاحت .  قلمداد ميکنند "  آزادی انسان 
. از قرار حد و محدوده ای ندارد                

روشن است که در این تبيين کارگر         
بخشی از جامعه نيست    .  انسان نيست 

. که دارای حق زندگی و حيات است       
بگذارید تصریح کنم کسی که حق             

آزادی "استثمار انسان را مترادف           
قلمداد ميکند در واقع دارد          "  انسان

توحش خودش را به نمایش                            
استثمار منشاء سلب آزادی    .  ميگذارد

و محروميت و شکاف طبقاتی و                 
نابرابری اقتصادی و اجتماعی                  

آزادی و استثمار قابل جمع            .  است
کسی که طرفداری آزادی و       .  نيستند

رهایی انسان است نميتواند مدافع              
. استثمار و مالکيت بورژوازی باشد      

تمام دستگاه سرکوب و جنایت و                
تحميق و محدودیت حقوق انسان در        
جامعه را بمنظور حفظ استثمار                  

 .  انسان برپا کرده اند

 

 وقتيکه در خانواده های               :پرسش
 درصد مردم اسالم و             ٩۵ایرانی    

اصول و رسوم اسالمی را اجرا و            
 ،بدون بدون اجبار خود انجام ميشود      

در این صوت چگونه ميشود                        
را از   "  هيوالی جمهوری اسالمی    "

 بين برد و سرنگون کرد؟ 

 

 مشکل این پرسش بر        :علی جوادی 
کدام بنی   .  سر همين یک رقم است        

بشری در جامعه ميتواند این ادعای         
مدافعين بی شرم و حيای حکومت            

خود .  اسالمی را قبول کند                  
آنهائيکه در راس وزارت                          
اطالعات و سازمان شکنجه و               
دستگاه تحميق قرار دارند چنين            

مساله بر    .  ادعای پوچی ندارند       
عکس است رژیم اسالمی یک               
وصله ناجور بر پيکر جامعه ای          
است که از اسالم و حکومت                    
اسالمی و مقررات و سنن اسالمی      

به سر وضع جامعه       .  بيزار است  
نگاه کنيد آنوقت ببينيد ميتوانيد               
ادعا کنيد که این مردم اسالمی و           
مذهبی اند؟ آیا ميتوانيد ادعا کنيد           
که حکومت اسالمی بر دوش                  
مردم سوار است و قدرتش را از           
باورها و حماقت مذهب بدست می      
آورد؟ اگر چنين است چرا تاریخ          
شما را با اوین و گوهردشت و                
قزل حصار و کهریزک نوشته              
اند؟ اگر شما بر ذهن مردم                         

شکار "حکومت ميکنيد چرا به             
در جامعه می پردازید؟           "  زنان

اگر شما حکومت باور مردم                   
هستيد چرا با سپاه و بسيج به جان         
مردم می افتيد که خواهان                          
سرنگونی شما هستند؟ واقعيت بر       

اگر بشود آماری داد     .  عکس است 
 مردم ضد این     %٩۵باید گفت که     

حکومت و خواهان سرنگونی               
حکومت اسالمی  .  فوری آن هستند  

نماینده اقليتی ناچيزی استثمارگر        
و چپاولگر و آدمکشی در جامعه          
است که روی کوهی از انزجار            

 .مردم نشسته است

  

 خواهان  %۵بعالوه اگر حتی تنها     
از بين بردن هيوالی جمهوری              

 ما باز هم با عزمی      ،اسالمی بودند 
راسخ برای سرنگونی آن و                     
استقرار یک حکومت آزاد و                   
برابر و مرفه یک حکومت                      

ما .  کارگری مبارزه ميکردیم           
حقانيت امر و مبارزه خود را از           
آمار و ارقام نتيجه گيری نکرده            

مگر شما و طبقات استثمارگر     .  ایم
جامعه بر اکثریت جامعه متکی             
هستيد؟ یا با اراده اکثریت آحاد               
جامعه به قدرت رسيدید؟ این                   
اراجيف را خود رژیم اسالمی در       

ما به قدرت    .  ایران تکرار نميکند   
توده های کارگر و مردم                             

 ، نسل جوان و زنان             ،زحمتکش
بنيان حکومتتان را زیر و رو                  

روز شيرین         .  خواهيم کرد        
سرنگونی رژیم اسالمی دور                 

 .نيست
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در فردای   .   من یک زن ليبرال هستم              :پرسش 
حاکميت شما با من چه ميکنيد؟ با حزب من چه                   
ميکنيد؟ چه ضمانتی وجود دارد که حکومت شما            

 هم خودی و غير خودی نکند؟ 

 

 ، در حکومت کارگری مورد نظر ما       :علی جوادی 
.  همگان آزادند             ،در جمهوری سوسياليستی             

هيچگونه تبعيض ميان زن و مرد و شهروندان                  
آزادیها بی قيد و شرط      .  جامعه موجود نخواهد بود    

 اعتصاب آزاد      ،احزاب آزادند  .  و همگانی است     
نقد .   اعتراض آزاد است      ، تجمع آزاد است      ،است

تمامی جوانب سياسی و فرهنگی و اقتصادی و                  
مذهبی و ملی جامعه بخشی از حق ابزار وجود                  

ما آن    .  سياسی و اجتماعی افراد جامعه است                 
جنبشی هستيم که برای تمام آزادی و رهایی انسان          

ما نيرویی هستيم که در تاریخ               .  مبارزه ميکنيم  
جنبش مان تالش برای آزادی بی قيد و شرط                        

ما آن جنبشی هستيم که نه       .  همگان حک شده است    
تنها خواهان آزادی های سياسی و حقوقی و مدنی            
همگان هستيم بلکه برای رهایی انسان که مفهومی         
بسيار عميق تر از آزادیهای سياسی است مبارزه             

به قول منصور       .  حرف ما ساده است         .  ميکنيم
حکمت انسان یکبار به دنيا می آید و باید در این                  

نباید .  باید آزاد باشد    .  مدت بتوان حرفش را بزند        
از طرف دیگر برای اینکه      .  محدودیتی داشته باشد  

آزاد باشد باید از قيد و بند طبقات و مناسبات                         
طبقاتی که شرط محدودیت و انقياد انسان است                  

 ! و این جنبش ماست. خالص شده باشد

 

جنبش ما جنبشی برای آزادی بخشی و محدودیت            
طبقه کارگر تنها نيرویی          .  بخش دیگری نيست      

است که با آزادی خود جامعه را نيز آزاد خواهد                
حکومت کارگری آزادترین حکومتی است          .  کرد

شاید ما شکست       .  که ميتواند وجود داشته باشد            
بخوریم و نتوانيم این اهداف واالی انسانی و                        

اما این اهداف ماست و        .  کارگری را متحقق کنيم     
. هر تغييری در کليت آن یعنی نفی وجودی ما                    

 اراده تمام        ،ضمانت ما برای فردی مثل شما                  
انسانهایی است که برای آزادی و رهایی انسان                 

شما .  از این باالتر ضمانتی نيست      .  مبارزه ميکنند 
هم اگر خواهان چنين شرایطی هستيد جایتان در               
صفوف آن نيرویی است که برای تحقق این اهداف         

بعالوه کدام جنبشی را سراغ دارید        .  مبارزه ميکند 
که چنين اهدافی را طلب کند؟ آیا جنبش                                    
ناسيوناليسم محافظه کار پرو غربی که سابقه                     

 –حکومت شاه و ساواک را دارد؟ آیا جنبش ملی              
اسالمی با سابقه خدمتگزاری به حکومت اسالمی          

 *اش چنين ادعایی دارد؟  

 

 پرسشهايی 
 ...از علی جوادی 

٢١٣شماره   
 

 کارگران راه آهن تهران
 ! ماه دستمزد معوق، کار در فضای سرکوب و پليسی2

 

 نفر از کارگران راه آهن بين شهری تهران طرف قرارداد              2000بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
 ماه است که دستمزدهای خرداد و تير         2 امروز   ،شرکتهای پيمانکاری تارک دژ و احيا صنعت       

اردیبهشت ماه هم سرانجام در چند روز گذشته             ناچيز  دستمزدهای  .  ماه را دریافت ننموده اند      
 . پس از چندین ماه کارشکنی و تاخير از جانب کارفرما پرداخت شد

 

نپرداختن دستمزدها و تهدید کارگران به اخراج و بيکاری حربه شرکتهای انگل پيمانکاری                        
 که خواست اصلی    ،پس از اعتراضات و اعتصابات قدرتمند کارگران در زمستان گذشته          .  است

کارگران دریافت دستمزدهای معوق، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و گرانی و حذف                              
 در آن زمان اعتصاب و       ،شرکتهای انگل پيمانکاری و برخورداری از یک زندگی انسانی بود           

مبارزات کارگران زحمتکش راه آهن تهران با یورش وحشيانه مزدوران جنایتکار و قاتل                           
در جریان اعتصاب جمع کثيری از         .  نيروی انتظامی و پليس ضد شورش بشدت سرکوب شد            

کارگران بازداشت شدند و جمعی دیگر از کارگران پيشرو و مبارز نيز بی هيچ حق و حقوقی                     
از آن روزها تا امروز نه تنها بهبودی در شرایط کار و زندگی کارگران                  .  از کار اخراج شدند    

مزید بر این     .  حاصل نشده بلکه استثمار وحشيانه و نپرداختن دستمزدها همچنان ادامه دارد                    
اطالعاتی فضای بسيار سنگين پليسی و              - مزدوران حکومت و عوامل حراستی             ،مشکالت

 . جاسوسی را به محيط کار کارگران تحميل نموده اند

 

کار سنگين و طاقت فرسا در شرایط فضای پادگانی، نپرداختن دستمزدهای ناچيز و چندین                          
برابر زیر خط فقر، تهدید مداوم کارگران به بازداشت و زندان و شکنجه، و از طرفی دیگر                          

و خطر اخراج و    "  قرارداد"کار موقت و قراردادی به واسطه کاغذ پاره های بی اعتبار به نام                 
بيکاری لحظه ای کارگران و از طرف دیگر فشار روز افزون فقر و فالکت و گرانی بر                                  

 مجموعا شرایط روانی کارگران زحمتکش راه آهن را به مرز                   ،کارگران و خانواده هایشان     
خشم و تنفر ميان کارگران برعليه شرکتهای انگل پيمانکاری و حکومت               .  انفجار رسانده است  

اوضاع در راه آهن بحرانی است و هم از این روست که                .  جنایت پيشه اسالميشان موج ميزند     
حکومت اسالمی در هراس از مبارزات و اعتصابات پر قدرت کارگران هر روز بيش از پيش                 

 .بر اعمال و تشدید فضای پليسی بيهوده ميکوشد

 

فکر کرده اند که اوضاع تحت کنترلشان است، اینجا آتش زیر                        :  یکی از کارگران ميگفت       
صورت مسئله اصلی   .  مشکالت ما کارگران بدتر از هميشه به قوت خود باقيست       . خاکستر است 

! کور خوانده اند  .  اخراج و بيکاری، دستمزدهای زیر خط فقر و نپرداختن دستمزدهایمان است             
اگر اوضاع در کنترلشان بود که از وحشت این همه فضای پليسی و سرکوب را در ميان ما                           

 .کارگران بيدفاع افزایش نميدادند

 

هزاران نفر کارگران راه آهن بين شهری تهران در شرایط کار سربازخانه ای با قراردادهای                    
 صبح  8 هزار تومانی و ساعت کاری از        327موقت و سفيد امضا و دستمزدهای هميشه معوق          

 عمدتا طرف قرارداد شرکتهای انگل پيمانکاری           ، عصر و اضافه کاری اجباری تا شب            5تا  
شرکتهای پيمانکاری با زد و بند و پرداخت رشوه از محل دستمزدهای پرداخت نشده                  .  ميباشند

کارگران به حراستيها و پاسدار بسيجيهای اوباش در شرایط سرکوب و ارعاب پليسی به سود                    
 .اندوزی و استثمار وحشيانه کارگران مشغولند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ ژوئيه ٢۵ -  ١٣٩٠ مرداد ٣



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

محمود احمدی نژاد پيش از ظهر روز دوشنبه              
در به اصطالح مراسم افتتاح نيروگاه علی آباد             
کتول گفت که وجود فقر در کشور عيب است و            
با اجرای طرح یارانه ها و پرداخت نقدی، دیگر         

 . کسی محتاج نان شب نيست

 

این اولين بار نيست که احمدی نژاد اعالم می                
. کند که در ایران کسی محتاج نان شب نيست                

گویی این تير خالص زن خودش نيز این دروغ بزرگ را باور ندارد و با                        
 آن گاه احمدی نژاد بر       .تکرار هر چه بيشتر آن، شاید خودش آن را باور کند            

پایه این دروغ گویی اش از همان محتاج به نان شب ها ميخواهد که هر چه                     
بيشتر کار کنند چرا که بایستی کشور را آنها آباد کنند و این غارتگران،                            

 احمدی نژاد همچنين به دارودسته      .دسترنج های آنان را هدفمند به تاراج برند       
دزد و راهزن جمع شده در رژیم اسالمی می گوید که همه منابع در کشور                      
تامين است و غنی ترین منابع در کشور وجود دارد و بایستی از این منابع                       

 .استفاده بهينه کرد

 

ميليون ها انسان گرسنه و فقير و بيکار که                 
حاضرند برای آن که از گرسنگی نميرند و با         
کمترین دستمزد کار کنند، آن منبع غنی ای              
است که احمدی نژاد خبر از وفور آن می                   

درست روز قبل از این سخنان احمدی           . دهد
نژاد مبنی بر این که در ایران کسی محتاج                

 نفر از کارگران      350نان شب نيست، تعداد        
صنایع مخابراتی راه دور شيراز در مقابل               

 ماه دستمزد هایشان      24مجلس رژیم تجمع کرده و نسبت به عدم پرداخت                  
 نفر  900کارگران در این تجمع اعالم کرده اند که تعداد                 .  اعتراض کردند 

دیگر از همکارانشان که نتوانسته اند در این تجمع حاضر شوند نيز به این                     
 .وضعيت اعتراض دارند

 

البته در دایره اطرافيان احمدی نژاد و حکومتيان این ادعا نه تنها صحت                         
دارد، بلکه همگی آن اراذل و اوباش هر روز بيشتر از پيش جيب های                              
گشادشان را از این تاراج آشکار تحت عنوان هدفمند سازی یارانه ها پر می                 

اما سهم توده   .  سازند و حتی برای بردن سهم بيشتر همدیگر را پاره می کنند             
های ميليونی کارگران و مردم گرسنه و فقير از ریاضت اقتصادی، گرسنگی            
بيشتر، تن فروشی، ترک تحصيل کودکان و نوجوانان و روی آوری آنان به                

 .بازار بردگی و کار مزدی و بيکاری های گسترده تر بوده است

 

مردم تونس با شعار نان و در حالی که نان در دستان خود داشتند به خيابانها                   
رژیم اسالمی به خوبی به زیر      .  آمدند و دیکتاتوری بن علی را به زیر کشيدند      

هراس از  .  کشيده شدن بن علی و مبارک را دیده و ایضا بشار اسد را می بيند     
این سخنان احمدی نژاد      .  شورش گرسنگان کابوس هميشگی اش شده است           

درست بيانگر عمق وحشت رژیم از یک نه بزرگ کارگران و مردم به جان                
آمده به سرمایه داری و رژیم اسالمی آن است که چون شبحی بر فراز ایران                

 . *در گشت و گزار است

 :احمدى نژاد
 ؟"!وجود فقر در کشور عيب است"

 

 پدرام نوانديش

٢١٣شماره   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 روشنفکر مارکسيست يعنى چه؟

دو سه  .  رفيق دانشور درود بر شما    
نسل خانواده من کارگر بودند و              

هيچوقت من یا پدرم یا     .  دست چپى 
امثال من نگفتيم کمونيستها یعنى           
اونهائى که پدرشان پولدار است و        
کتاب خواندند و کارگرها یعنى               
اونهائى که ناچار شدند از سر                  

کمونيسم .  ندارى بروند کار کنند        
هميشه در خانواده کارگرى یک            

انتظارى اگر  .  جورهائى بوده است  
هست اینست که این احزاب                      
کمونيستى واقعا دردشان درد                  

اما اخيرا از دوستى      .  کارگر باشد 
شنيدم که در ميان دوستان قدیمى و    
جدا شده از شما بحث روشنفکر             
مارکسيست و پيشتاز طبقه دوباره       
باز شده و دوباره بين کارگران و           

. کمونيستها دسته بندى ایجاد شده         
ميدانم که خيلى از این سازمانهاى        
کمونيستى اصال راه کارخانه را            
هم بلد نيستند و دردشان کارگر و           

ولى این   .  اهداف کارگرى نيست     
بحث هم وقت خودش خيلى                        

. کارگران را عقب برد در ایران           
ميخواستم ببنيم در حزب شما هم            
چنين بحثهائى هست یا نه؟ نظر              
مشخص خود شما در مورد این              
بحث روشنفکر مارکسيست و                

. پيشتاز چيست؟ برقرار باشيد                
 ميالد 

 

  ،رفيق ميالد عزيز

این اظهارات را در      .  خسته نباشيد 
 پوپوليستها و         ۵٧دوره انقالب         

جریانات غير کارگرى هم داشتند         
و همه شان به فاکتهائى تاریخى              

 ١٩٠۵در دوره قبل از انقالب                
روسيه توسط لنين متکى ميکنند            
که البته لنين نيز با این زمختى                 

اما اگر حتى       .  سخن نگفته است      
لنين هم زمانى اینگونه فکر                       

 دیگر بعد از انقالب                    ،ميکرده
کارگرى اکتبر و بيش از یک قرن        
مبارزه کمونيستى و کارگرى این         

. سخنان زیادى نامربوط اند                     
و "  حکمتيست"معضل حزب            

بویژه کسانى که به این فرمول                 
 اینست که بعنوان          ،آویزان شدند   

  ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

حزب حتى به اعتراف خودشان     
نامربوط به کارگر و سوخت و        

لذا .  ساز مبارزه کارگرى اند        
براى تعریف خود بعنوان افراد      
ناچارند به این مقوله سازى               
متوسل شوند و همراه این                    
تعریف و تقسيم بندى دیگر                 
تئوریهاى غير کارگرى شان           

و عنوان   "  مارکسيسم"را بنام     
به بازار    "  حکمتيست"جعلى    

اما از نظر من    .  سياست بياورند 
کل این ماجرا در این حزب                
پوششى براى رفع و رجوع               
بحران هویتى این حزب است          
که سياستهایش را به شکست و        
بن بست کشانده و نتيجه خود             
را در صف بندى جدید فرقه              
اى درون این حزب منعکس             

نظر من و حزب ما در         .  ميکند
 حتى اگر      ،مورد این بحث ها       

صورت ظاهر آن را قبول                  
 غير کمونيستى کارگرى        ،کنيم

توجه .  و غير مارکسيستى است    
شما را به گوشه اى از دیدگاه            

 که این               ،منصور حکمت       
دوستان سابق به ناحق اسم و             
اعتبار او را وثيقه سياستهاى            

 در   ،راست خود قرار ميدهند        
مورد همين سوال شما جلب              

این گوشه اى از                   .  ميکنم
سخنرانى مبسوط منصور                 
حکمت در سمينار مبانى                     
کمونيسم کارگرى در مارس            

 است که تحت              ١٩٨٩سال     
عنوان رابطه حزب و طبقه و           
مقوله پيشتاز و پيشاهنگ و                
روشنفکر مارکسيست و                      
عباراتى از این قبيل عنوان                

مسئله عدم اطالع       .  شده است   
این جریان از این دیدگاهها                 

 بلکه بيانگر یک اراده و      ،نيست
تصميم سياسى آگاهانه براى             

. خالص شدن از آنهاست                    
تئوریهاى کمونيسم کارگرى            
بدرد این جریان نميخورد و با          
تمایالت و سياستهایش خوانائى     

لذا براى رفع این تناقض     .  ندارد
و انطباق تئورى با سياستهاى          
جدیدیشان ناچارند در تئورى           

امرى که در      .  هم دست ببرند     
پيروز .  تاریخ نمونه بسيار دارد   

٢١٣شماره   
 سياوش دانشور . و تندرست باشيد

*** 
 

حزب کمونيستى باید حزبى            "...  
حزب کمونيست غير   .  کارگرى باشد 

کارگرى بنظر من در بهترین حالت        
پدیده اى است گذرا و در حال گذار           
و باید قاعدتا به چيز دیگرى تبدیل             

منتهى بگذارید بگویم وقتى         .  بشود
من این حرف را ميزنم، چه                            

در نظر    "  کارگرى"منظورى از        
قطعا منظورم این نيست که           .  دارم

حزب کارگرى به اعتبار اینکه                   
تئورى انقالب طبقه کارگر را دست        
گرفته یا درجهت منافع طبقه کارگر        
پيکار ميکند یا چيزى شبيه این                    

منظورم .  کارگرى محسوب ميشود     
. اینست که کارگران عضو آن باشند       

منتهى حزب توده اى کارگران،                 
حزبى که کارگران در مقياس وسيع        
در آن عضو باشند تنها تحت شرایط        

تنها تحت شرایط   .  معينى بدست ميآید  
خاصى احزاب کمونيستى امکان پيدا    
ميکنند حزب توده اى کارگران                   

پس بهرحال این حزب حزب       .  باشند
اینجا ما  . بخشى از طبقه کارگر است 

ميرسيم به همان مقوله پيشاهنگ و           
و من ميخواهم اظهار نظرى        .  غيره

تعبير سنتى از     .  راجع به این بکنم       
کلمه پيشاهنگ، پيشاهنگ عقيدتى و       

کسى که از قرار         .  تئوریکى است  
نماینده آگاهى و انقالبيگرى و                      
تئورى و جهان بينى است و قرار               
است معموال از بيرون بياید و جلوى       

من فکر ميکنم     .  طبقه کارگر بيافتد    
حزب کمونيست قرار نيست به این          
معنى حزب پيشاهنگ ایدئولوژیکى       

خود حزب، به       .  و تئوریکى باشد      
اعتبار مارکسيسم و برنامه                            
سوسياليستى و سياسى اش، به                     
معناى سياسى و فکرى کلمه،                       

اما پيشاهنگ،  .  پيشاهنگ طبقه است   
آنجا که نه از یک سازمان و                           
گرایش، بلکه از افراد حرف                         
ميزنيم، باید یک پيشاهنگ اجتماعى      

کسى که در مبارزه     .  و سياسى باشد   
کارگر عمال جلوى صف قرار                    

حزب کمونيست باید       .  گرفته است   
حزب متشکل کننده بخش پيشاهنگ        

حزب .  سياسى و اجتماعى طبقه باشد   
. پيشاهنگ سوسياليست طبقه باشد          

ولى اینجا تاکيد را ميگذارم روى               
و در همين رابطه است       .  کلمه طبقه 

که در چند سال اخير، مقوله                           
رهبران کارگرى و رهبران عملى           

یک .  را مورد بحث قرار داده ایم            
مفهوم و برداشت سنتى از کلمه                   

پيشاهنگ این بوده است که کسانى      
هستند که ميروند سدها را                          
بشکنند، انسانهاى جان برکفى که        
به افکار درستى پى برده اند و در         

. یک حزب جمع شده اند و غيره           
همچون آدمهائى حتما در حزب            
کمونيست وجود دارند ولى مساله        
اساسى این است که حزب                         
کمونيست خصلت کارگرى اش را     
باید از رابطه اش با مبارزه                      

در مبارزات  .  کارگرى گرفته باشد  
کارگرى دخيل باشد و یکى از                

. شاخه هاى مبارزه کارگرى باشد      
وقتى مارکس و از این حرف                   
ميزند که کمونيستها چه هستند و           
چه نيستند، فورا به رابطه                          
کمونيستها با سایر بخشهاى جنبش      

ميگوید .  کارگرى اشاره ميکند         
کمونيستها آن بخشى از طبقه                  
کارگر هستند که در تمام دقایق               
این مبارزه و اعتراض طبقه                   
حضور دارند اما آن بخشى از                
طبقه کارگرند که افق سراسرى و       
فراگير طبقه کارگر را گم نميکنند       
و در همه دقایق و مراحل مبارزه         

من .  آنرا دنبال و نمایندگى ميکنند      
قبال راجع به آن افق فراگير و                  

. سراسرى قبال صحبت کردم                 
راجع به این باید بنشينيم بحث کنيم 
که حزب کمونيستى که در تمام              
دقایق مبارزه کارگرى حضور             
دارد کجاست؟ من حزب را                      

بنظر من حزب    .  اینطور مى فهمم   
کمونيست از نظر ترکيب انسانى         
اش باید حزب رهبران جنبش                 

. اعتراضى طبقه کارگر باشد                
حزب سوسياليست هاى جنبش              

و بحثهائى   .  اعتراضى طبقه باشد    
سياست "که در مقاالت                               

آژیتاتور "و             "  سازماندهى
عضویت "و              "  کمونيست
در مورد مقوله رهبران    "  کارگرى

عملى و غيره در سالهاى اخير               
کرده ایم، بنظر من درافزوده                  
مهمى در تعریف حزب و رابطه          

تعریف حزب  .  حزب و طبقه است   
بعنوان پيشاهنگ عقيدتى،                        
ایدئولوژیکى، تئوریکى و غيره           
بنظر من یکى از ابداعاتى است            
که دقيقا مصادف ميشود با جدا               
شدن بستر رسمى مدعى                             
مارکسيسم در صحنه جامعه از             

حزب کمونيستى باید   .  طبقه کارگر 
حزب رهبران و سوسياليست                 
طبقه باشد که مستقيما در                            
مبارزات جارى و اقتصادى در            

 ". * گيرند
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 از اردوى آزاديخواهى 
 !در ايران حمايت کنيد

 

این .  جمهورى اسالمى ایران حکومت فقر و اختناق و اعدام است                     
حکومت ابتدائى ترین آزادیهاى فردى و اجتماعى را براى شهروندان             

در ایران هر چه با مذهب اسالم در تناقض باشد                .  برسميت نميشناسد 
 احزاب سياسى غير قانونى         ،است"  کفر"آزادى عقيده     .  ممنوع است  

در ایران مخالفين سياسى و فعالين          .   تجمع و تشکل ممنوع است         ،اند
کارگران .  جنبش هاى اجتماعى مستمرا مورد سرکوب قرار ميگيرند            

از تشکيل احزاب کارگرى و تشکلهاى مستقل خود محروم اند و                           
زن شهروند درجه دوم است و      .  فعالين کارگرى مرتبا سرکوب ميشوند    

در قرن بيست و یکم هنوز         .  زنان زیر سلطه نظام آپارتاید جنسى اند          
آزادى پوشش برسميت شناخته نميشود و امور خصوصى مردم مورد             

در ایران تعلقات دینى و عقيدتى غير اسالمى سرکوب                  .  حمله است  
 .ميشود و هموسکشوال بودن با اعدام پاسخ ميگيرد

 

. جمهورى اسالمى را بدليل سه دهه جنایت عليه مردم محکوم کنيد                     
خواهان قطع رابطه دیپلماتيک دولت سوئد با جمهورى اسالمى و                       

از تالش کارگران و مردم       .  بستن سفارتخانه هاى رژیم اسالمى شوید       
آزادیخواه ایران براى سرنگونى جمهورى اسالمى و برقرارى یک                 

همراه ما سرکوب و دستگيرى      .  جامعه آزاد و برابر و مرفه دفاع کنيد         
 و مخالفين سياسى را محکوم کنيد          ، زنان ، دانشجوئى ،فعالين کارگرى 

 !و از تالش براى آزادى کليه زندانيان سياسى حمایت کنيد

 

*** 

 اسامى تعدادى از زندانيان سياسى

 ، محمد جراحی      ، رضا شهابی، بهنام ابراهيم زاده                ،ابراهيم مددی   
 ...شاهرخ زمانى از فعاالن آارگری، 

 

شورا درجهت افشاء و محکوم کردن هر چه بيشتر رژیم جمهوری                     
اسالمی و جلب حمایت اذهان عمومی از زندانيان سياسی در ایران،                  
در طی چند هفته متوالی ميز اطالع رسانی و سخنرانی در مرکز شهر      

 30 در برنامه این هفته ما که درروز شنبه           .  استکهلم برگزار ميکند   
 در مينت توریت استکهلم برگزار ميشود           16 تا    13ژوئيه،از ساعت    

 .  شرکت کنيد

 

 کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 ترور، شکنجه ، اعدام ملغی بايد گردد

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسياليسم

 

 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران
www.shora.se     shoraye1@gmail.com 

Mobil: 0701502011 

٢١٣شماره   
 

 کنفرانس تشکيالت واحد هلند
 شدبرگزار حزب اتحاد کمونيسم کارگری با موفقيت    

 

 در شهر آمستردام هلند اولين کنفرانس تشکيالت                2011 ژوئيه     24روز   
 . کشورى حزب با شرکت اکثریت اعضا و کادرهاى حزب برگزار شد

 

کنفرانس کار خود را با پخش سرود انترناسيونال آغاز کرد و سپس یک                      
جمال .  دقيقه سکوت به یاد جان باختگاه راه سوسياليسم و آزادی اعالم شد                

ارژنگ دبير دوره ای واحد هلند با خوش آمد گوئی به حضار برنامه                             
در ادامه مجيد پستنچی گزارشی در رابطه با یک            .  کنفرانس را اعالم کرد    

سال گذشته کار تشکيالت در هلند به کنفرانس ارائه داد و سال گذشته را                      
سال انسجام کادرها حول ایجاد تشکيالت حزبى و برگزارى کنفرانس                          
کشورى را نقطه عطف و یک پيشروى در این هدف برشمرد و دور آتی                     
را نيز برای فعالين حزبى دوره جدید ایجاد و استحکام ساختار حزبى                            

 .تشکيالت معرفی کرد

 

آذر ماجدی در سخنان     .  سپس آذر ماجدی از رهبری حزب سخنرانى کرد           
مبسوطی نقش عنصر متشکل را برای حضار باز کرد و از همه کسانی که               
خود را آزادیخواه و برابری طلب ميدانند خواست تا با انسجام در حزب به                 

آذر ماجدی همينطور از همه رفقائی که با تالش بيوقفه                .  این هدف برسند   
 در این بحث     .توانستند تشکيالت هلند را به کنفرانس برسانند قدردانی کرد           

همينطور کنفرانس ساعتى را به         .  رفقاى حاضر شرکت و دخالت کردند          
تریبون آزاد اختصاص داد که طى آن در مورد سياستهاى حزب اظهار                       

 . نظر و سوال شد و آذر ماجدى به سواالت مطرح شده پاسخ داد

 

کنفرانس به ایجاد کميته       .  در بخش پایانى کنفرانس انتخابات برگزار شد             
 نفره راى داد و از ميان کاندیداها رفقا مجيد پستنچی، علی                          ٣کشورى   

بدنبال .  طاهری و حامد محمدی برای کميته حزب در هلند انتخاب شدند                    
پایان کنفرانس اولين جلسه کميته منتخب برگزار شد که طى آن مجيد                             

  .پستنچی بعنوان دبير کميته انتخاب شد

 

 واحد هلند –تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٧
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 سخنرانى آذر ماجدى در آمستردام 
 

 ژوئيه بدعوت واحد هلند تشکيالت خارج کشور حزب جلسه          ٢٣روز  
 مردم چه ميخواهند؟ نقش جنبش        ،"بهار عربى "اى سياسى با عنوان       

سخنران این جلسه آذر ماجدى عضو             .  برگزار شد  "  اسالم سياسى  
 . رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بود

 

آذر ماجدى در مورد بحران سياسى و اقتصادى در کشورهاى                             
خاورميانه و شمال آفریقا گفت این رویدادها نتيجه بحران اقتصادى                 

بحرانى که نه فقط این کشورهاى استبداد          .  جهان سرمایه دارى است    
زده بلکه کشورهاى غربى را در کام خود کشيده و هر روز بر ابعاد                 

" کشورهاى اسالمى "مردمى که توسط رسانه ها به    . آن افزوده ميشود 
منتسب شده بودند و حتى کشورى مثل تونس که از آن بعنوان جزیره               

 در ابعاد توده اى و با سمبل نان عليه فساد و                ،ثبات سرمایه یاد ميشد    
. دیکتاتورى و حاکميت سرمایه در این کشورها به ميدان آمدند                            

 رفع تبعيض و    ،خواست مردم همه جا روشن است و آزادى ميخواهند         
 رفاه و تامين زندگى و بقول خودشان عدالت                        ،برابرى ميخواهند  

اما رسانه هاى غربى و دولتهاى سرمایه دارى             .  اجتماعى ميخواهند 
تالش دارند خواست واقعى مردم را تحریف کنند و دمکراسى را در                

!  آنها ميگویند دمکراسى      ،مردم ميگویند آزادى    .  مقابل شان بگذارند    
این تالشها و همينطور قالب کردن بخشى از حاکميت قبلى و عناصر              

البته هنوز   .  خودشان براى اینست که روند تحوالت را کنترل کنند                
مثال در مصر مجددا مردم بميدان آمدند و شعار آزادى و         . موفق نشدند 

در کشورهاى دیگر هم وضع کمابيش همين         .  عدالت اجتماعى ميدهند  
وضعيت کشورهاى اروپائى هم هر روز وخيم تر ميشود و                    .  است

کارگران ناچار شدند اعتراضاتشان را در یونان و اسپانيا و انگليس و            
موقعيت ایران بدرجه اى     .  پرتقال و غيره در ابعاد جدیدى آغاز کنند           

 . فرق ميکند اما ایران نيز از تاثير این تحوالت کنار نمانده است

 

آذر ماجدى در مورد دمکراسى اشاره کرد که پاسخ این مردم و این                   
دمکراسى در مهد آن به فساد تمام عيار و             .  اوضاع دمکراسى نيست   

این واقعيت  .  بيحقوقى و تعرض سرمایه به شهروندان تبدیل شده است         
دمکراسى است و معناى آن در کشورهاى خاورميانه همين دولتها                    

پاسخ از نظر ما        .  است که ميخواهند به اعتراض مردم حقنه کنند                
سوسياليسم است پاسخ تالش مستقيم توده مردم انقالبى و طبقه کارگر             

این بحران جهانى دو    .  براى به کرسى نشاندن خواسته هاى خود است        
یا سرمایه دارى با همين دمکراسى به قيمت               :  راه حل بيشتر ندارد      

نابودى طبقه کارگر و تحميل فقر و فالکت شدید بحران را پشت سر                  
موانع راه حل   .  ميگذارد و یا چپ پاسخ بحران را با سوسياليسم ميدهد          

چپ کم نيستند اما سوسياليسم بعنوان یک راه حل بيش از هر زمانى                 
 . عملى است

 

در پایان آذر ماجدى بدنبال اظهار نظر حضار به شواالت طرح شده                
 . پاسخ داد

 

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٧ 

 

٢١٣شماره   

 

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

!چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت
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افزایش قتل و جنایت و تجاوز                  
جمعى در ایران زنگ خطرها را         
در نظام اسالمى بصدا درآورده             

مجلسيان ارتجاع ناچار شده     .  است
اند در قالب گزارش و بررسى                
همراه سران نهادهاى دولتی،                  
قضائی و انتظامی راه چاره اى              

بحث علنى در مجلس در      .  پيدا کند 
شرایطى صورت ميگيرد که                   
بدنبال فاجعه تجاوز جمعى در                 
خمينى شهر سياست حکومت                  

به این موضوعات     "  دامن نزدن  "
اما تکرار مکرر این فجایع          .  بود

در شهرهاى دیگر و گسترش قتل         
 ظاهرا ادامه سياست             ،و ترور    

چراغ خاموش را غير ممکن کرده      
بحثها و تحليها و آمارهاى          .  است

قالبى حضرات اهميت بررسى             
شان و    "  راه حل   "ندارند بلکه        

. اهدافى که تعقيب ميکنند مهم است   
نسخه شان تجویز سبعيت بيشتر و        
تکرار جنایت براى مقابله با                     

قرار است الیحه اى     !  جنایت است 
منظور رسيدگی هرچه سریع        به  "

تر به وضعيت مجرمان                                
 !تصویب کنند" خطرناک

 

جمهورى اسالمى براى تشدید                
خشونت هيچوقت نيازمند الیحه و       

نه .  مصوبه مجلس نبوده است            
کهریزک ها و نه خاوران ها و نه          
قتل هاى زنجيره اى و کشتارهاى         
مخوف با تصویب الیحه در                      

جنایت در  .  مجلس خلق نشده است    
مغز استخوان حکومت اسالمى و        

مسائلى از    .  رکن اساسى آنست       
این "  بررسى خارج نوبت     "قبيل   

نوع پرونده ها نه موضوعى                    
حقوقى و ادارى بلکه امرى                       

نمایش توحش اعدام    .  سياسى است 
در مال و سرکوب و ترور و                      

اجراى عدالت و     "شالق نه براى       

  ،ستون آخر
 

 ":ناامنى اجتماعى"
 منشا جنايت در جامعه چيست؟

 

 سياوش دانشور

بلکه براى        "  تامين امنيت       
سربزیر نگهداشتن جامعه در          

. مقابل حکومت اسالمى است         
مجلسيان البته باید نان نظام                
اسالمى شان را بخورند و بفکر      
حفظ صندلى لفت و ليس شان            

اینها .  در دور بعدى باشند              
نميتوانند و نميخواهند حتى                
سرسوزنى در مورد منشا                  
جنایت و معنى اجتماعى                      

لذا .  گسترش آن کالمى بگویند      
" القاى ناامنى  "گوش تا گوش        

" دشمن"در جامعه را کار                  
مينامند و ميخواهند با سيلى                
صورت کریه نظامشان را                 

قرار است    .  سرخ نگاه دارند      
براى این سياست که از جانب          
عالءالدین بروجردی رئيس             
کميسيون امنيت ملی مجلس              

: اعالم شد الیحه سرهم کنند             
برخورد با اشرار باید                         "

. بيرحمانه و در مالءعام باشد         
ها باید      شرایط زندان برای آن       

بسيار سخت بوده و احکام                  
صادره در مورد آنها سریع و           

 ."خارج از نوبت صادر شود

 

منشا جنایت نظام سياسى و                
مناسبات اقتصادى اجتماعى            
کنونى یعنى سرمایه دارى                 

نظامى که متکى به               .  است
بردگى مزدى و طبقات و                    
مالکيت خصوصى مبتنى است      

. نميتواند عارى از جنایت باشد      
نميتوان فقر داشت و جنایت               

نميتوان مذهب و              .  نداشت
ناسيوناليسم و ایدئولوژیهاى             
مرتجع و تبعيض گر داشت و           

نميتوان زن     .  جنایت نداشت    
ستيزى و فرهنگ منحط                      
اسالمى و مردساالر داشت و           

نميتوان قانونا و   .  جنایت نداشت 

٢١٣شماره   
شرعا به کودک نه ساله تجاوز کرد         

. حرف زد  "  مقابله با جنایت    "و از     
تار و پود این نظام با جنایت بافته               

دامنه و ابعاد جنایت            .  شده است   
قانونى تابعى از نياز عمومى                        
سودآورى سرمایه و شرایط و                     
موقعيتى است که امتيازات سياسى و   
اقتصادى طبقه حاکم را به مخاطره          

جنایت در این نظام در         .  مى اندازد  
شکل قانونى و حقوقى در انحصار           

هر زمان که این               .  دولت است    
انحصار توسط نيروهاى متفرقه               

 قانون و    ،غير دولتى شکسته ميشود     
" اعاده نظم  "چماق حکومتى براى        

توجيهات هم همواره   .  حاضر ميشود 
"کالسيک اند       ،"اجراى عدالت     : 

"،"تامين امنيت مردم        " مقابله با      
جمهورى اسالمى   .  و غيره  "  ناامنى

بعنوان یک حکومت سرمایه دارى         
تفاوت .  از این قاعده مستثنى نيست        

اینست که سبعيت و جنایت ذاتى                 
سرمایه در ایران با ظرفيتهاى                     

در .  سبعانه اسالم ترکيب شده است       
وضعيت مشخص جمهورى اسالمى     
این رویدادها اما سرنخ واقعيات                 

 :بزرگترى را بدست ميدهد
 

 گسترش جنایت و قتل نه فقط            ،اوال
قاطعيت "بيانگر اینست که سياست         

کسى را با علم به عواقب         "  اسالمى
 بلکه   ،خطرناک اعمالش نميترساند     

وسعت جرم و جنایت و ناامنى                     
اجتماعى گوشه اى از روند                           

. فروپاشى حکومت اسالمى است            
 حکومتى که بر باندهاى                      ،ثانيا

 –مافيائى و گانگسترهاى سياسى             
نظامى مبتنى است و ایجاد ناامنى و         
ارتکاب به جنایت را به اوج رسانده        

 و حتى در          ، در کنار خود         ،است
 ،موارد زیادى توسط محافل خودى        

انواع باندها و جنایتکاران حرفه          
. اى را توليد و بازتوليد ميکند                 

 وقتى قانون جنگل حکم                   ،ثالثا
و "  کار فرهنگى "ميراند بحث از     

تنها "  قاطعيت در اجراى احکام      "
 . مضحک است

 

براى نفى جنایت در جامعه باید             
بدوا حکومت اسالمى سرمایه را         
بعنوان مسبب فقر و فالکت و                  
سرکوب و تجاوز و اعتياد و تن             
فروشى و بيمارى و بيکارى و               
تبعيض و نابرابرى سرنگون                 

باید به جنگ بيحقوقى و              .  کرد
بيحرمتى و تبعيض و نابرابرى             

باید زن ستيزى و        .  انسانها رفت  
سيستم آپارتاید جنسى را ملغى               

باید عليه تبليغات و عمل             .  کرد
فاشيستى و ضد مهاجر حکومتيها        

جنایتکاران حرفه اى             .  ایستاد
سرمایه دارى ورشکسته و رو به         
فروپاشى اسالمى که خود و                     
نظامشان منشا و بانى انواع                      

 صالحيت بحث در          ،مشقات اند   
مورد افزایش جرم و جنایت را              

براى مقابله با جنایت باید        .  ندارند
نظام مبتنى بر جنایت را سرنگون       

 . * کرد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !نه به اعدام
ن             "  آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اي

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش        ،جنايات را توليد ميکند   
ه از                      کدست ا اعدام ي در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که ب

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟

 کارل مارکس                                                         


