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 سياوش دانشور

 

 مصر؛ 
 عبور از نظاميان

 

 
بار ديگر ميدان التحرير به صدر اخبار جهانى رفته                       

التحرير اگرچه موقتا تعطيل شد اما امور                            .  است
سازماندهى و برپائى ارگانهاى قدرت توده اى و کارگرى   

سنت .  به محالت و کارخانه ها و کانونهاى سياسى رفت           
التحرير از چنان عمقى برخوردار بود که در مدت                          

يک نقطه ضعف اوليه و پاشنه آشيل         .  کوتاهى جهانى شد  
توهم    ،خيزش قهرمانانه و سرنگونى طلبانه در مصر               

مردم ناراضى به نظاميان و غير انتقادى بودن به ارتش              
شدند و رسانه   "  ناجى انقالب مصر  "ناگهان نظاميان   .  بود

در   ،ها و مفسران بورژوا همراه با حاميان دولت ژنرالها         
 ! بودنش اسطوره ها ساختند" مردمى"مدح ارتش و 

 

اما ارتشى که براى همين روزها و براى حراست از                     
 ،منافع سياسى و اقتصادى بورژوازى پروار شده است              

دير يا زود مشت آهنين اش را بار ديگر به صورت                         
رويدادهاى مصر و توهم     .  کارگران و انقالبيون ميکوبيد    

ايران که    ۵٧براى ما فعالين انقالب        ،خطرناک به ارتش  
 ،را ميشناسيم    "  ارتش برادر ماست        "داستان خونين         

دردآور بود و همان ابتدا در مورد              

 جدال برسر کمونيسم کارگرى 
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
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 !بر آرايش رهبری بسته شد

 
 ١٠صفحه آذر ماجدی                                               
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

طولى .  اين خطر هشدار داديم            
نکشيد که قانون ممنوعيت                         
اعتصاب در اولويت حکومت                

طولى نکشيد  .  ژنرالها قرار گرفت   
که ترور و آدم ربائى و شکنجه               
توسط حکومت نظاميان شروع             

طولى نکشيد که اعاده وضع         .  شد
سابق و بازسازى ارکان ضربه             
خورده حکومت مبارک توسط               

ژنرالهاى .  حکومت جديد آغاز شد    
حکومت مبارک فرصتى مى                  
خواستند تا کارگران و مردم                     

 ،انقالبى را سرجايشان بنشانند              
قدرت سياسى را در آرايشى جديد        
از طبقه حاکم بازسازى و جايگاه          
محورى ارتش را در آن نهادى               

 . کنند
 

اما شايد تصور نميکردند که                     
بسرعت در موقعيتى قرار گيرند          
که مبارک در روزهاى آخر قرار        

درست مانند روزهائى که      .  گرفت
و "  مبارک بايد برود          "شعار      

همه "  الشعب يريد اسقاط النظام       "
امروز در        ،جا فرياد زده ميشد         

ميدان التحرير و شهرهاى ديگر            
عليه نظاميان و دولت نظامى                   

بار ديگر جنگ        .  سخن ميگويند   
نبرد خيابانى و           ،سنگ و گلوله      

سنگر بندى در قاهره و اسکندريه        
نشان داد جامعه مصر           ،و سوئز  

وضع کنونى را نپذيرفته و کماکان       
طى چهار   .  تغيير واقعى ميخواهد    

روز درگيرى و تظاهرات وسيع           
نيروهاى امنيتى و پليس        ،توده اى 

معترض را    ٣٣و ارتش بيش از        
به قتل رساندند و بنا به اخبار                    
فعالين در مصر ميزان زخمى ها          
که بشدت زير ضرب چماق و                 
باتوم اوباش قرار گرفته اند بيش            

با اين واقعه   .  از دو هزار نفر است    
ارتش و حکومت نظاميان وارد             

وقتى .  دوره برگشت ناپذير شد           
شعار مرگ بر حکومت نظاميان          

به "  طنطاوى اعدام بايد گردد      "و   
شعار اصلى جنگ خيابانى تبديل          

ديگر جائى براى عقب نشينى        ،شد
سرکوب نيروى  .  از هيچ سو نيست     

نهايتا نتوانست ميدان التحرير را          
التحرير بحدى    .  کند"  پاکسازى"

 

 مصر؛ 
 ...عبور از نظاميان 

ريشه دارد که سخنگوى ژنرال      
طنطاوى ناچار است بگويد               
هدف حکومت و شوراى                     
نظامى جمع کردن مردم از                

. ميدان التحرير نبوده است                
 ،دولت استعفا داده است                       

شوراى نظامى هم کنار ميرود        
 ! اگر مردم بخواهند

 
مردم مصر اگرچه به بهاى                
سنگين اما باالخره از اسطوره       

عبور "  ارتش برادر ماست        "
معنى سياسى اين عبور     .  کردند

يعنى فروپاشى يک رکن قابل          
اتکاى آمريکا و غرب در                    
مصر و فردا در تونس و                      
سوريه و ديگر کشورهاى                  

کارت ارتش بعنوان         .  منطقه
آلترناتيو حکومتهاى در حال            

اين موضوع     .  سقوط سوخت    
بويژه در شرايطى که ساختن           
اپوزيسيون هاى دست ساز                
متشکل از نيروهاى نظامى               
تازه اپوزيسيون شده و طرفدار       
ناتو به مد روز سياست تبديل            

از اهميت زيادى                           ،شده
عبور مردم    .  برخوردار است   

از ارتش و نظاميان يک                       
پيروزى بزرگ و يک گام                  
اساسى به جلو براى متکى                 
شدن به نيروى انقالبى سياسى        

 . و نظامى خود است
 

که کمتر از         ،اما خطر بعدى     
اسالميسم و    ،خطر ارتش نيست  

. جنبش اسالمى است                             
اسالميونى که تا ديروز دست          
در دست تنطاوى ها مشغول             
بند و بست و مذاکره بودند و              
امروز با گرفتن نبض سياست         
و جامعه به التحريرى ها                     

جريان اسالمى         .  ميپيوندند
ميتواند يک رکن حاکيمت غير       
نظامى بعد از حکومت نظاميان     

خطر اين      .  در مصر باشد          
جريان ارتجاعى بورژوائى را       
تنها طبقه کارگر و سکوالريسم      
و برابرى طلبى ميتواند خنثى          

 . کند
 

٢٣٠شماره   

اوضاع در مصر به سمت قطبى                
شدن و تعيين تکليف هاى اساسى               

آنچه در مصر در هشت ماه        .  ميرود
گذشته اتفاق افتاده است تشابه زيادى      

 ۵٧دارد با رويدادهاى انقالب                     
حکومت نظاميان و ژنرال          .  ايران

طنطاوى در جوهر به فرمانداريهاى      
نظامى شاه و دولت بختيار شبيه                 

مردم مصر از نظاميان عبور      .  است
کردند اما تقابل هاى اساسى در                   

استعفاى .  مصر تازه آغاز شده است     
دولت عصام شرف و وعده                            
برگزارى انتخابات زود رس                       
نميتواند اين موج جديد را کنترل                

دوره انقالبى در مصر افت و          .  کند

خيزهاى خود را داشته اما هنوز           
اين دوره يا با        .  بسته نشده است     

حاکميت قهر آميز بورژوازى و           
اعاده نظم ضد انقالبى سابق بسته        
خواهد شد و يا تداوم تحرک                      
انقالبى بايد به سرنگونى حکومت      

کشمکش .  نظاميان منجر شود          
وسيع تر طبقاتى در مصر تازه              

سرنگونى .   آغاز شده است           
حکومت نظاميان ميتواند حلقه               
اول تغييرات ريشه اى و تخته                 
پرشى براى برپائى يک انقالب            

 . *کارگرى در مصر باشد
 

  ٢٠١١اکتبر  ٢٢



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

کمونيسم          :يک دنياى بهتر                
حزب   ،کارگرى و تشکل حزبى آن    

يک نقطه          ،کمونيست کارگرى    
عطف مهم در تاريخ سياسى ايران       
عموما و تاريخ چپ خصوصا                 

و   ،کادرها  ،شما از رهبران   .  است
فعالين خط مقدم اين جريان بوديد          
اما جدا شديد و حزبى جديد                         

سوال عمومى ما اينست        .  ساختيد
که جدائى از اين حزب براى شما          
چه معنى مشخص سياسى داشته           

 است؟ 
 

ما از تشکيالت              :على جوادى    
حزب کمونيست کارگری بعد از           

و کلمه  .  منصور حکمت جدا شديم    
بعد از منصور         ،کليدی در اينجا     

ما از حزب             .  است       ،حکمت
اين .  منصور حکمت جدا نشديم          

حزب ديگر آن حزبی و ظرفی                
نبود که نماينده کمونيسم کارگری         

دچار يک   .  تغيير کرده بود     .  بود
دگرديسی سياسی و اجتماعی شده        

کار ما به اين اعتبار سنت              .  بود
. جديدی در کمونيسم کارگری نبود     

خود منصور حکمت نيز زمانی            
که به اين جمع بندی رسيد که                    
حزب کمونيست ايران ديگر                    
ظرف تمام عيار خطی نيست که            

از    ،اين گرايش نمايندگی ميکرد        
اين حزب جدا شد و حزب جديد              

اقدام ما عليرغم      .  ديگری ساخت  
سختی اش اقدامی از جنس تالش           

قصد يکسان  .  منصور حکمت بود   
 ،نمايی از کار خودمان را ندارم            

اما عميقا بر اين باورم که تالشمان       
در اين راستا و از اين جنس و با              

 . چنين هدفی بود
 

ما متحمل      ،اين جدايی آسان نبود       
. مشقات سياسی بسياری شديم                

حزبی را که بعضا با تالشهای                
خستگی ناپذير بسياری از ما                   

بايد باقی              ،ساخته شده بود             
ميگذاشتيم برای جريانی که ذره            
ای حقانيت نداشت سرمايه سياسی       

ما .  آن حزب را با خود داشته باشد       
ميدانستيم که راه سختی پيشاروی         

 

 جدال برسر کمونيسم کارگرى 
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

با امکانات         .  خود داريم        
محدودی بايد حزبی جديد در            
کوران مبارزه حاد سياسی                 

حزبی که از       .  ايجاد ميکرديم   
چند طرف زير ضرب سياسی        

حزب "خط راست حاکم بر                
حزب "و   "  کمونيست کارگری  

چرا    ،قرار داشت  "  حکمتيست
که در هويت ما عروج مجدد             
خط کمونيسم کارگری را                    

 .  ميديدند
 

ما ناچار شديم از حزب                         
کمونيست کارگری بعد از                  

تمام .  منصور حکمت جدا شويم   
تالش .  راهها را آزمايش کرديم    

کرديم تا آنجا که دچار سازش           
خط کمونيسم        ،اصولی نشويم   

کارگری در اين حزب                          
در .  نتوانستيم.  نمايندگی شود   

. اين راستا شکست خورديم              
جريان راست و پوپوليست                
حاکم به رهبری تقوايی به                   
شدت فضا را برای مبارزه                
سياسی کمونيستی تنگ کرده           

کوتاه کردن    ،هتک حرمت .  بود
دست ما از ابزارهای سياسی           
متعارف درون تشکيالتی برای     
پيشبرد خط و سياستمان با                   

بعد از چند    .  شکست مواجه شد   
گاها     ،سال و نگاه به گذشته             

فکر ميکنم که بايد زودتر جدا           
ميشديم و اجازه نميداديم که خط      
پوپوليستی حاکم بر اين حزب          

 .  پر و بال اين چنينی بگيرد
 

حزب کمونيست        "ما از                 
جدا شديم چرا که           "  کارگری

٢٣٠شماره   

نميخواستيم پرچم انقالب کارگری           
حزب "ما از           .  بر زمين بيفتد          

جدا شديم چرا     "  کمونيست کارگری  
رهبر و      "که ميخواستيم حزبی                

نميخواستيم زندگی  .  باشيم"  سازمانده
خودمان را وقف تبليغ و ترويج                   

ميخواستيم منشاء      .  صرف بکنيم     
تغيير مثبت در زندگی ميليونها                   

ما جدا شديم تا حزبی استوار        .  باشيم
بر مبنای خط کمونيستی منصور               

اين خط را              ،حکمت ايجاد کنيم        
تعلق ما به خط              .  نمايندگی کنيم    

منصور حکمت از سر پايبندی و               
تعلق به خط مشی و برنامه و                         
پراتيکی است که ميتواند متضمن             
پيروزی کارگر و کمونيسم در ايران      

. ما چنين حزبی را ساختيم             .  باشد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری حزب     
کمونيسم کارگری منصور حکمت          

 .   است
 

ابتدا اجازه دهيد درباره      :آذر ماجدى 
نقش حزب کمونيست کارگری و               

تشکيل حزب     .  معنای آن بنويسم        
کمونيست کارگری در نوامبر                     

نه تنها يک واقعه بسيار مهم         ١٩٩١
سياسی در تاريخ ايران، بلکه حتی           

درست در    .  در سطح جهانی بود          
زمانی که فاتحين جنگ سرد                         
پيروزی نهايی سرمايه داری بر                
کمونيسم را جار می زدند و پايان               
تاريخ و مبارزه طبقاتی را اعالم می       
کردند، حزب کمونيست کارگری             
پرچم راديکاليسم کمونيستی مارکس      

اگر در آن      .  را به اهتزاز درآورد        
مقطع اين واقعه در سطح جهانی                
بروز چندانی نداشت، اکنون که                 
جنبش ضد کاپيتاليستی در سطح                
جهانی و به شکل توده ای بميدان                
آمده است، اهميت و حقانيت آن                   

. حرکت را بهتر می توان درک کرد       
در زندگی سياسی خود من نيز                     
تشکيل حزب کمونيست کارگری             

. جايگاه بسيار با ارزشی دارا است         
حزب کمونيست کارگری افق يک           

کمونيستی برای      -مبارزه سياسی       
يک دنيای بهتر را با شکوه و                        
امکانپذيری بسيار بيشتری در مقابل      

ده .  من و کادرهای ديگر قرار داد      
سال مبارزه راديکال و وقفه                    
ناپذير در حزب تحت رهبری                
منصور حکمت يک واقعه بسيار        
مهم و باشکوه در زندگی صدها            

اما متاسفانه، پس    .  کمونيست است 
از مرگ منصور حکمت حزب            
وارد يک دوران بسيار سخت                

جدال بر سر      .  حيات خويش شد     
قدرت و کسب رهبری در حزب           
که توسط بخشی از رهبری وقت          
سازمان يافت، وحدت حزب را             
کامال از هم پاشيد و انشعاب سال          

ضربه مهمی به حزب و            ٢٠٠۴
جنبش کمونيسم کارگری وارد               

 .آورد
 

جدال بر سر حفظ خط منصور               
حکمت، راديکاليسم کمونيستی، و      
تالش برای ممانعت از سقوط                 
کامل به دامن چپ غيرکارگری و       
چپ سنتی به يک بعد مهم فعاليت         
من و رفقايی بدل شد که در سال             

از اين حزب جدا شديم و            ٢٠٠٧
حزب اتحاد کمونيسم کارگری را        

جدايی از اين حزب    .  بنيان گذاشتيم 
برای من شخصا بسيار تلخ و                  

تعلق به حزب           .  دردناک بود     
کمونيست کارگری يک بخش مهم      
زندگی سياسی من را تشکيل می          

اما ما بر سر يک دو راهی           .  دهد
يا بايد در حزب            :  قرار داشتيم   

کمونيست کارگری که سريعا از          
منصور حکمت عبور می کرد              

نکته ای که ما در مجادالت قبل           (
يعنی در سپتامبر و         ٢۶از پلنوم     
صريحا اعالم         ٢٠٠۶اکتبر       
و ميرفت که به يک                  )  کرديم

جريان پوپوليست بدل شود، می            
مانديم؛ يعنی در حزبی که فقط در        

يا .  اسم با حزب پيشين سهيم بود          
از آن جدا می شديم، حزب                         
ديگری می ساختيم و سياست ها،         
روش ها و خط آن حزب را احياء         

ما .  می کرديم 
۴صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

تصميم گرفتيم که شق دوم را بر             
تالش کنيم که پرچم                 .  گزينيم

پرافتخار کمونيسم کارگری                     
منصور حکمت را برافراشته نگاه      

سياست ها، سنت ها و                .  داريم
روشهای حزب اصلی را احياء              
کنيم و اجازه ندهيم که دو حزب              
ديگر در زير خاک کردن سنت و          
خط کمونيسم کارگری منصور              

کار سختی    .  حکمت موفق شوند      
اما اکنون می توان با افتخار         .  بود

اعالم کرد که ما در اين هدف                   
 .پيروز شديم

 
چهار سال مبارزه بی امان عليه             
ارتجاع چه درون رژيم اسالمی و        
چه در ميان اپوزيسيون، مبارزه           
قاطعانه عليه کليت رژيم اسالمی          
و تالش برای حذف موانعی که               
ارتجاع در مقابل مبارزات                        
آزاديخواهانه مردم قرار می دهد،        
افشاء جريانات چپ غيرکارگری        
و چپ سنتی و ارائه خط مشی                  
کمونيستی کارگری در مقابل                  
مسائل و معضالت اجتماعی،                 
سياسی و جنبش کارگری کارنامه        
درخشان حزب اتحاد کمونيسم                

بی .  کارگری را تشکيل می دهد          
اغراق می توان گفت گه اگر                     
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،             
حزب منصور حکمت، نبود                     
اوضاع مبارزه سياسی و موقعيت        

. اپوزيسيون اکنون متفاوت می بود    
ما مانع از آن شديم که جرياناتی              
که خود را چپ می نامند يا در                  
مقابل ارتجاع بورژوايی مرعوب       
شوند و يا با سازش تمام عيار با              

نقد تيز و برای ما       .  آنها در غلطند   
هر نوع راست روی و                                  
سازشکاری راست روانه و هر             
گونه تالش برای تحميل نقطه                  
سازشهای ارتجاعی به مردم را             
سريعا افشاء کرده است و همين             
مساله کار راست را بسيار                         

بعالوه، بايد  .  مشکلتر ساخته است   
به نقش مهم حزب در جنبش                      

در اين      .  کارگری اشاره کرد          
عرصه نيز، با وجود اينکه هنوز          

 

 جدال برسر کمونيسم کارگرى 
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

کارهای بسيار زيادی در                    
مقابلمان قرار دارد، کارنامه            

  .حزب درخشان است
 

در يک کالم بايد بگويم که                  
جدايی از حزبی که اکنون از            
کمونيسم کارگری چيزی جز           
اسم برای آن باقی نمانده است،        
عليرغم سخت و دردناک بودن       
آن يک تصميم درست و                       

اين تنها راه          .  شجاعانه بود    
احياء و پيشروی خط کمونيسم        

. کارگری منصور حکمت بود       
اين تنها راه تضمين تداوم                    
راديکاليسم کمونيستی در                   

تاريخ .  عرصه سياست بود          
حقانيت ما را اکنون تثبيت                  

بويژه در دوران       .  کرده است   
پرتالطم مبارزات توده ای                 
مردم در دو سال پيش نقش                 
حزب ما بسيار مهم و تعيين               

ما پيش از اين هم           .  کننده بود  
اعالم کرده ايم که حزب اتحاد          
کمونيسم کارگری تداوم واقعی       

. حزب کمونيست کارگری است   
حزب ما حزب کمونيستی                   

. کارگری منصور حکمت است    
در بيستمين سال تشکيل حزب        
کمونيست کارگری بايد يکبار         
ديگر به رهبری فعلی اين                   
حزب گفت که اين نام ديگر                

اين نام  .  مانع پيشروی آنها است   
هيچ ربطی به سياست ها و خط       

بايد اسمشان   .  مشی آنها ندارد     
را عوض کنند و اسمی وصف        
حال سياست های راست و                 

. پوپوليستی شان انتخاب کنند          
باين ترتيب ائتالفی که طی دو         
سال پيش در تقالی شکل دادن         
به آن بوده اند، تسريع و تسهيل        

 .خواهد شد
 

در سياست        :سياوش دانشور   
تصميم گيريها و انتخاب ها از          
فاکتورهاى مختلفى نتيجه                   

جدائى ما در سال               .  ميشود
نقطه اوج پروسه اى              ٢٠٠٧

بود که از روز اول کنگره پنج         

٢٣٠شماره   

بطور علنى آغاز شده بود و بتدريج          
بجائى رسيد که رفتن بر ماندن                     

البته خط حاکم بر       .  ارجحيت داشت  
حزب هم تالش فراوانى در دو ماه            
آخر فعاليتهاى فراکسيون اتحاد                  
کمونيسم کارگرى انجام داد که رفتن       

راستش وجود ما    .  ما را تسريع کند     
و خط ما در آن حزب ديگر از نظر           

در پشت   .  رهبرى وقت اضافى بود      
کليه جدالها و بحثها و بهانه جوئى              

اين واقعيت    ،ها و انگ چسپاندن ها      
قرار داشت که آن حزب و رهبرى            
اش داشت با يک خط مشى سياسى           
که بنيان آن حزب و هويت وجوديش       

خداحافظى ميکرد      ،را تشکيل ميداد    
و ميبايست موانع سر راهش را                   

در واقع ما از حزب                    .  بردارد
بعنوان تجسم        ،کمونيست کارگرى   

تشکيالتى و فکرى و سياسى                        
. جدا نشديم             ،کمونيسم کارگرى      

آن حزب و رهبرى اش و         ،برعکس
خط مشى چپ راديکال و پوپوليست       
از کمونيسم کارگرى جدا شده بود و         
مخالفين اين تغيير ريل را به بيرون         

تالش اوليه ما اينبود که         .  هل ميداد  
حزب را بعد از منصور حکمت و             
تالطماتى که در آن ايجاد شد و                     

مجددا      ،صدماتى که خورده بود             
روى همان خط کمونيستى کارگرى        

معضل ما برخالف             .  برگردانيم
پست و  "معضل    ،تبليغات پوچ رايج  
نبود چرا که در    "  موقعيت تشکيالتى 

باالترين ارگانهاى رهبرى حزب             
سالها بود که حضور داشتيم و                      

. مسئوليتهاى کليدى در دست داشتيم       
اتفاقا براى رفع هرگونه شبهه و                  
براى جلوگيرى از کارکرد چنين               
تبليغاتى کليه مسئوليتهايمان را پس          

. داديم و شروع به حرف زدن کرديم      
معضل ما اينبود که به خط مشى                 
ورشکسته اى که تدريجا خود را                

معرفى "  کمونيسم کارگرى  "بعنوان   
ميکرد و همواره بطرف راست غش      

 . ميکرد سر سازش نداشتيم
 

جدائى از حزبى که محصول                        
يکدوره مبارزه فکرى و سياسى                
طيفى از کمونيستهاى ايران به                    

رهبرى منصور حکمت بود و               
اغتشاشاتى که چنين جدائى هائى         
در جنبش کمونيسم کارگرى ايجاد      
ميکرد تنها مانع ما براى تصميم           
گيرى بالفصل در باره جدائى                

اما در سياست همواره به             .  بود
مقاطعى برميخوريد که بايد همه          
چيز را بجان بخريد و اگر واقعا             
روى حرفتان جدى هستيد و راه            

اگر   ،حل و پروژه متفاوتى داريد       
مسئله برايتان هويتى و طبقاتى و         

آنوقت ناچاريد    ،مارکسيستى است 
معضالت و پيامدهاى تصميمات         

ما از    .  تان را هم بجان بخريد             
حزب کمونيست کارگرى جدا                
شديم تا از کمونيسم کارگرى                   
بعنوان يک خط معين و معرفه               

ما از حزب       .  اعاده حيثيت کنيم      
جدا شديم تا جريانى بسازيم که               
روى مولفه هاى بنيادى کمونيسم         

ما از حزب     .  کارگرى پيش برود    
جدا شديم که نبرد با سنت جان                 
سخت و غير مارکسيستى و غير          
کارگرى چپ راديکال را تداوم            

ما از حزب جدا شديم               .  بخشيم
چون بدنبال درگذشت منصور               

خط   ،حکمت و تا مقطع جدائى ما       
مشى و پرچم کمونيستى کارگرى        
منصور حکمت نمايندگى نشد و           
قرار بود براى هميشه با حفظ                  

دفن "  کمونيسم کارگرى   "عنوان    
ما از حزب جدا شديم چون         .  شود

آن حزب و رهبرى اش ديگر نه            
فقط ظرفيت و اشتياق و تمايلى               
نداشت که روى خط کمونيسم                 
کارگرى بماند بلکه آگاهانه براى         
زدودن و عبور از اين خط همراه         
با مخالفين شناسنامه دار منصور         
حکمت گيوه هايش را باال کشيده           

افسوس من در آنروزها از          .  بود
کادرهائى بود که ميدانستم با اين           

اما   ،خط نخواهند توانست سر کنند    
مستقل از هر محاسبه و مالحظه          

رضايت دادند و يا       ،اى که داشتند   
امروز اما فرق       .  سکوت کردند   

. ميکند
۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

بسيارى از مسائل روشن شده                  
رهبرى حزب موسوم به           .  است

بالغ شده و       "  کمونيسم کارگرى   "
نتايج عقايد و افکار و سياستهايش         

ديگر هيچ توجيه       .  را ديده است      
هيچ   ،هيچ اتهام پراکنى    ،تشکيالتى

هيچ محاسبه      ،نوع خود خشنودى    
نميتواند واقعيات      ،خرد اين و آن       

اين حزب را بعد از جدائى ما نبيند        
 . و مستقال تحليل و بررسى نکند

 
در آندوران براى من جدائى از               
حزب کمونيست کارگرى مايه               
خوشحالى نبود اما تقابل با خطى           
که همه چيز کمونيسم کارگرى را        
داشت به حراج ميگذاشت مايه                

و به همين    .  مباهات و افتخار بود     
يعنى ضرورت برافراشتن           ،دليل

خط مارکسيستى و کمونيستى                  
در       ،کارگرى منصور حکمت           

فرداى جدائى تشکيل حزب جديد          
در يک نگرش      .  را اعالم کرديم     

اين جدائى تحميلى يک            ،تاريخى
مقطع از مقاطع فراوان و مستمر           
جدال کمونيسم کارگرى با گرايش       
 .چپ راديکال و غير کارگرى بود

 
در عين              :نسرين رمضانعلى      

پاسخ به اين سوال          ،سادگی سوال  
برای من سخت است چون ايندوره      
يکی از سختترين دوران در                     

وقتی به اين   .  زندگی سياسی ام بود   
پروسه فکر ميکنم بعنوان يکی از        
کادرهای رهبری حزب قبل از هر      
چيزی مبهوت ميشم که چه                        
ظرفيتهای نهفته ای در حزبی بود        
که سالها در کنارشان مبارزه                   

چه راحت اين    .  ميکردم و نشناختم   
ظرفيتها ميتوانند در قالبی ظاهر           
شوند که اصال انتظارش را نداری       

و    26و      25و هر بار پلنومهای         
را به ياد ميآورم در شگفت                27

اين پتانسيلهای نهفته در اعضا و           
کادرهائی هستم که تا آن زمان و            

پتانسيلی که   .  مقطع نشناخته بودم     
واقعيتها را انکار ميکند و برای             
کنار زدن مخالف سياسی خودش          
نه تنها به تخريب فرد متوسل                   
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ميشود بلکه کال تاريخی را با            
سنتهای کمونيستی تحريف                

اون روزها بيش از هر       .  ميکند
زمانی خال وجود منصور                  

. حکمت را احساس ميکردم             
گاها آرزو ميکردم همين حاال          
منصور حکمت در يکی از               

و .  پلنومها سرزده وارد ميشود     
چهره اين به اصالح رهبران            
را ميديديم چطوری رنگ                  

همين حاال که به اين          .  ميبازند
 15سوال پاسخ ميدهم ياد پلنوم        

حزب ميافتم که گزارشی از              
وضعيت جسمی منصور                    

اولين پلنوم بود . حکمت داده شد
که در غياب منصور حکمت            

همه بشدت     .  برگزار ميشود     
نگران وضعيت جسمی                        
منصور حکمت بودند در عين         
حال نگران آينده حزبی که آينده      
اش در دست اين رهبری بود            

. که در اين پلنوم حضور داشتند     
مرگ منصور حکمت عزيز            
جانی تازه به گرايشات                          
ماجراجو داد و نگرانی بيش از       
پيش به بخشی از رهبری                    
حزب که اين حزب را حزب             
رهبر سازمانده انقالب                         
کارگری ميدانستند و اينکه                
اتفاقا بعد از کنگره سوم بحث           
آيا کمونيسم در ايران                              

آن .  پيروزميشود دنبال ميکردند  
بخش از رهبری که برايش مهم      
بود پرچم مارکس و منصور             

و .  حکمت برافراشته باشد           
حزبی که قرار بود مهر خود و        
رنگ خود را به جنبشهای                  

در کوتاه ترين     .  اجتماعی بزند  
مدت جدالهای راست چپ آغاز      

 .شد
 

اين دوران برای من بعنوان               
يک عضو دفتر سياسی و در            
عين حال عضو کميته سازمانده     

. حزب بغايت سخت بود                      
بخصوص در مقابل اعضا و            
کادرهای داخل کشور و                       
برخوردهای رهبری کنونی            

٢٣٠شماره   

به فعالين به اعضا    .  حزب اکس مسلم  
و کادرها بجای تصوير اختالفات و         
مباحث برخودرهای اخالقی و                    
تخريب چهرهای جنبش کمونيسم             

. کارگری در اولويتشان قرارداشت       
گاها ساعتها بايد بحث و صحبت                
ميشد و ابتدا اين سمی که ريخته شده        

بايد .  بود را بايد پاک ميکردى                 
تصوير واقعی و نقاط اختالفات را           
روشن ميکردى که پالتفرم سياسی          
بخشی از رهبری حزب چيست و              
اون بخش ديگر از رهبری چه                    

 .اهدافی را دنبال ميکند
 

به اين معنا         .  دوران سختی بود        
حزبی که جنبشی خود را با اين                   
حزب تعريف ميکرد و درست در             
ومانى که خيز برميداشت تا در                   

با اين    ،تحوالت نقش پيشرو ايفا کند      
رويدادها با دلسردی و با نگرانی به         

بخشا اميدشان را     .  آينده مينگريست  
از دست دادند و بخشا پاسيو شدند و          
بخشا منتظر ماندند تا پراتيک و                  

. سياستهای حزب ما را دنبال کنند            
مواضع و سياستها را دنبال و                       
ارزيابی بکنند و تصميم سياسی                  

فکر ميکنم مدت زيادی             .  بگيرند
وقت الزم بود و شايد هنوز هم وقت         
الزم است که اعتمادهای از دست             

بويژه ميان   .  رفته را بازسازى کرد     
ناسيوناليستهاى زخم خورده از                  
کمونيسم کارگرى و محافل دو                    
خردادى تالشى عجيب عليه منصور     
حکمت و کمونيسم کارگرى و دروغ      

با اينحال حزب   .  بافى در جريان بود   
اتحاد کمونيسم کارگرى تصميم                  
گرفت و مصمم شد که لطماتی که              
حزب منصور حکمت خورده است         

به کنج    ،تسليم نشود   ،را جبران کند   
 . عزلت نخزد و راهش را ادامه دهد

 
امروز حزب اتحاد کمونيسم                         
کارگری بعنوان حزبی که پرچم                
مارکس و منصور حکمت را بلند              

و اين  .  کرده است شناخته شده است      
حزب بعنوان حزب راديکال                        

. کمونيسم کارگری شناخته شده است    
بعنوان حزبی که به گرايشات ديگه          

به طرف                    ،آوانس نميدهد         
اصالحگران حکومتی غش                    
نميکند و در تقابل با اصالحگران        
حکومتی پاسيفيسم را ترويج                   

به همان اندازه ادبيات            .  نميکند
حزب ما در اختيار مردم                            

به همان اندازه                       ،قرارگرفته
رهبران راديکال سوسياليست و          
کمونيستهای کارگری با ادبيات ما      

ميدانند اين حزب              ،آشنا هستند    
 .واقعی منصور حکمت است

 
آندوران و جدائى برايم سخت بود        
چرا که نميتوانستم ببينم حزبی که        

 ،سالها سال برايش تالش کردی           
برای قدم      ،درونش مبارزه کردی    

به    ،بقدم پيشرويش سهمی داشتی       
اتخاذ روشها و             .  هم بريزد      

مواضعی را شاهد باشيد که از               
جنس فرهنگ سياسى و مواضع           

راهی بجز  .  جنبش و حزبمان نبود   
. جدائی برايمان باقی نمانده بود            

امروز خوشحالم در صف حزبی         
قرارگرفتم که معيارش سازش با         

. جريانات و جنبشهای ديگر نيست     
معيار اجتماعی بودن ما نان به               

افتخار .  نرخ روز خوردن نيست       
ميکنم يک سر سوزن از                             

. راديکاليسم حزب کم نشده است         
افتخار ميکنم به محبوبيتی که                 
حزبمان بخصوص درون جنبش         
کارگری دارد و توانسته در                     
کوتاهترين مدت سنتهای جنبشمان     

هر کجا حضور    .  را نمايندگی کند   
. داشتيم جا پای خود را گذاشتيم             

اين راديکاليسم ما را در جنبش              
اين .  کارگری محبوب کرد               

راديکاليسم باعث شد ما بيش از            
بيش نيرو و انرژی داشته باشيم             
برای اينکه بعد از اين جدائی و              
تشکيل يک حزب کمونيستی                  
کارگری خاکها را بتکانيم و از نو        

امروز ديگر الزم           .شروع کنيم   
براى   ،نيست ما اين ادعا را بکنيم       

هر ناظر خارجى کمونيست و                
غير کمونيست اين حزب ماست           
که نماينده خط کمونيسم کارگرى         

 . است
 

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

قبل از هر چيز          :محمود احمدى  
اين اشاره کرد که جدايی از        بايد به

حزب کمونيست کارگری از نظر        
نيز برای ماهايی که از               شخصی

کادرها و فعالين قديمی حزب                   
منصور حکمت بوديم بسيار                    

 .دردناک و تاسف آور بود
 
حزب کمونيست کارگری،             -١

راديکالترين حزب تاريخ سياسی         
در دوره   .  معاصر در ايران بود       

اعتباری و         که ما شاهد بی             ای
شکست انواع جنبشهای                               
سوسياليستی غير کارگری در دنيا      
بوديم و عمال بخش عمده جنبشهای    

که تحت پرچم                    اجتماعی ای    
فعاليت "  کمونيسم"و  "  مارکسيسم"

آخر خط رسيده بودند           ميکردند به 
و در زمانی که بورژوازی با                   
  پايان جنگ سرد و فرو پاشی                   

بلوک سرمايه داری دولتی،                      
. پيروزی دمکراسی را اعالم کرد      

که بسياری از احزاب        در دوره ای  
کمونيست غير کارگری اسم خود         

 ،دموکرات تغيير ميدادند              را به  
منصور حکمت پرچم کمونيسم              
ارتدکسی مارکس و پرچم حزب            
سازمانده انقالب کارگری را بلند          

حزب کمونيست کارگری         .  کرد
تنها           منصور حکمت اميد نه             

کمونيستها و کارگران سوسياليست    
. بلکه اميد همٔه آزاديخواهان بود           

جدايی از حزب کمونيست                         
  کارگری  تصميم ساده ای                          

 . نميتوانست باشد
 
اما حزب کمونيست کارگری          -٢

حميد تقوايی امروز در گسست               
کامل از حزب کمونيست کارگری      
منصور حکمت و فقط                                   
کاريکاتوری از حزب گذشته                  

    که آرام و گام به         پروسه ای .  است
گام اين حزب با تغيير خط مشی              
سياسی خود در آن قدم گذاشته بود        
که سرانجام آن جز دوری از                    
جنبش کمونيسم کارگری و پيدا               
کردن مکان اجتماعی و جنبشی             

در حزب  .  ديگری نميتوانست باشد  

 

 جدال برسر کمونيسم کارگرى 
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

کمونيست کارگری دوران                
منصور حکمت، گرايشات چپ    
راديکال، پوپوليستی و سوسيال    
پاسيفيستی در حاشيه خزيده              
بودند و توان ابراز وجود                    
سياسی و مقابله با کمونيسم                

با از دست   .  کارگری را نداشتند  
دادن منصور حکمت، اين                  
گرايشات زمينه مناسبی را                
فراهم ديدند تا به اصل خود                

تمامی سنتهای    رجعت کنند و به
جنبش کمونيسم کارگری چه در   
عرصه سازمانی و چه در                  
عرصه سياسی و جنبشی هجوم     

پروسه عبور از منصور      .  برند
حکمت و دوران درافزوده ها          

جدل .  با سرعت آغاز گشت           
آنالين و نشان دادن در                           

سنت                   خروجی حزب به          
سازمانی حزب جديد کمونيست     

حزبی که   .  کارگری، تبديل شد    
قرار بود حزب جنبش کمونيسم      

حزب جنبش        کارگری باشد به   
حزبی که  .  سرنگونی تبديل شد   

پرچمدار مبارزه بر عليه                     
حزب          مذهب و اسالم بود به         

. اکس مسلم پوست انداخت                
حزبی که پرچمدار مبارزه بر          
عليه کار مزدی بود و برای               
ساختن يک جمهوری                            

      سوسياليستی تالش ميکرد به        
حزب انقالب انسانی، حکومت      
انسانی و جمهوری انسانی                 

 ٢حزبی که جنبش        .  تبديل شد  
خرداد را در خارج شکست داد       

     گانه به     ٢حزب برخورد              به
. جنبش سبز حکومتی تبديل شد      

حزب سازمان دهنده انقالب             
رفراندوم برای        سوسياليستی به 

. استقرار سوسياليسم پناه برد           
حزب مدافع مبارزات بر حق           
مردم فلسطين بر عليه دولت             
اسراييل و جريانات ارتجاعی         
    و اسالمی عرب و اسالمی، به       

حزب پرو اسرائيلی تبديل شد و      
چشمش را بر جنايت دولت                
اسراييل بر عليه مردم بيگناه            

اين جايگاه     .  در غزه بست         

٢٣٠شماره   

کنونی و سرنوشت امروز، حزب             
 .سابق کمونيست کارگری است

 
ما برای بلند کردن پرچم                       -٣

کمونيسم کارگری منصور حکمت          
در حزب کمونيست کارگری تالش         

ما تالش کرديم تا اجازه                .  کرديم
ندهيم چپ راديکال و پوپوليست،              

      گرايش کمونيسم کارگری را به              
عقب براند و سنن و خط پوپوليستی         

و زمانيکه   .  را بر حزب حاکم کند         
تشخيص داديم در اين جدال درون            
حزبی نميتوانيم پيروز شويم راه                
خود را جدًا کرديم تا سنت حزبی                
منصور حکمت و کمونيسم کارگری      
را از طريق ايجاد حزب اتحاد                     

 .کمونيسم کارگری، پراتيک کنيم
 
جنبش کمونيسم کارگری، يک           -۴

جنبش و سنت زنده و ماّدی در                     
. درون طبقه کارگر است                                

همانطوريکه منصور حکمت در              
کنگره سوم حزب کمونيست                         
کارگری، گفت که حتی با از بين                
رفتن حزب کمونيست کارگری، اين      
جنبش حزب خود را ايجاد خواهد              

با .  کرد و اين نياز اين جنبش است           
تسّلط پوپوليسم و چپ راديکال بر             
حزب کمونيست کارگری و از بين           
رفتن حزب منصور حکمت، جنبش       
کمونيسم کارگری حزب خود، حزب     
اتحاد کمونيسم کارگری را ايجاد               

 .کرد
 
يک بنياد جدال         :يک دنياى بهتر      

فکرى و سياسى در حزب کمونيست      
کارگرى برسر خط مشى حاکم بر            

حزب بدنبال منصور      .  حزب است  
حکمت نتوانست روى سياستهاى             
کمونيسم کارگرى کارش را ادامه            

خطوط سياسى مختلفى که              .  دهد
مشخصه آنها فاصله از کمونيسم                

 ،کارگرى منصور حکمت است                
فراکسيون اتحاد       .  عروج کردند      

کمونيسم کارگرى از اينجا شروع            
کرد که خط منصور حکمت                          

آيا امروز حزب      .  نمايندگى نميشود  
اتحاد کمونيسم کارگرى خط مشى            

انقالبى و کمونيستى کارگرى                
منصور حکمت را نمايندگى                   

 ميکند؟ چرا؟ 
 

پاسخ من به اين               :على جوادى   
. سئوال بطور مشروط مثبت است      

ميگويم مشروط چرا که ما                        
عليرغم مسير طوالنی که طی               
کرده ايم هنوز از حزبی با                         
مختصات مورد نظرحزب                      
منصور حکمت فاصله روشنی             

اما در عين حال ميگويم            .  داريم
آری توانسته ايم خط کمونيستی             
منصور حکمت را در مهمترين            

چرا   ،محورهای آن نمايندگی کنيم    
که توانسته ايم حزبی بسازيم که            
مختصات اوليه و ژنتيک چنين             

حزب .  حزبی را در خود دارد            
. پرچمدار انقالب کارگری است         

حزبی برای تعيين تکليف و خلع           
سياسی و اقتصادی از سرمايه               

حزبی برای    .  داری حاکم است       
بهبود روزمره زندگی و تغييرات        

 ،حزبی راديکال !  اساسی و بنيادی  
و     ،برابری طلب       ،مذهب ستيز   

ما حزبی هستيم که به            .  افراطی
گواه مخالف و موافق خط                           
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

تمام دشمنان   .  را نمايندگی ميکند     
قسم خورده کمونيسم کارگری               
زمانيکه ميخواهند به اين خط                 

در عين حال به ما              ،تهاجم کنند  
 .   حمله ميکنند

 
. ما اين پرچم را در دست داريم             
. اما بايد از اين نقطه فراتر رفت           

امروز اين جدال به سرانجام خود        
ديگر مساله برای ما     .  رسيده است 

اين نيست که حقانيت خط                           
کمونيستی منصور حکمت و راه         

مساله .  خودمان را تثبيت کنيم            
فراتر رفتن از اين موقعيت و                  
تالش برای شکل دادن به حزبی           
تمام عيار مارکسيستی و سياسی           

حزبی .  است
٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

که در مقام رهبری اعتراضات              
توده های مردم برای سرنگونی            

حزبی که سازمانده    .  قرار ميگيرد 
و رهبر يک انقالب کارگری                   

 .عظيم است
 

نظر و ديدگاه           :يک دنياى بهتر      
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
راجع به جرياناتى که با نام                        
کمونيسم کارگرى فعاليت ميکنند          
چيست؟ چرا حزب اين جريانات           
را کمونيستى کارگرى نمى                       
شناسد؟ جدائيهاى تاکنونى به چه           
فرجام سياسى رسيده اند؟ پروژه           
بنيادى حزب اتحاد کمونيسم                     

 کارگرى چيست؟  
 

تا حدودی در پاسخ به      :آذر ماجدى
سوال اول نظرم را درباره آنچه             
تحت عنوان حزب کمونيست                   

. کارگری فعاليت می کند، گفتم              
پس از  .  کمی بايد به عقب بازگشت    

مرگ منصور حکمت، اولين                  
جدال اصلی حزب بر سر رهبری        

جريانی که    .  حزب شکل گرفت       
برای ليدر شيپ می کوشيد، عمال         
موجبات شکنندگی وحدت حزب          

حزب سريعا جناح    .  را فراهم کرد   
اين جناح بندی پيش از        .  بندی شد 

آنکه بر سر سياست ها باشد، بر             
. سر نوع رهبری حزب بود                     

باالخره جريانی که خواهان                     
انتخاب ليدر بود و راس آن برای           
کسب پست ليدری دست و پا می            

. شکست، در اين جدال پيروز شد         
اما اين پيروزی عمال به شقه شدن        

 ٢٠٠۴انشعاب     .  حزب انجاميد    
اين .  ضربه مهمی به حزب زد            

جريان، حزبی تحت عنوان حزب        
سياست .  حکمتيست تشکيل داد         

های راستی که پيش از آن امکان           
تصويب در رهبری حزب                         
کمونيست کارگری را نداشت،               
اکنون با راست روی عيان تری            

با وجود    .  طرح و تصويب شد          
اينکه سياست های اين حزب طی         
هفت سال اخير مدام در حال                     
زيگزاگ بوده است، اما اين                      

 

 جدال برسر کمونيسم کارگرى  
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

زيگزاگ ها هيچگاه بسمت خط     
کمونيسم کارگری جهت نگرفته    

اين حزب از زمان                .  است
تاسيس يک سياست منسجم                
بسوی راست را طی کرده                  

اوج راست روی های          .  است
آن، برخوردشان به خيزش               
توده ای مردم دو سال پيش                 

اسمی که بنا بر نزاکت          .  است
سياسی می توان بر سياست               
های آنها در آن مقطع گذاشت           

در .  سوسيال پاسيفيسم است         
رابطه با جنبش سياسی مردم و       
جنبش کارگری يک خط راست     

اين .  را نمايندگی کرده اند              
حزب هيچ ربطی به نامی که            

اين اسم بی  . بر خود نهاده ندارد
مثما ترين اسمی است که بر              

 .اين حزب می توان گذاشت
 

در مورد آنچه تحت عنوان                 
حزب کمونيست کارگری                  
فعاليت می کند، توضيحاتی              

اين حزب  .  بيش از اين داده شد     
اکنون به يک حزب پوپوليست        

در .  تمام عيار بدل شده است          
عرصه سياست های جاری و          
در قبال رژيم اسالمی و                        
اپوزيسيون آن، راست روی             
شرم آور اين حزب در دو سال        

زمانی که  .  پيش را شاهد بوديم     
موسوی را کوشيدند در ميان            
مردم قاچاق کنند و او را جناح         

ناميدند،      »سازشکار انقالب    «
نزديکی شان به جريانات                    
ناسيوناليسم پرو غرب يکی              
ديگر از افتضاحات سياسی اين      

اين حزب اکنون       .  جريان بود  
عمال بيانيه حقوق بشر را بجای      
برنامه يک دنيای بهتر به                    

. پالتفرم خويش بدل کرده است      
اين دو حزب را با يک من                   
سيريش هم نمی توان به جنبش        

اينها .  کمونيسم کارگری چسباند  
. به اين جنبش بی ربط اند                    

اسامی شان مناسبتی با                          
  .موجوديتشان ندارد

 

٢٣٠شماره   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                    
همانگونه که برنامه اش اعالم می            
کند و همانگونه که هدف يک حزب         
کمونيستی انقالبی جدی بايد باشد،            
هدفش سازماندهی انقالب اجتماعی،     
انقالب کارگری و کسب قدرت                   

حزب برای سرنگونی   .  سياسی است 
انقالبی رژيم اسالمی، واژگونی               
سرمايه داری و استقرار جمهوری          
سوسياليستی و پياده کردن برنامه             

در .  يک دنيای بهتر مبارزه می کند       
اين راه می کوشد که پرچم کمونيسم         
کارگری منصور حکمت را                         
برافراشته نگاه دارد و خط مشی او          

اجازه ميخواهم که در     .  را بکار بندد  
همينجا کليه کمونيست های انقالبی         
را به پيوستن به حزب خودشان،                
حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا            

 .خوانم
 

حزب اتحاد            :يک دنياى بهتر           
کمونيسم کارگرى در بيانيه اعالم             
موجوديتش خود را حزب پرچمدار        
کمونيسم کارل مارکس و منصور            

تمايزت اساسى خط     .  حکمت ميداند  
مشى حزبى و سياسى کمونيستى               
کارگرى با سنتهاى ديگرى که                    

کمونيست "امروز تحت عنوان                  
 کدامند؟  ،کار ميکنند" کارگرى

 
تاکيد بر کمونيسم      :سياوش دانشور 

مارکس و منصور حکمت در بيانيه        
حزب بدوا تاکيدى بر تمايز سنت               
کمونيسم کارگرى از سنتهاى چپ            
راديکال و غير کارگرى و انواع               
کمونيسم هاى بورژوائى است که             
براى دوره اى طوالنى در جهان با           

شناسانده شدند و    "  کمونيسم"عنوان  
سنت .  خود را معرفى کردند                  

کمونيسم کارگرى بر بنيادهاى                    
تئوريک محکم و بر جدلهاى فکرى        
و سياسى تعيين کننده شکل گرفته و         

رد پاى اين سنت         .  احيا شده است     
بحدى قوى هست که امروز در                   
بحث هر مخالف جدى کمونيسم                  
کارگرى هم ميتوان تاثيرات                         
چهارچوبهاى اين ديدگاه و فشار                

کافى است  .  سياسى اين جنبش را ديد    

هر ناظر و مورخ چپ به بررسى        
چهارچوبهاى گرايشات فکرى و         
سياسى موجود بنشيند و آنها را              
مثال با دوره هاى قديمتر و                         
مشخصات فکرى چپ ها و                      

تغييراتى .  سوسياليستها مقايسه کند  
که از کمونيسم ملى و خلقى و                  

 –صنعت گرا و دمکراتيک                     
بعنوان مشخصات قديمى کمونيسم     

تا امروز      -در ايران و منطقه             
نه محصول    ،صورت گرفته است   

نقد و بررسى تئوريک و سياسى           
قائم بذات خود اين جريانات بلکه          
محصول عقب نشينى در مقابل             
چهارچوبهاى محکم کمونيسم                

طرف زندگى خود   .  کارگرى است 
را با مخالفت با منصور حکمت            
تعريف ميکند اما هنوز ناچار                 
است به اسنادى مراجعه کند که             
منصور حکمت نويسنده آنست و          
يا از ديدگاههائى الهام بگيرد که            
در سنت قديمى فکرى و سياسى            
فرد و محفل و جريان مربوطه               

 . هيچ ريشه اى ندارد
 

ما خود را حزب پرچمدار اين                 
سنت معرفى ميکنيم چون اصرار       
داريم که روى اين سنت ميتوان             

. انقالب کارگرى سازمان داد                
کسانى که روزى به پست                          

 ،روزى به ناسيوناليسم       ،مدرنيسم
روزى به      ،روزى به دو خرداد        

روزى به            ،"روشنفکر دينى     "
روزى     ،نستالژى جنگ چريکى      

به عقايد پراکنده و نامنسجم اين و         
آن منتقد دمکرات سرمايه دارى           

نميتوانند شکل          ،آويزان ميشوند    
دهنده هيچ خط سياسى متعين و              
منسجمى باشند تا چه رسد به                    
اينکه چنين خطى اساسا توان                  
جابجا کردن نيرو و يا بفرجام                 
رساندن کارى بزرگ را داشته             

سنت چپ راديکال و محافل      .  باشد
زير   ،متفرقه آن در ايران امروز       

فشار آنتى کمونيسم و زير فشار            
 ،تمايالت غير سوسياليستى خود         

تالش ميکند خود را در تقابل با              
کمونيسم کارگرى تعريف کند اما        
هنوز نميتواند به روايتى روشن و       
متمايز و پراتيک و انقالبى شکل         

کسانى و جرياناتى که با نام       .  بدهد
کمونيسم کارگرى هنوز فعاليت            

از نظر مضمون سياسى          ،ميکنند
عقايدشان و از منظر پراتيک                 

تفاوتى با    ،واقعى و اجتماعى شان    
تمايالت چپ راديکال و در موارد      

زيادى 
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

تفاوتهاى جدى با ديدگاههاى                    
اپوزيسيون راست در سياست                 

اما آويزان شدن اينها به            .  ندارند
دالئل "  کمونيسم کارگرى  "عنوان   

روشن و اعالم نشده خودش را               
اعتبار سياسى اين خط       ،اول:  دارد
تالش براى نشان دادن       ،دوم.  است

يک پيوستگى تاريخى بين اين                
ديدگاه با ديدگاههاى جديد                           

ناتوانى در    ،سوم.  امروزشان است 
شکل دادن به جريان متمايزى                 
است و اينکه فرصت و امکان اين        
را داشته باشند که هر وقت قافيه             
را باختند مجددا فرمان را کج کنند        

اما .  و ديدگاههايشان را تغيير دهند     
اين تمهيدات در سياست به                         
محاسبات تاجر خرده پائى ميماند         
که منطق بازار و رقابت در سه              
کنج قرارش داده و هر لحظه                    
نگران سقوط اقتصادى خويش               

صاف و ساده بجائى                   .  است
 .نميرسند

 
در مورد تمايزات فکرى و سياسى      
و پراتيکى حزب ما با ديگر                       

کمونيسم "جريانات موسوم به                
در نشريه يک دنياى          "  کارگرى

بطور .  بهتر زياد صحبت کرده ايم     
خالصه ميتوان اين نکات را                    

در زمينه نگرش         ،اول:  برشمرد
سياسى ما جريانى مارکسيست و          
کمونيست کارگرى انقالبى هستيم       
که انسجام اين چهارچوب فکرى          
را در قلمروهاى مختلف نمايندگى       

ما از کمونيسم معينى              .  ميکنيم
حرف ميزنيم؛ کمونيسم کارگرى         

 ،دوم.  مارکس و منصور حکمت       
ما جريانى کارگرى هستيم و بقيه          

يک حزب کمونيستى             .  نيستند
کارگرى را اساسا به اين اعتبار             
ميتوان کمونيستى کارگرى ناميد و      

" مواضع پرولترى  "نه به اعتبار        
هرچند مواضع صرف اين          .  اش

جريانات پرولترى و راديکال هم         
عنوان کمونيسم              ،سوم.  نيست

کارگرى اگر در ابتدا بسيارى را           
دچار اشتباه ميکرد و يا به دشمنان        
قسم خورده منصور حکمت                      

 

 جدال برسر کمونيسم کارگرى  
 

 کمونيست کارگرىدر بيستمين سالگرد تشکيل حزب  
 

 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

خوراک تبليغاتى ميداد تا از              
بدترين نمونه ها عليه کمونيسم        
کارگرى در بارگاه بورژوازى      
ناسيوناليست و مذهبى خود               

امروز سياستها و     ،شيرينى کنند 
پراتيک حزب ما در تقابل با              
کارنامه و پراتيک ديگر                      
جريانات متمايز کننده خط                 
مشى و سنت فکرى و سياسى           

اين .  کمونيسم کارگرى است        
جريانى بالنده و رو به رشد در         
مراکز کارگرى و در کانوهاى       

. فکرى و سياسى راديکال است    
امروز بيش از هر زمان جنبش       
وسيع کمونيسم کارگرى حزب       
اش را ميشناسد و تفاوتهايش را      

البته هنوز در اين     .  درک ميکند 
. مسير بايد تالش کرد                            

چهارچوبهاى منسجم ديدگاه ما       
بويژه در قبال رويدادهاى                   
ايران و بعدتر در قبال بحران           
اقتصادى جهانى و پيامدهاى            
سياسى بحران در منطقه و                 

تمايز اين خط انقالبى و        ،جهان
کارگرى و مارکسيستى را                 
بروشنى در مقابل همه قرار              

بعنوان يک نمونه       .  داده است  
کافى است به      ،بردارى سياسى 

نتايج ديدگاهها و سياستهاى               
آشفته چپ راديکال در متن اين       
رويدادها نگاه کنيد تا تمايز                
ديدگاه و خط مشى کمونيسم               
کارگرى و حزب ما را نتيجه            

 . بگيريد
 

و باالخره ما ضعف و کمبود             
ما هنوز بايد    .  هنوز زياد داريم   

اين جاده پر سنگالخ را بکوبيم        
ما هنوز و مرتبا     .  و جلو برويم   

بايد به شانتاژها و آنتى                          
کمونيسمى که به کسب و کار           
بورژوازى تا ناسيوناليستها و         
بخشى از چپ تبديل شده است          
پاسخ قاطع بدهيم و در عمل               
اجتماعى آنها را حاشيه اى                 

ما هنوز بايد بر پروژه            .  کنيم
هاى استراتژيکى که از جنس          
قدرت سياسى و انقالبى و                   

٢٣٠شماره   

ما .  کارگرى اند تمرکز بيشترى کنيم     
هنوز بايد حزب را براى دوره هاى         

. بشدت سخت و پيچيده آماده کنيم              
کار ما سخت و خالف جريانى است        
اما شيب سياست در ايندوران بيش           

پراتيک .  از هر زمانى بنفع ماست         
تاکنونى ما اگر چيزى را اثبات                    
ميکند اينست که پراتيک انقالبى و           
کمونيستى کارگرى نتايج خود را              

فقط بايد مقدارى        .  ببار مى آورد       
راديکال    ،کوتاه نيامد     ،تحمل داشت  

و افراطى و در عين حال سياسى و           
حزب بايد جايگاه    .  پا رو زمين بود     

 ،فکرى و سياسى اش را درک کند           
براى ايفاى    ،موقعيت اش را بشناسد    

و   ،نقش در مقياس بزرگ آماده شود      
پرچم پيروزى کمونيسم کارگرى را       

راه سومى به روى     .  بر زمين بکوبد  
 . ما باز نيست

 
جايگاه واقعى و         :يک دنياى بهتر     

ابژکتيو جريانات موسوم به کمونيسم     
کارگرى در جنبش کارگرى چيست؟     
اين جريانات چه جايگاهى در تفکر         

 ،و حرکت سياسى کارگران فعال             
و فعالين    ،محافل و کانونهاى سياسى   

جنبشهاى اجتماعى دارد؟ فراخوان         
شما به فعالين جنبش کمونيسم                       

 کارگرى چيست؟
 

کمونيسم            :نسرين رمضانعلى           
کارگری يک جنبش واقعی و عينی          

جنبش .  درون طبقه کارگر است            
کمونيسم کارگری دارای سنتهائی            

. است که مشخصه اين جنبش است          
حزب ما اولويت فعاليتهای خود را           
بر اين نهاده است که سنتهای                        
کمونيسم کارگری را نهادينه کند و           
امرش سازماندهی انقالب کارگری        

سنتهاى جنبش ما      .  در ايران است     
نه کسی نميتواند وجود   ،مشهود است

اين جنبش را انکار کند و نه ميتواند          
نقش حزب را در سازماندهی                       
رهبران راديکال سوسياليست و                
 .مبارزات طبقه کارگر ناديده بگيرد

 
جنبش کمونيسم کارگری و حزبش           
تالش داشته است تفاوتهای خود را          

با ساير گرايشات ديگر درون                 
طبقه کارگر با نقد گرايشاتی مثل          

خط کارگر کارگری        ،سنديکاليسم
ما تالش کرديم   .  و غيره نشان دهد   

که با اتکا به رئوس سبک کار                 
کمونيستی و سنتهای جنبشمان در       
سازماندهى اعتراضات و                         
مبارزات هر روزه طبقه کارگر           

امروز .  شرکت فعال داشته باشيم      
شعار زنده باد جنبش مجامع                    
عمومی و زنده باد شوراها بر در         
و ديوار شهرهاى جنوب ايران و          

. مراکز صنعتى نوشته شده است         
کسانى که ممکن است نزديکى              
حزبى با ما نداشته باشند اما                      
خودشان را کمونيست کارگرى            
ميشناسند و يا سنت جنبش                          
کمونيسم کارگرى خود را تعريف       

اين گرايش در اوج خفقان      .  ميکنند
و سرکوب رژيم هار اسالمی در          
درون طبقه فعال است و در                      
بسيارى جاها حرف اول را                      

 . ميزند
 

در مورد نقش جريانات موسوم به       
در جنبش     "  کمونيسم کارگرى    "

. کارگرى بحث بسيار روشن است    
شما به من اعتصابى را نشان                  
دهيد که اين احزاب رد پائى از               

بطور .  خود در آن نشان داده اند          
روزمره و مستقيم اين نيروها                 

. کارى به جنبش کارگرى ندارند         
نه خطش را دارند و نه عالقه اش         

گاها برخى    .  و نه حوصله اش          
اخبار بى سر و ته را از منابع                  
جمهورى اسالمى و سايتها نقل و         

فکر ميکنند با اين      .  منتشر ميکنند 
کارها ضعف اساسى شان پوشيده        

اما تا بخواهيد در راه               .  ميشود
پارلمان اروپا و البى گرى و يا              
هم جهتى با راست هاى سکوالر          

مشغله شان کارگر         .  قبراق اند    
نيست و سياست شان چيز ديگرى       

بخشى شان وقتى ميخواهد       .  است
به کارگر روى خوش نشان دهد            
تازه سراغ عقب مانده ترين                      

اينهم .  گرايشات راست ميروند         
اگر .  البته از تمايالتشان است            

قرار بود با سنديکاليست شدن                 
قبل از      ،کاسه داغ تر از آش شد          

اينها محافل دو خردادى کارى               
اينها ربطى به مبارزه    .  کرده بودند 

اما .  روزمره طبقه کارگر ندارند       
کسانى و افرادى که سرى در                  
ميان محافل دارند عموما متاثر از       

. گرايش کمونيسم کارگری هستند      
اساس 

٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

حرکتهای اين بخش را که دقيق نگاه                         
ميبينيد تالش ميکنند متکی بر                       ،ميکند

جنبش مجمع عمومی و شوراها حرکت                
کنند تا شايد در ميان طبقه کارگر صاحب             

همين حرکتها   .  اتوريته و اعتباری بشوند       
نشان ميدهد اوال جنبش کمونيسم کارگری           

سنتهايش را جا        ،صاحب نفوذ کالم است       
و اگر هر گرايشی بخواهد منزوی         ،انداخته

تر از منزوی نشود بايد تالشی کند خود را           
با کمونيسم کارگری تداعی کند تا کارگر              
راديکال سوسياليست حرفش را جدی                    

  .بگيرد
 

امروز پرچم جنبش کمونيسم کارگری را            
حزب ما در دست گرفته است و تالش                    
دارد در اولويت فعاليتهايش قدرتگيرى اين        
جنبش را دنبال کند و حزب را بعنوان                     

. حزب اين جنبش بيش از پيش بشناساند               
اگر کمى فضای سياسی باز شود متوجه               
ميشويم جنبش و حزب ما دارای چه نفوذی         

جنبشی که هر لحظه در تالش است          .  است
 ،با نمايندگى کردن منافع عمومى کارگران       

گرايشات فرقه اى را  منزوى و خود را                 
. قوی و منسجم کند و سازمان بدهد                           

رهبرانی که اگر شرايط فراهم شود با                     
سوتی هزاران هزار کارگر را بسيج                       

فعالينی راديکال سوسياليستی    .  خواهند کرد 
که به حزبش حزب اتحاد کمونيسم                            
 . کارگری اميدوار است و افقهاى بلند دارند

 
فراخوان من به رفقاى کمونيست و                           

به رفقائى که روزمره در                 ،سوسياليست
به    ،مبارزات جارى کارگران نقش دارند         

اينست    ،رهبران عملى و کارگران پيشرو        
اين حزب انقالب     .  که اين حزب شماست       

اين حزب   .  کارگرى و سوسياليستى است       
سرنگونى سرمايه دارى است و بدون شما          

. به حزبتان بپيونديد   .  اين کار عملى نيست     
راه پيروزى را بايد هموار کنيم و پيش                   

موقعيت .  برويم اما نهايتا بايد پيروز شويم        
جامعه اميدش به      ،و جايگاهتان را دريابيد     

اين جريان  .  جريانى راديکال و موثر است      
تنها ميتواند جنبش سوسياليستى و                              

جنبشى .  کمونيستى طبقه کارگر باشد                
سياسى و حزبى و جنبشى اجتماعى و                     
طبقاتى که بايد جامعه را اداره کند و                         

به حزب انقالب    .  بورژوازى را جارو کند     
 . *کارگرى بپيونديد

 

 جدال برسر 
 کمونيسم کارگرى 

 

 گفتگو با هيئت دائر 
 ...دفتر سياسى حزب 

   

 ؛برای رفقای از دست رفته 
نه يک دقيقه سکوت بلکه يک  

 !عمر مبارزه
 

 پويا نودهى
 
اين تيتر خبری بود که       !"  کشته شد   ٨٨خرداد    ٢۵از مجروهانه        عليرضا صبوری مياندهی، يکی     "

اخباری که برای     .  امروز مثل هزاران خبر ديگر در مورد جنايت جمهوری اسالمی مخابره شد                          
آورد و در گير و دار              به ارمغان می          بسياری از ما کم و بيش تنها يک حس کوچک از ناراحتی                      

به فراموشی سپرده               های زندگی       مشغله
های     ميشود يا بهانه ای برای افسوس                   

روشنفکرانه در محافل دوستانه و                            
  اما اين احساس وقتی       .  خانوادگی ميگردد  

رسد    از نزديکان تو به قتل می                 که يکی  
شناسی،   که می     کسی.  ديگر اينچنين نيست   

که     از نزديک و با تمام وجود حس ميکنی         
از بين رفته و ديگر وجود مادی او             انسانی

احساس   ،اين احساس دوم  .  قابل لمس نيست  
های ايشان      تمام فعالين سياسی و خانواده         

است که رفقا، دوستان و بستگانشان را در         
راه مبارزه برای آزادی و رهايی از دست          

 .داده اند
 

بايد توجه داشت که ماشين قتل و جنايت جمهوری اسالمی روزانه چندين انسان بيگناه را به کام مرگ                    
ها است که بخاطر تحميل فقر و فحشا، عقايد خرافی و ناموس                 ميفرستد و اين جدای بسياری از مرگ        

چه بسيارند   .  گيرد   ، گرسنگی و نبود بهداشت در ايران گريبان انسانها را می                        پرستی و زن کشی      
مبارزين سياسی و شهروندهای معترض که در اين گير و دار کشته ميشوند، زندانی و شکنجه                                     

عليرضا تنها يک نمونه از     .  از حال آنها خبر ندارد        قرار ميگيرند و کسی       ميشوند، مورد تجاوز جنسی   
 .بود  بيشمار اين انسانها بود که جوان پر شور و سرشار از اميد به زندگی

 
برای .  و يک انسان آگاه ساخت          داشت از وی يک مبارزه واقعی           ها و کمبودها که در زندگی         سختی

به رهبران جنبش سبز اعتقادی نداشت و         .  اعتراض به وضعيت کثيف حاکم بر کشور به خيابان رفت            
او در حال    .  نکرد    اما برای مبارزه از هيچ اقدامی کوتاهی          .  حتى در رای گيری شرکت نکرده بود          

کمک به مجروحان مورد اصابت گلوله قرار گرفت همانطور که برادرش در دوران جنگ ايران و                        
شد تا اين مساله در خفا بماند شايد به                   بعد از مجروهيتش سعی       .عراق در همين موقعيت کشته شد         

حق وی را به عنوان           برگردد و حتا بعد از مرگش هم انگار قرار نيست کسی                   شرايط نرمال زندگی   
 . يک انسان مبارز به رسميت بشناسند

 
ايران جزو معدود کشورهائی است که قهرمانان شان را کوتوله و کوتوله هايشان را قهرمان به                                  

ها بهترين فرزندان طبقه کارگر و تنها نقطه اميد برای آزادی                     عليرضا و عليرضا   .  تصوير ميکشند 
اينها آگاهانه وارد پروسٔه     .  ايران هستند نه صرفا جوانهای خام که در چنگال ديکتاتور نابود شده اند                  

بود و همزمان که جمهوری اسالمی آدم              مبارزه شدند و تنها چيزی که ميخواستند حقشان از زندگی              
 .ميکشد جوانان بيشماری به صفوف مبارزه ميپيوندند

 
از     از ما يا يکی         ممکن است نفر بعدی يکی       !  واقعيت اين است که مرگ تنها برای همسايه نيست              

. گيرد   شبح مرگ بر فراز سر شهروند ايرانی ميگردد و قربانی می                     .  نزديکترين آدمها به ما باشد        
  .نابودی اين نظام کثيف و فاشيستی يک امر فوری است

 
ياد عليرضا صبوری مياندهی را با ادامه راهش گرامى ميداريم و به بستگانش صميمانه تسليت                                 

 . *ميگوئيم
 
  

٢٣٠شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

اخيرا حزبی که تحت نام                              
حکمتيست فعاليت می کند، در                
گزارشی که از پلنوم شان انتشار           

در «:  داده، اعالم کرده است که          
دو …  مبحث آرايش رهبری               

در .  طرح مورد بحث قرار گرفت      
اين مبحث آذر مدرسی و رحمان           
حسين زاده طرح های پيشنهادی           

پس از  .  را معرفی کردند  …  خود  
بحثهايی وسيع حول هر دو طرح،        
پلنوم هر دو طرح را از دستور               

به پيشنهاد تعدادی از      .  خارج کرد 
شرکت کنندگان در پلنوم و هيئت           
های هر دو حزب کمونيست                     
کارگری عراق و کردستان، طرح      

طرح سازماندهی   "ديگری به نام       
، که پيشتر توسط        "رهبری حزب  

منصور حکمت تدوين شده بود،            
بعنوان مبنای آرايش رهبری آتی          
حزب به پلنوم پيشنهاد شد و به                 

اين .  تصويب اکثريت پلنوم رسيد       
با توجه به موقعيت            …  طرح    

امروز حزب حکمتيست تدقيق شده     
 ١٨،   ٢٢گزارش پلنوم      (  ».است

 )٢٠١١نوامبر 
 

قبل از اينکه به تغيير داده شده در          
 »پيشين منصور حکمت       «طرح    
نگاهی کوتاه به گذشته،      .  بپردازيم

پيشين «علت واقعی تصويب طرح     
را در اين مقطع       »منصور حکمت 

. برای اين حزب روشن می کند             
سال   ٩طرحی که همين اشخاص        

پيش با حرارت بسيار نامربوطش        
ناميدند و دفاع از آنرا در پلنوم                 

آژيتاسيون «ح ک ک بعنوان          ١٧
 »در مورد ضعف رهبری حزب         

(به ريشخند گرفتند               کورش . 
مدرسی در نقد دفاعيه آذر ماجدی        

 ١٧از طرح رهبری جمعی، پلنوم       
حزب کمونيست کارگری مارس          

رهبری اين حزب،               )  ٢٠٠٣
منجمله تمام اعضای هيات دايم              
کنونی شان، پس از مرگ منصور       
حکمت عليه اين طرح بسيج شدند،      
آنرا ضعف و عقب نشينی از                    

اين طرح در    .  جانب حزب ناميدند   
حزب، آخرين پلنومی که      ١۴پلنوم  

 

 داستان حزبی 
 !که نطفه اش بر آرايش رهبری بسته شد

 
 آذر ماجدی

منصور حکمت در آن حضور        
داشت توسط او پيشنهاد شد و            

. باتفاق آراء بتصويب رسيد             
بخشی از رهبری فعلی حزب        (

در آن مقطع درون کميته                     
مرکزی حزب کمونيست                    

 ١۴کارگری بودند و در پلنوم          
.) به اين طرح رای مثبت دادند       

چه شد که بالفاصله پس از                 
مرگ منصور حکمت اين                  
طرح را يک عقب نشينی برای      
حزب ارزيابی کردند؟ چه شد          
که با تمام وجود و حرارت                 
عليه اين طرح بسيج شدند؟ و            
در دفاع از اين طرح نه تنها               
مباحث طرفداران طرح را                
لوث کردند، بلکه عليه شخص        
طرفداران اين طرح کمپين                
 ترور شخصيت براه انداختند؟

 
ساده لوحی خواهد بود اگر                 

سال پس از آغاز              ٩اکنون    
جدال بر سر ليدرشيپ حزب            
کمونيست کارگری که سرانجام     
به تالشی عملی اين حزب                   
انجاميد، نيات پشت حمله به              

منصور حکمت    »طرح پيشين «
را تالشی برای پيشروی حزب      
و ممانعت از عقب نشينی آن             

تمام آن جدال بر سر             .  خواند
دستيابی به موقعيت ليدری                 
حزب بود که کورش مدرسی،        
رحمان حسين زاده و جناحی            
که پشت خود بسيج کردند،                 

اين جدال عمال     .  سازمان دادند  
به شکل گيری بسيار زودرس         
جناح بندی هايی در حزب                  
انجاميد که در آن مقطع پيش از       
آن که بر سر سياست های                   
متفاوت باشد، بر سر کسب                

اين جدال   .  رهبری حزب بود     
باالخره به شقه شدن حزب و            

در حزب     ٢٠٠۴انشعاب سال     
اين حزب نطفه اش بر      .  انجاميد

سر مقوله آرايش رهبری، که          
نزد اين حزب اسم رمز دعوا            

. بر سر رهبری است، بسته شد      
نگاهی به تاريخ هفت ساله اين         

٢٣٠شماره   

حزب نشان می دهد که جدال بر سر        
قدرت و کسب رهبری يا سهم                       
خواهی در رهبری و قدرت يک                

. معضل دائمی اين حزب بوده است        
بارها و بارها مقوله آرايش رهبری         
در پلنوم های اين حزب مطرح شده         
است و تا زمانيکه کورش مدرسی            
هنوز در رهبری حزب بود، با                    
توسل به يک پروسه حذف بخشی از 
رهبری و کادرها و ابقای او بعنوان         

باالخره .  ليدر حزب فيصله می يافت    
اين جدال آنچنان حزب شان را                    
شکننده کرده بود که کورش مدرسی       
زيرکانه تصميم گرفت تا کار                       
بجاهای باريک نکشيده و دامن او             
را بعنوان مسبب از هم پاشيدگی دو          
 .حزب نگرفته، محترمانه کنار بکشد

 
دعوا بر سر سياست های غلط و                 
راست حزب در زمانی که هنوز                
کورش مدرسی ليدر حزب بود،                 

اين جدال ها آنچنان     .  آغاز گشته بود  
باال گرفت که با وساطت حزب                   
کمونيست کارگری عراق يک آتش         
بس فرمال در ميان رهبری اعالم             

و باالخره اين بار نيز حزب              .  شد
کمونيست کارگری عراق در جدال         
قدرت اين حزب نقش ميانجی را                
بازی کرد و بازگشت به طرح                     

را در        »پيشين منصور حکمت       «
. پلنوم آخر اين حزب پيشنهاد کرد            

تصويب اين طرح در پلنوم اين                   
حزب نشان ارتقاء درک آنها از                  
درست بودن اين طرح يا تالشی                 
برای پيشروی در جهت سياست                

اين .  های منصور حکمت نيست           
طرح آخرين تالش مستاصالنه اين         

پروسه ترک  .  حزب برای بقاء است    
حزب، کناره گيری ساکت از حزب،      
رکود و پاسيفيسم سياسی حزب،                
سقوط شان به راست ترين سياست           
ها در عرصه سياست جامعه، در              
قبال خيزش مردم برای سرنگونی           
رژيم اسالمی، در قبال جنبش                      
کارگری، در برخورد قلدرانه به               
مخالفين شان اين حزب را بيکی از          
حاشيه ای ترين احزاب اپوزيسيون         

جالب اينجاست که     .  بدل کرده است    

حتی اکنون نيز که به اين شرايط           
استيصال درغلطيده اند حاضر             
نيستند با خود، با اعضای حزب و       

هنوز .  با جامعه صريح باشند             
پلتيک می زنند؛ هنوز می کوشند        
ضعف شان را به شکل افتخار و           
بصيرت رنگ کنند و به مردم                

 .بفروشند
 

با «اعالم کرده اند که اين طرح             
توجه به موقعيت امروز حزب               

در    ».حکمتيست تدقيق شده است      
متن انتشار يافته طرح اعالم کرده      

اين طرح بعنوان مناسب          «   :اند
ترين طرح آرايش رهبری حزب         

 ٢٢حکمتيست به تصويب پلنوم           
کميته مرکزی حزب حکمتيست           

سند ذيل، تمام محتوای آن         .  رسيد
سند را، تنها با حذف مقدمه کوتاه          
آن که برای حزب حکمتيست                  

منتشر کرده    »موضوعيت نداشت، 
اجازه دهيد که آن مقدمه ای       .  است

حزب «که اعالم می کنند برای             
 »حکمتيست موضوعيت نداشته         

  :را مرور کنيم
 
هدف اين طرح ارائه         :  مقدمات«

يک شکل مطلوب براى                             
سازماندهى دراز مدت رهبرى             
حزب کمونيست کارگرى است که     
با مشخصات ويژه حزب ما                     

تجربه دوره  .  خوانايى داشته باشد   
اخير نشان داد که طرح مصوب           
پلنوم قبل که در آن اختيارات                   
کميته مرکزى ميان دفتر سياسى و      
ليدر حزب تقسيم ميشد، در عين            
اينکه ميتواند با فرض وجود                    
ملزومات معينى طرح مناسبى              
براى يک رهبرى موثر و قوى              
باشد، در غياب اين ملزومات بر           

براى .  شکنندگى حزب ميافزايد       
مثال تجمع منظم و زود بزود دفتر       
سياسى و وجود يک سيستم ادارى       
درونى قوام گرفته در آن شرط               

انجام وظيفه      
١١صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

اين ارگان بعنوان يک نهاد سياست گذار و                           
در غياب اين      .  حسابرس در راس حزب است           

تجمع و دخالتگرى دفتر سياسى، يک وجه اصلى          
از سوى  .  طرح مصوب پلنوم قبل متحقق نميشود       

ديگر، انتخاب يک فرد بعنوان ليدر تا هنگامى                 
روش کارسازى محسوب ميشود که اوال،                           
کانديداهاى کافى و آماده ايفاى اين نقش وجود                   
داشته باشند، و ثانيا، فرد يا افراد کانديد اين پست            
فى الحال از اتوريته سياسى و معنوى تثبيت شده             
اى براى متحد نگاه داشتن کميته مرکزى و کل                 

در .  حزب حول رهبرى خود برخوردار باشند             
غير اينصورت تعيين ليدر حزب ميتواند به يکى            
از مشکل ترين وجوه سازمانيابى رهبرى حزب            

انتخاب يک ليدر براى يک حزب                 .  بدل شود   
متعارف و با ثبات در يک جامعه غربى، يک                   
حزب برخوردار از سنتهاى قوى کار حزبى با                
فراکسيونها و جناحهاى شکل گرفته، روش                       

اما در يک حزب انقالبى خالف            .  مناسبى است  
جريان، يک وظيفه اساسى ليدر ايجاد و حفظ يک          

اينکه در هر دوره و        .  وحدت وسيع حزبى است     
تحت هر شرايطى فرد يا افرادى با اين ظرفيت و            
اتوريته حضور داشته باشند و آماده قبول اين                    

تاکيد ( «.مسئوليت باشند را نميتوان تضمين کرد         
 ).ها از ما است

 
 ٢٢علت حذف اين مقدمه از طرح مصوب پلنوم            

اين حزب همين جمالتی است که در اينجا مورد              
می خواهند بگويند که        .  تاکيد قرار گرفته است       

در   ٢٠٠١نکته ای که منصور حکمت در سال              
مورد حزب کمونيست کارگری، حزبی با آن                    
عظمت، راديکاليسم و موقعيت مهم اجتماعی و              
سياسی، بعنوان ضعف طرح انتخاب ليدر اعالم            

. کرده است، در مورد اين حزب حکم نمی کند                 
فرد يا افراد کانديد اين پست      «يعنی اينها با مشکل     

فی الحال از اتوريته سياسی و معنوی                  >  که<
تثبيت شده ای برای متحد نگاه داشتن کميته                         
مرکزی و کل حزب حول رهبری خود                                  

اين بازی     .  روبرو نيستند         ».برخوردار باشند    
و در حاليکه در      »خود را از تک و تا نيانداختن       «

حال افتادن بر زمين هستند ژست قهرمانان                        
هاليوودی را بازی کردن، از سنن جاافتاده اين                

رهبری اين حزب همان زمانی که           .  حزب است  
جدال بر سر قدرت را در حزب کمونيست                           
کارگری با حرارت مخربی به پيش می برد نيز               

اگر آن زمان   .  به همين سياست ها متوسل می شد        
باور کردن اين روش ها سخت و دردناک بود،                

سال بيشتر به يک کمدی                  ٩اکنون پس از            
 . * باليوودی شبيه است

 

داستان حزبی که نطفه 
اش بر آرايش رهبری 

 ...بسته شد

٢٣٠شماره   
  

 ايران خودرو؛ مهر کام پارس
 ! کار در تعطيالت ملغی بايد گردد

 

اعالم داشتيم به دنبال اعتراضات و مبارزه پيگير کارگران مهر                22/6/90در اطالعيه مورخ     
در )  مدير شرکت (سرانجام باند پاسدار کميته چيهای قاتل کيانمهر                ،کام پارس ايران خودرو     

شيفته به روال     3شيفت کاری و بازگشت به کار           2برابر خواست برحق کارگران يعنی حذف         
ساعته    8شيفت      3از آن تاريخ کار به روال              .  مجبور به تسليم و عقب نشينی شدند                ،سابق

 .بازگشته است
 

همچنين به دنبال حادثه خونين سال پيش و تصادف کاميون با کارگران شيفت شب که منجر به                     
به دنبال اين واقعه دردناک و                ،مرگ تعدادی از کارگران زحمتکش ايران خودرو گرديد                 

اعتراضات پى در پی کارگران، مديران جنايتکار و سودجو در ايران خودرو از نجم الدين                            
 ،گرفته تا کيانمهرها در وحشت از گسترش و عمق يابی اعتراضات و اعتصابات کارگران                          

 . همان زمان کار در ايام تعطيل را لغو نمودند
 

هم اکنون دوباره کار اجباری در روزهای تعطيل در بخشهای                    .  اما توبه گرگ مرگ است        
در مهر کام پارس که     .  بسياری از ايران خودرو به روال سابق تحت فشار و ارعاب ادامه دارد              

اما    ،شيفت کاری شده اند       3شيفت و بازگشت به           2کارگران با مبارزاتشان موفق به حذف            
 .کيانمهر و ديگر عواملش به طرق مذبوحانه ديگری به دنبال استثمار بيشتر کارگران هستند                    

اين پاسدار کميته چيهای آدمکش و شکنجه گر ديروز و مديران فعلی ايران خودرو، اين                                   
اخير در مهر کام پارس به دو روش            ،فرماندهان اردوگاههای کار اجباری و سالخی کارگران        

دوباره کار اجباری در همه ايام تعطيالت را برقرار         .  به دنبال سودهای باد آورده بيشتری هستند
عدم حضور و يا مخالفت هر کارگری با کار در ايام تعطيل ميتواند به انواع تنبيهات                 .  ساخته اند 

باند کيانمهر عالوه بر برقراری کار در روزهای تعطيل در                 .  و يا اخراج از کار منجر شود          
بسياری از خطوط توليد شيوه های قطعه کاری و کار کنتراتی را در برابر مدت زمان معين به                    

 .کارگران تحميل نموده اند
 

بايد سفارشات توليدی را که پذيرفته ايم         :  عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض ميگويند        
در اين  !  به موقع و سر وقت به ديگر بخشهای ايران خودرو تحويل دهيم تا متضرر نشويم                           

اگر کارگر با انجام کار بسيار فشرده و سنگين نتواند به حد                     ،شرايط کار و استثمار وحشيانه      
بسياری عواقب از جمله کاهش دستمزدها بطور             ،نصاب توليد مد نظر عوامل کارفرما برسد          

 . تنبيهی و يا حتی ميتواند اخراج از کار را به دنبال داشته باشد
 

. اين حکومت اسالمی و اين سرمايه داران به چيزی جز سود و سودهای بيشتر نمی انديشند                          
حرص و آز ثروت اندوزی و افزايش ثروتهای نجومی سرگيجه آور از طريق استثمار وحشيانه               
کارگران و نابودی و انهدام خانواده های کارگری و سرکوب و سانسور و کشتار در تحت فشار                  
کار، سوانح کار در قتلگاههای به اصطالح  محيط کار و فقر و فالکت و محروميت و گرسنگی                   

 .رسالت همه اين عاليجنان بيکاره و مفتخور است
 

خواست فوری کارگران مهر کام پارس برچيدن کار اجباری در تعطيالت و حذف انواع                                 
ساعته   6روز    5.  روشهای کار وحشيانه و غير انسانی از قبيل قطعه کاری و کار کنتراتی است             

کاری در هفته، بيمه بيکاری، حق تشکل و اعتصاب، برخورداری از مسکن و  بهداشت و                             
و افزايش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی              ،درمان و امکانات آموزشی و تفريحی مناسب         

 . سرسام آور حاکم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدايی و اوليه کارگران مهر کام پارس است
 

نفر    3500شرکت مهر کام پارس ايران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بيش از                              
هزار   330کارگر قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                     

سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت                            ،تومانی
 . ايران خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آبان  ٢۶ – ٢٠١١نوامبر  ١٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

در هفته گذشته دختر دانشجوی              
ساله جوانی به نام عليا ماجده           20

المهدی در مصر در اعتراض به          
فشارها و انواع تهديدهای                          
ارتجاعی مذهبی که از جانب فرقه      
های مرتجع اسالمی امثال اخوان         
المسلمين به جامعه و نسل جوان            

عکسهای      ،مصر تحميل ميشود        
برهنه خود را در وبالگش به                    
نشانه اعتراض عليه خشونت و              
جنايات مذهبی و اسالميستها در            

اقدام .  مصر به نمايش گذارد               
جسورانه عليا ماجده المهدی نقطه       
عطفی بود در اعتراض به                         

 ،وضعيت موجود در مصر                      
انعکاس جهانی يافت و از جانب            
همه انسانها و سازمانهای مدرن و       
آزاديخواه و برابری طلب و                      
سکوالر مورد استقبال و حمايت           

اما اين همه ماجرا         .  قرار گرفت  
 . نيست

 
روز است که      5از جمعه تاکنون      

دوباره موج گسترده و پرشور                
مبارزات جوانان و مردم به جان           
آمده مصر از سرمايه داری، از             
مذهب، از فقر و فالکت و                           

و   ،نابرابری اقتصادی و اجتماعی    
برعليه حکومت فاسد و سرکوبگر      
نظاميان حاکم به رهبری طنطاوی      
در صفوف دهها هزار نفری                    

بنا به اخبار در      . شروع شده است   
 33طی چند روز گذشته بيش از            

نفر از جوانان و مردم به دست                
مزدوران حکومت فاسد طنطاوی        
و عصام شرف به ضرب گلوله و          
يا بر اثر انواع گاز اشک آور و               
اعصاب که توسط پليس ضد                    
شورش بکار گرفته شده به قتل               

سازماندهندگان دور     .  رسيده اند    
جديد اعتراضات عمدتا  گروه                 

ژانويه و برخی ديگر        25جوانان  
از گرايشات راديکال و انقالبی و         

فرقه های     .  غير مذهبی هستند        
ارتجاعی مذهبی امثال اخوان                 
المسلمين در حاليکه در کنار                    
حکومت سرکوبگر نظاميان برای      
حفظ همان نظم و سيستم ضد                     

 زنده باد التحرير،  
 !حباب دموکراسی و ارتش بيطرف ترکيد

 
 کامران پايدار

انسانی دوران مبارک ايستاده          
اند با اتخاذ مواضع رياکارانه و      
چند پهلو مردم را دعوت به                

 ! حفظ آرامش مينمايند
 

ميدان التحرير قاهره و در                  
ديگر شهرهای بزرگ مصر           
دهها هزار نفر از مردم                         
معترضی که خواهان ادامه               
انقالب و دستيابی به                                
خواستهايشان يعنی آزادی و             
برابری و رفاه هستند دوباره به      

تظاهر کنندگان  .  ميدان آمده اند   
با شعارهای مرگ بر طنطاوی      
و در اعتراض به وعده های             
پوچ و دروغين انتخابات و                
دموکراسی و همه اين نوع                 
مزخرفاتی که در تريبونهای            
بورژوازی هر روزه نشخوار        
ميشود دوباره به ميدان آمده               

مردم ميگويند ما حاکميت       .  اند
زور و سرکوب نظاميان و                 
وعده های دروغين انتخابات و       
دموکراسی با طعم فقر و                      
گرسنگی را نميخواهيم،                      
حکومت نظامی و ديگر                       
جريانات ارتجاعی مذهبی                 

... سلفی و اخوان المسلين و              
مردم .  بايد گورشان را گم کنند      

ميگويند اين انقالب تا امروز            
نتيجه ای برای بهبود زندگی و        

. معيشت ما نداشته است                      
خواست مردم خواست آزادی،       
برابری، رفاه و حرمت انسان         

خواستهايی که هدف           .  است
خيزش توده اى و انقالبى بوده         
اما تا امروز ذره ای از آن                   

سرکوب و   .  متحقق نشده است    
کشتار ادامه دارد اما دامنه                 
مبارزه و اعتراضات انقالبی و      
راديکال مردمی با گذشت هر          

. روز وسعت بيشتری می يابد         
اين موج را سر باز ايستادن               

همه آنچه را که در طی       .  نيست
چندين ماه گذشته تئوريسينها و        
تريبونها و مديای نوکر                         
بورژوازی از قبيل بی بی سی         
و وی او ای با شعار                                 

٢٣٠شماره   

دموکراسی و پرهيز از خشونت و            
انتخابات و مزخرفاتی از اين دست          
برای مهندسی افکار عمومی، برای       
فريب و برای حفظ و مصون داشتن         
نظم ضد انسانی سرمايه داری از              
خطر انقالبات راديکال و مردمی             
در بوق کرده بودند حاال باد هوا شده        
و دوباره مردم با خشم و انزجاری            
بيش از پيش عليه سرمايه داری و             
نظم ظالمانه موجود به ميدان آمده             

حباب دموکراسی و دولت                .  اند
انتقالی و انتخابات و تشکيل مجالس        
فرماليته موسسا ن و شورای ملی              

 . ترکيده است
 

حاال ديگر کسی توهمی به                              
!! دروغهای شاخدار ارتش بيطرف      

که حافظ آرامش و امنيت ملی در               
. است ندارد !  دفاع از خاک و وطن       

حاال ديگر اين گلوله های ارتش                  
بيطرف است که سينه های مبارزان       

. و مردم معترض را می شکافد                  
کسی برای فرقه های جنايتکار و              
ارتجاعی اسالميستی تره هم خورد         
نميکند، حاال اسالميستها و ارتش              
بيطرف با هم ساخته اند تا شايد مگر        
مبارزه و پيشروی مبارزه انقالبى            

اما ديگر  . را مهار و سرکوب نمايند     
کسی باوری به اين ياوه ها و                          

مردم به خيابانها آمده . توهمات ندارد
با صراحت و روشنی نان و               .  اند

آزادی و مسکن و رفاهشان را                     
عصام شرف نخست            .  ميخواهند

وزير خودگمارده حکومت نظاميان       
در نهايت درماندگی و فالکت و بن           
بست سياسی استعفا نموده، حکومت       
نظاميان با بحران بيشتری روبرو            
شده و برايشان راهی جز سرکوب و       
 . قتل عام مردم مقدور و مقدر نيست

 
آنچه امروز در مصر اتفاق می افتد         
را بايد از دريچه و زاويه ديد وسيع           

آنچه در چند روز        .  تری نگريست  
گذشته در مصر اتفاق افتاده و هم               
اکنون در حال تعميق و گسترش                 

شکست الگو و نسخه          ،بيشتر است  
برپايی حکومتهای دموکراسی و              
رفراندوم و تشکيل دولتهای انتقالی         

مترسک و بی اختيار و                                
آنچه .  خدمتگزار سرمايه داريست   

اينک در مصر پيش آمده شکست         
ترفند و استراتژی مزورانه                     
آمريکا و همه دول سرمايه داری         
اروپا برای انحراف و سرکوب             
موج خيزشهاى توده اى و انقالبى       
براى سرنگونى حکومتهاى فاسد        

امريکا و همه دول سرمايه       .  است
داری اروپايی که هم اکنون در              
لجن بحران و فالکت و بن بست و        
ورشکستگی اقتصادی دست و              

در هراس از     ،پای مرگ می زنند   
امواج انقالب در منطقه                              
خاورميانه و شمال افريقا با شعار        
تشکيل حکومتهای انتقالی و                    
رفراندم و دمکراسی و حتی در             
مواقعی با لشکرکشی نظامی ناتو        
و قتل عام وحشيانه هزاران                      

 ،کودک و زن و انسان بيدفاع                 
کوشيده اند تا شايد از اين طريق            
راه را بر خيزشهاى توده اى و               

 . انقالبى سد نمايند
 

. واقعيت اما چيز ديگری است              
دروغ و رياکاری و سرکوب و              
کشتار و هزار و يک جنايت ديگر       
بورژوازی برای بقا و برای حفظ        
وضع موجود ديگر جوابگو و                

سرمايه داری      .  کارساز نيست     
برای بقا هيچ راهی جز تحميل               
فقر و فالکت و سرکوب و جنايت         

اينها .  بيشتر عليه انسانها ندارد          
بايد در آينده ای نچندان دور در              
ليبی در تونس و در همه جای اين         
دنيای فقر و بندگی شاهد برپايی            
التحريهای پرخروش و                               
شکوهمندتری با شعار آزادی و            
برابری و رفاه و حرمت انسان              

 . باشند
 

بيگمان ديرگاهيست ناقوس                     
مرگشان به صدا در آمده و صد              
البته امروز کمونيسم و چپ و                 
آزاديخواهی محبوبترين و                        
معتبرترين راه حل علمی و                      
انسانی برای خروج از بحران               

 *. کنونی است



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

رويدادهاى منطقه و عروج جنبش       
ضد کاپيتاليستى در مقياسى جهانى     

فرصتى را      ،و متمايز از گذشته        
باز ميکند که تحوالت ايران مسير        

ايران تحت   .  متفاوتى را طى کند       
حاکميت جمهورى اسالمى و                   
تناقضات خرد کننده قديمى به                  

. اندازه کافى جرم انفجارى دارد           
اما شرايط جديد منطقه اى و                      
جهانى روى شرايط سياسى در              

. ايران نقش تعيين کننده دارد                   
بحران اقتصادى جهان سرمايه              
دارى و طوفان خيزشهاى توده اى       
و سرنگونى طلبانه دير يا زود                
خود را به دروازه هاى ايران                   

اما نکته اى که قابل تامل      .  ميرساند
است و همواره مورد اشاره ما                
بوده است اينست که کشمکشهاى          
قديمى جامعه ايران با جمهورى            
اسالمى در متن شرايط جديد                    
بازتعريف و اشکال جديدى بخود         

 . ميگيرد
 

امروز مختصات اوضاع سياسى         
. دچار تغييرات جدى شده اند                   

جريانات اپوزيسيون بورژوائى در    
يک بن بست نفس گير بى افق و              

ما از همان ابتداى          .  درمانده اند   
فروپاشى اقتصادى خط مشى                  

بازار آزاد و افتادن نظام      "  پيروز"
سرمايه دارى به گرداب بحران             

آنرا     ،فلج کننده و تعميق شونده             
نام "  ٢سقوط ديوار برلين                   "

اين سقوط و بى اعتبارى          .  نهاديم
وسيع و توده اى ناشى از آن                       
گريبان کليه جريانات مدافع                      
سرمايه دارى و نظم کنونى را در         

. مهمترين کشورها گرفته است             
اپوزيسيون بورژوائى ايران که بنا      
به خصوصيات ژنيتکى سياسى            
اش ذاتا عقب مانده است و هنوز            
در شيپور ناهنجار آنتى کمونيسم          

بازارش بيش از هر زمانى       ،ميدمد
بخشى در اتاق      .  کساد شده است     

انتظار حمله ناتو و ايفاى نقش                  
بعنوان چلبى ها و غنوشى ها و               

بخشى .  طنطاوى هاى ايران اند         
دماغشان را گرفته اند و زير                    

 

 ايران؛ جنبش ضد سرمايه دارى
 

 در باره تظاهرات کارگران مقابل مجلس رژيم اسالمى 
 

 سياوش دانشور

عباى جناب خامنه اى خزيده            
در اين آشفته بازار و                 .  اند

بحران بى اعتبارى و حتى                 
 ،بحران بقاى سرمايه دارى              

دفاع از طرحهاى پوچ                          
" انتخابات آزاد   "  ،"رفراندوم"

به "  مبارزه مسالمت آميز     "و   
آوار .  شوخى مضحک ميماند      

بحران و آوار بى اعتبارى                 
بورژوازى روى سر هر مدافع      
نظم کنونى ريخته است و بيش         
از هر زمان سرنگونى                         

ضديت با    ،انقالبيگرى  ،خواهى
سرمايه دارى و عقايد                            
چپگرايانه جذابيت پيدا کرده             

 . اند
 

و اين ما را ميرساند به                           
الگوهاى جديد جهانى عليه                
سرمايه دارى در مهد                             
دمکراتيک ترين دمکراسيهاى      

. جهان و تاثيرات آن بر ايران          
در ايرانى که سنت چند انقالب        
و جنبشهاى توده اى و انقالبى          

در    ،را در کارنامه خود دارد         
ايرانى که همواره تحرک                   
سياسى در آن مورد توجه                   
افکار عمومى جهانى بوده                 

در ايرانى که ضديت با          ،است
تبعيض و آپارتايد و نابرابرى          
اقتصادى روشن تر از هر جاى      

در   ،جهان فرياد زده شده است      
چنين کشورى و در متن                       

 ،اوضاع جهانى و منطقه اى            
عروج جنبش ضد کاپيتاليستى        
بعنوان يک جنبش متمايز با               
اهداف عدالتخواهانه و                         
سوسياليستى امرى ممکن و              

 . عملى است
 

اجتماع کارگران در مقابل                 
مجلس رژيم اسالمى به بهانه           
اعتراض به تغيير و اصالح              

. قانون کار واقعه مهمى است          
اين اجتماعى بود که خانه                    
کارگريها و ارگانهاى پليسى            
حکومت اسالمى در ميان                   
کارگران و با هدف اعمال                  

٢٣٠شماره   

فشار و البى در چهارچوب                           
. سياستهاى حکومت سازمان دادند         

اما اين اجتماع درست مانند                           
اجتماعات اول مه در استاديوم                    
شيرودى به ضد تظاهرات کارگران      

کارگران هشيارانه و با        .  تبديل شد  
اين فرض که اين جماعت مزدور             

و عليرغم      ،نماينده کارگران نيستند    
تمام پنهانکاريها در اعالم اين تجمع        

خود را به     ،از طرف خانه کارگريها   
محل رساندند و در اجتماع هزاران         
نفره عليه مجلس و وزير کار شعار          

عليه نظام سرمايه دارى سخن     .  دادند
گفتند و تکرار جنبش وال استريت            
را در ايران به مجلس نشينان                        

اين شعارها    .  بورژوا اعالم کردند      
خانه کارگريها وادار کرد که بگويند       

يا نظام سرمايه دارى و وزير کار          "
و ناچار شدند محل      "  مشکلى ندارند 

گردى به دامن شان  "را ترک کنند تا 
اين اجتماع و شعارهاى           "!  ننشيند

گوشه اى و     ،توده کارگران معترض  
بارقه اى از ظرفيت جنبش ضد                  
کايپتاليستى در ايران و منعکس                  
کننده تاثير اعتراضات منطقه اى و          
جهانى ضد سرمايه دارى بر سير             
مبارزه بر عليه جمهورى اسالمى            

بارقه اى که در شرايط                   .  است
مناسب ترى ميتواند به درياى                      
خروشان طبقه کارگر و محرومان و      
جنبشى سوسياليستى عليه نظم                     

 . کنونى ارتقا يابد
 

اين اخبار براى اپوزيسيون                           
بورژوائى ايران ابدا دلگرم کننده              

کارگر در ايران اگر از                   .  نبود
سنديکا حرف بزند هنوز توده ايسم           
ميتواند به سنت خود وصل کند و يا           
آنرا در چهارچوب قوانينى که رژيم       
اسالمى زير آن انگشت زده است              

. عمل سياسى اش را توجيه کند                   
هنوز حاج آقا کروبى و خاتمى و                

سعه صدر        "موسوى ميتوانند               
بخرج دهند و    "  انتخاباتى  –اسالمى  
" کارگران ايران اسالمى         "براى     

اما .  رياکارنه اظهار همدردى کنند       
وقتى کارگر عليه نظم کنونى حرف        

وقتى کارگر عليه بانکداران        ،ميزند

 –و سفته بازان و سرمايه مالى              
 ،حرف ميزند     –آنهم آمريکائى       

اسالميونى که دکان ضد آمريکائى     
نميتوانند     ،شان هميشه باز است         

در دفاع از سرمايه دار آمريکائى        
عليه کارگر در ايران شلنگ تخته       

 . فوق برنامه بياندازند
 

فعالين کارگرى و رهبران عملى         
کارگران بايد با هشيارى سياسى          
از فضاى کنونى بهترين استفاده           
را براى اعتراض به سرمايه                  
دارى بکنند و سياست مستقل طبقه      
کارگر عليه وضع موجود را به             

بايد به طرق      .  جامعه اعالم کنند     
مختلف جنبش واقعى کارگرى و          

. ضد کاپيتاليستى را بميدان کشيد         
بايد نشان داد و اعالم کردد که                

٪ در ايران بيش از هر       ٩٩جنبش  
جائى موضوعيت سياسى و عينى       

بايد نشان داد که سرمايه             .  دارد
داران و اوباش حکومتى در ايران      

اکثريت عظيم  .  ٪ هم نيستند  ١حتى  
جامعه ايران اوضاع کنونى را              
نميخواهند و خواهان سرنگونى           

تنها .  جمهورى اسالمى اند               
کارگران ميتوانند بعنوان رهبران       

٪ ١٪ عليه    ٩٩اليق و صالح اين        
مفتخور و بورژوا و جنايتکار                

بميدان کشيدن جنبش   .  بميدان بيايند 
توده اى ضد کاپيتاليستى عليه فقر        
و تبعيض و ديکتاتورى و فساد               

در متن اوضاع منطقه       ،حکومتيها
کار گرايش راديکال     ،اى و جهانى

و سوسياليست و کمونيست طبقه          
اين تنها راه پس           .  کارگر است   

زدن جريانات متفرقه بورژوائى و     
ضد کارگرى و تنها راه مقابله با           
مخاطرات جنگى و سياستهائى             
است که با مانور و تبليغات تالش         
دارند مردم را در انتظار نگه                  

اين تنها راه حضور مستقل      .  دارند
طبقه کارگر در تحوالت سياسى با      
پرچمى سوسياليستى بر عليه نظام      

 . *سرمايه دارى است
 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

حکومتهای سرمايه داری هر گاه         
منافعشان به خطر افتاده و موقعيت      
سياسی و اجتماعی شان از جانب          
توده های کارگر و زحمتکش زير        
سوال رفته است، وحشيانه ترين           
شيوه های سرکوب و رياضت                
های اقتصادی را به طبقه کارگر           
و زحمتکشان جامعه تحميل نموده       

تاريخ يکصد سال گذشته در          .  اند
ايران گواه حقيقی اين شيوه های            
سرکوب و تحميل فقر به طبقه                  
کارگر و ديگر اقشار تحت ستم               
جامعه، از جانب دولتهای                          
سرکوبگر سلطنتی و اسالمی بوده      

با سرکار آمدن رژيم جهل و      .  است
جنايت اسالمی، فشار اقتصادی و        
سرکوب سياسی طبقه کارگر و              
کمونيست ها توسط اين نظام                    

جمهوری .  وحشی چند برابر شد        
اسالمی که با سرکوب خونين                  
انقالب و شوراهاى کارگرى                   
توانسته بود خود را به جامعه                   
تحميل کند، عالوه بر کشتار                     

با   ،کمونيست ها و مخالفين سياسى    
تهاجم مستمر به زنان و برقرارى         
يک نظام آپارتايد جنسى جامعه              
ايران را بيش از پيش به عقب                  

 .  برد
 

اما تحوالتی که اين اواخر در                   
کشورهای مختلف جهان اتفاق               
افتاد، نه فقط تمام تئوری های ضد        
انقالبى نظريه پردازان نان به نرخ    
روز خور بورژوازی را پوچ                 

بلکه يکبار ديگر               ،اعالم کرد    
مسئله انقالب، عمل راديکال و               
توده اى و تغيير از پايين به اراده           
ی مردم را جلو پای اکثريت مردم        
زحمتکش در سراسر جهان                      

غده چرکين بحران               .  گذاشت
در    2008اقتصادی که در سال           

آمريکا ترکيد و به سقوط بانکها و         
بنگاه های سرمايه دارى منجر               

فقط فروپاشى و شکست                    ،شد
راست افراطى موسوم به                           
نئوليبراليسم نبود بلکه چشم انداز          
فروپاشى سرمايه دارى را مقابل          

اين بحران     .  جهانيان قرار داد         

 

 سرمايه دارى بايد برود
 ! دنياى بهترى ممکن است

 
 عطا يار احمدى

برخالف وعده ها و ياوه گويی        
های سران ابله نظام سرمايه             

نه تنها تاکنون کنترل              ،داری
نشده بلکه هر روز عميق تر             
ميشود و تبعات آن بطور                     

 . واقعی جهان گير شده است
 

سرمايه داری به اشکال مختلف     
ميخواهد بار و هزينه بحران را      
روى دوش طبقه کارگر بگذارد     
تا شايد به اين شکل بتواند از              
ويرانگری بحران بکاهد و                
نظام سرمايه داری را يک بار         
ديگر از بزرگترين بحران از          

. دهه سی تا امروز نجات دهد          
يکی از شيوه هايی که سرمايه         
داری برای کنترل بحران به             
کار ميگيرد تبليغات                                
دماگوژيستی، عوامفريبانه و           
مهندسی افکار عمومی از                  

آنها به    .  طريق رسانه هاست      
اين شکل می خواهند که طبقه          
کارگر و اکثريت جامعه را به          
قناعت برسانند که کمتر                       

کمربندها را سفت تر        ،بخورند
کنند تا سرمايه داران مفتخور          
بتوانند سرمايه شان را از                    

شيوه ديگر  .  نابودی نجات دهند  
کاستن از حقوق ها و افزايش            
ساعت کار و سرعت کار                    
کارگران است که مارکس در          
کاپيتال به درستی به آنها اشاره       

اين شيوه به دليل تناقض     .  ميکند
ذاتی اين نظام محدوديت هايی         
دارد که نمی تواند از يک حد            

سرمايه       .خاص فراتر رود           
داران نمی توانند بيش از يک           
حد خاص به کارگران فشار              
بياورند و آنها را استثمار کنند          
چون اگر استثمار کارگران از        
حدی که زندگی آنان را با                    

ديگر   ،خطر مواجه کند بگذرد     
زندگی کارگران از آنها سلب           

به همين دليل به نفع        .  می شود 
سرمايه داران است که سرعت       
کار و فشار کارگر را در                     
سطحی نگه دارند که کارگران       
بتوانند با مبلغ پولی که بعنوان          

٢٣٠شماره   

دستمزد ميگيرند خود را بازتوليد             
 . کنند و روز بعد به سر کار برگردند

 
اما سرمايه دارى در دوره بحران             

. راههاى زيادى برويش باز نيست          
وقتى اقتصاد بازار شکست ميخورد       

ناگهان       ،و بحران باال ميگيرد                
دولتهايی که قرار بود دخالت خود            

 ،را در اقتصاد به حداقل برسانند               
شتاب زده برای نجات اين نظام جلو        
افتاده اند و ارقام نجومى به سرمايه          
داران ميدهند تا ضررها را جبران           
کنند و همينطور در پی آنند که                      
بيشترين فشار را به طبقه کارگر                

اما تاکنون وامهای        .  ل نمايند   يتحم
صدها ميليارد دالری در کنترل                 
بحران موثر نبودند و امواج بحران         
هر روز در کشورى و منطقه اى با          
وخامت شديدترى خود را نشان                  

هر عمل سرمايه دارى که           .  ميدهد
بى نتيجه ميماند خود به عروج                    

. بحران های شديدترى منجر ميشود      
وضعيتى که خطر فروپاشی اقتصاد       
جهانى را به يک کابوس براى طبقه        

 . سرمايه دار تبديل کرده است
 

در ايران يک سرمايه دارى                          
ورشکسته همراه با استبداد و اختناق      
اسالمى مثل يک هيوالى وحشى به         

تهاجم اين    .  جان مردم افتاده است         
نظام ارتجاعى به کارگران بيحد و           

از يکطرف با              .  حصر است      
سياستهاى اقتصادى دست راستى             
يعنى آزادسازی قيمت ها و حذف              
يارانه ها به گرانى و فقر شديد دامن         

کارگر در ايران با اين وضع         .  زدند
يعنى با  .  کار ميکند و حقوق نميگيرد    

گرسنگى دادن فرزندان کارگران             
حرمت و هويت شان را نابود و با              
گرو گرفتن نان بخور و نميرشان              

در .  آنها را اسير خود کرده اند                 
اختناق سياسی و               ،طرف ديگر     

ديکتاتوری شديدى را راه انداخته اند 
و هر روز جنايت جديدى خلق                     

اعمال فشار به جامعه و              .  ميکنند
مردم آزادی خواه و برابری طلب             
در ايران هدفى جز ساکت کردن                
مردم و تداوم حکومت ارتجاع                    

اين .  سرمايه دارى اسالمى ندارد      
اعمال بيحرمتى و بيحقوقى                      
شهروندان در همه شکل در                     

اعمال تبعيض       :  جريان است      
جنسی و سوق دادن زنان به                      

گرفتن .  شهروندان درجه چندم         
شادی مردم با چماق شئونات                  

سرکوب هر نوع                .  اسالمى
ترقيخواهى و مدرنيسم به بهانه             

دخالت در              ".  غربزدگی"
خصوصيترين امور زندگى مردم      

سلب .  مانند پوشش و معاشرت          
حق شهروندان در ابراز عقايد               

 . بدليل ناسازگار بودن با اسالم
 

اين فشارهاى اقتصادى و سياسى         
توامان نتايج وحشتناکى ببار                   
آورده است از جمله بيکارى                    
وسيع و فروپاشى خانواده هاى              

افزايش روزافزون                ،کارگرى
 ،کودکان کار و خيابان خواب                

گسترش ميليونى تن فروشى و               
پائين آمدن سن متوسط آن،                        
گسترش ميليونى اعتياد ميان زنان      

گسترش   ،و مردان و حتى کودکان    
کارتن خوابها و بى خانمانها و                

احساس بيحرمتى         .  گرسنگان
توسط شهروندان بنوبه خود به              

. جنايت در جامعه دامن ميزند                
دستگاه قصابى حکومت براى               
مقابله به شدت توحش در مجازات      

استفاده از    .  اسالمى افزده است      
قوانين جزايی ضد انسانی اسالمی     
و همچنين فتواهاى آخوندها که              
بساط اعدام، سنگسار، کشتار                 

قتلهای   ،تجاوز در زندانها    ،جمعی
زنجيره ای، اعمال شکنجه های           

و       ،وحشيانه، گسترش زندانها          
تربيت هر روزه نيروى سرکوب        
براى ارعاب بيشتر را بهمراه                

 . داشته است
 

براستى چرا سرمايه دارى به اين        
همه جنايت و بربريت نياز دارد؟         
چرا هر روز با زخمى بر قلب                
پدران و مادران و مردم در                       

جامعه 
١۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

قدرتش را حفظ ميکند؟ چرا       
جنايت و خونريزى را                   
نميتوان از سرمايه دارى            
جدا کرد؟ چرا اين همه                  
خرج ديکتاتورى و سرکوب    
ميکنند اما حقوق کارگر را        
نميدهند و به فرزند محروم        
و گرسنه اش گرسنگى                  
بيشتر و بيسوادى و بيمارى       
تحميل ميکنند؟ چرا اين                
نظام کارى کرده است که            
ديگر کسی زندگی نميکند           
بلکه نهايتا برای زنده ماندن      
تالش ميکند؟ اين جامعه               
 است يا جنگل و باغ وحش؟ 

 
اين       ،همرزمان      ،کارگران

از .  سرمايه دارى است           
آمريکا تا ايران داستان                 

ميشود .  کمابيش همين است    
. اين وضع را تغيير داد                 
. ميشود بهتر زندگى کرد            

ميشود حرمت از دست رفته     
ميشود انسان  .  را پس گرفت  

بود و براى برابرى و رفاه          
. و آزادى همگان تالش کرد     

ميشود سرمايه دارى را               
وقت اينکار   .  سرنگون کرد  

بحران سرمايه  .  رسيده است 
دارى خودش دارد ميگويد         
عمر اين نظام گنديده به                 

اما تا    .  پايان رسيده است       
طبقه و جنبش ما آن را                    
جارو نکند خود بخود                     

سرمايه دارى بايد      .  نميرود
يک دنياى بهتر                    ،برود

دير هم شده        .  ممکن است   
زنده باد انقالب عليه       .  است

زنده باد            ،سرمايه دارى     
آزادی برابری حکومت               

 ! *  کارگری
 

 

سرمايه دارى 
 بايد برود

دنياى بهترى ممکن 
 ...است 

٢٣٠شماره   
 

 ! کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس عسلويه
 ! ماه دستمزد معوق 5

 

 5نفر از کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس در عسلويه هم اکنون با گذشت                       300بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
تا  .هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر را دريافت ننموده اند                           ،ماه

پيگيريها و اعتراضات تاکنونی     .  ماه ميرسد   6چند روز آينده و پايان آبانماه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران به                  
در مواردی کارفرما برای ساکت نمودن کارگران اقدام به پرداخت مساعده های              .  کارگران عمال بی نتيجه بوده است      

ميگويند .  عوامل کارفرما با وعده های دروغ  امروز و فردا از پرداخت دستمزدها طفره ميروند              .  ناچيزی نموده است  
 ... پول نداريم، دولت پولهای ما را نميدهد و 

 

ماه است دستمزدهايمان را نداده اند، چيزی بيشتر از آنچه مثال طلب داريم قرض و                           5:  يکی از کارگران ميگفت     
بسياری از ما کرايه خانه هايمان عقب افتاده و خانواده هايمان با شرم و رنج فقر و نداری                        .  بدهکاری باال آورده ايم    

برای تهيه خورد و خوراک و نيازهای روزانه خانواده هايمان واقعا به مشکل                         .  هر روز با صاحبخانه درگيرند        
در محيط کار فشار و سختی ناشی از کار و در خانه خستگی و                       .  به هر دری که ميزنی بسته است          .  برخورده ايم 

تا هستند و باشند       .  با اين حکومت، با اين سرمايه دارها بد جوری اسير شده ايم                      .  افکار پريشان و فقر و نداری          
 .سرگذشت ما و خانواده هايمان بد و بدتر از اينها هم خواهد بود

 

 300نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                   300شرکت پترو پارس با بيش از         
مجری انواع پروژه ها و            ،هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و اضافه کاری اجباری در تعطيالت                             

دفتر مرکزی شرکت   .  پروژه نفت و گاز جم عسلويه يکی از سايتهای اصلی شرکت است             .  طرحهای نفت و گاز است    
 . در شهرک غرب تهران واقع است

 

 ١٣٩٠آبان  ٢۶ – ٢٠١١نوامبر  ١٧ ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 کارگران اخراجی شرکت کفش پويش
 !سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق

 

در   ،نفر از کارگران    8اعالم داشتيم به دستور طالبی مالک شرکت کفش پويش            24/7/90در اطالعيه قبلی در تاريخ      
 ،حاليکه قراردادهای يکساله کاريشان به اتمام نرسيده و حتی دستمزدهای مرداد و شهريور ماه را دريافت نکرده اند                     

کارگران هنوز دستمزدهای پرداخت       ،هم اکنون با گذشت بيش از يکماه از اخراج            .  از کار اخراج و بيکار شده اند         
در طی روزهای اخير کارگران اخراجی با مراجعه و تجمع در برابر               .  نشده مرداد و شهريور را دريافت نکرده اند         

شرکت خواهان دريافت دستمزدهای معوقشان شده اند، اما طبق معمول طالبی با گستاخی و بی ادبی به کارگران گفته               
شماها هم به هر کجا ميخواهيد برويد به شکايت، اينجا                     ،يکبار قبال گفتم پول ندارم          ،به آدم يکبار ميگويند     :  است

آيا ميخواهيد از اين وسايل و آت و آشغالهای اينجا به شماها بدهم؟ اين                       ،شرکت است، اينجا کارگاه و توليدی است         
 !چيزها که پول نميشود

 

همه ما کارگران اخراجی در اين يکماه گذشته چندين بار به اداره کار و مراجع                    :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت     
هيچ کس حاضر نيست حرفهای ما را بشنود چه رسد به اينکه بخواهند برای ما کاری انجام           . قضايی مراجعه کرده ايم

به هر طريقی کارشکنی ميکنند و آخر سرهم دست         !  سربارشان هستی انگار  طوری با انسان رفتار می کنند که        .  دهند
در اين چند روز گذشته هم که بارها به شرکت و اين طالبی بی وجدان مراجعه کرده ايم با پر رويی                      .  به سرت ميکنند  

و تهديد به ما گفته است نه پول دارم و نه حوصله شماها را، اگه بيشتر در اينجا مزاحمم شويد به پليس و نيروی                                      
ما به همراه        ،نفر نيستيم     8ما کارگران اخراجی فقط         .  انتظامی زنگ ميزنم تا جمعتان کنند و حسابی ادب شويد                  

معلوم نيست در اين جهنم فساد و دزدی کدام بی           .  نفريم که از همه چيز ساقطمان کرده اند         35خانواده هايمان بيش از     
 شرف ميخواهد جوابگوی ما و خانواده هايمان باشد؟  

 

نفر از    8که فعال     -نفر کارگر   10جاده مخصوص کرج با بيش از           14شرکت توليدی کفش پويش واقع در کيلومتر          
آنها از کار اخراج شده که قرار است کارفرما کارگران جديدی را با دستمزدهای کمتر و تحت شرايط کاری بدتری                          

توليد و توزيع کننده      ،عصر تا شب و کار در ايام تعطيل         4عصر و از      4صبح تا  8و ساعت کاری از  -استخدام نمايد
 . انواع زيره کفش ميباشد

  ١٣٩٠آبان  ٢٩ – ٢٠١١نوامبر  ٢٠ ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 زنده باد
!سوسياليسم  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

   

 کارگران صنايع 
 )صها(هواپيمايی ايران 

 

 !ماه دستمزد معوق 8
 

نفر از کارگران        300بيش از        ،بنا به خبر دريافتى      
صنايع هواپيمايی ايران از فروردين ماه تا امروز يکم         

. ماه است دستمزدی دريافت ننموده اند                          8آذر     
اعتراض و خواست کارگران برای دريافت                                
دستمزدهای معوق همچنان ادامه دارد اما عوامل                    
کارفرما با بهانه و وعده های دروغين امروز و فردا             
و در مواقعی با تهديد کارگران به اخراج و بيکاری                

 .از پرداخت دستمزدها طفره ميروند

 

ديگر کارد به استخوانمان      :  يکی از کارگران ميگفت     
رسيده است، آخر تکليف خانواده هاى ما چيست؟                    
چقدر قرض و بدهکاری؟ چقدر فقر و نداری؟ تا کی              
شرمندگی از خانواده و اطرافيان، تا کی ترس از                      
اخراج و بيکاری و فقر و بدبختی؟ وضعيت ما از                    
برده هايی که اهرام فراعنه مصر را هم برپا کرده اند            

نفر کارگر صنايع هواپيمايی        300از ما    .  بدتر است 
نفر در بخش آشپزخانه و مابقی در ديگر             150حدود  

کار ما از صبح تا      .  بخشهای خدمات مشغول به کاريم     
شب آشپزی و پخت و پز و شست و شو و ارائه                            
سرويس و خدمات آنچنانی غذايی به سران مفتخور               
حکومت اسالمی که در حال مسافرتهای خارجند و يا           

اين در حاليست   .  پذيرايی از ميهمانان خارجی آنهاست    
که حتی بسياری از خانواده های ما بعلت فقر و                          
تنگدستی حتی از يک وعده غذای مناسب نيز                             

دستمزدهايمان را نمی پردازند و با                      !  محرومند
تهديدمان به اخراج با پر رو يی و ذکر سالم و                              

 .صلوات ميگويند خدا را شکر کنيد که بيکار نيستيد

 

واقع در ميدان   )  صها(شرکت صنايع هواپيمايی ايران     
آزادی تهران در حوالی فرودگاه مهر آباد با بيش از                

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای متفاوت چند         300
هزار تومانی و ساعت              300ماهه و دستمزدهای          

عصر و اضافه کار اجباری تا         6صبح تا     6کاری از   
پايان شب و ايام تعطيل ارائه دهنده خدمات و سرويس          
غذايی و مسافرتها و لفت و ليس های سران جنايتکار            
 .و قاتل و بيکاره حکومت اسالمی سرمايه داران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢ – ٢٠١١نوامبر  ٢٣
 

٢٣٠شماره   

 زنده باد شوراها 
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

. بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است       -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار                      

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق                 .  بزير کشيدن آن هستند       
سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين                        
شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در 

 . سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران                -٢
سازماندهى مبارزه انقالبى و               ،اين ارگانها ابزار متحد شدن             .  و مردم است      

آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و                         
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى          .  جمهورى اسالمی است  

در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را                     ،بايد همه جا   .  اند
 . سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای                      -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد                            .  است

 .جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد      .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                       -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل               ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی           .   ميکند
کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد          .طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد          

 . شوراها در محيط زيست و کار باشند
 

تجربه .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است               -۵
پايه     ،عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن                                 

بايد کنترل   .  سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                  
 .  محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   

کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها          ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     -۶
 . فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

٩صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


