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 مضحکه انتخابات 
 و تحريمى هاى جديد

 
کمونيسم کارگرى هيچوقت نمايشهاى جمهورى اسالمى           

اين يک مضحکه اسالمى است     .  را انتخابات نناميده است   
که سنتا تنها کسانى در آن حق شرکت داشته اند که                            
پرونده اى از جنايت را در کارنامه خود دارند و حاکميت         

. سه دهه سرکوب و خفقان را برسميت ميشناسند                             
پرچمدار اين مضحکه اسالمى خمينى قاتل بود که از                    
همان ابتداى سر کار آوردن ضد انقالب اسالمى توسط                

" جمهورى اسالمى آرى يا نه     "دول امپرياليستى با شعار      
کسانى که هنوز جزو شاهدان زنده رفراندم            .  بميدان آمد 

را "  نه"جمهورى اسالمى هستند يادشان هست که آرا                
را براى  "  آرى"مچاله و در سطل آشغال ميريختند و آرا           

درصد راى به نظام      ٩٩آن  .  شمارش دسته بندى ميکردند   
جمهورى اسالمى عليرغم شکست انقالب و توهمات                   

سابقه تقلب حتى در مضحک          .  مردم بر اين بنيان بود         
ترين نمايشهاى انتخاباتى به ايجاد جمهورى اسالمى                     

در اين نظام کمونيستها و هر کس ديگرى که                   .  ميرسد
چيزى جز اسالم اثناعشرى ميگفت به تيغ حذف و ترور             

. نام گرفتند  "  جاسوس بيگانه  "و اعدام سپرده شدند و              
مستقل از اينکه        ،مدافعان اپوزيسيونى حکومت اسالمى      

هم    ،مکال و ناسيوناليست و يا فدائى و توده اى بود                         
آرمانهايشان     ،جنبشى خمينى و جريان اسالمى بودند                

مشترک بود و يا منافع مشترکى را عليه آزادى و برابرى      
از همان ابتدا   .  و سکوالريسم و سوسياليسم دنبال ميکردند     

کمونيسم و کارگر و انقالبيگرى و برابرى طلبى ممنوع             
بود و تنها فرجه کوتاهى براى بازسازى ماشين دولتى                 
سرکوب ميخواستند تا تهاجم ضد انقالبى را در خدمت                 

بقاى حکومت سرمايه دارى از                    

 يادداشت سردبير،
 

  شرناخزحمتکشان 
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

 . امواج انقالب سازمان دهند
 

بخش زيادى از اپوزيسيون موسوم به                         
جمهوريخواه و ناسيوناليست و طرفدار رژيم       
کسانى بودند که يکى بعد از ديگرى از دايره          

با .  جمهورى اسالمى به بيرون پرتاب شدند         
اينحال بخش اعظم آنها تا نمايش دوره قبل               

شرکت در    "جزو سينه چاکان و مبلغان                   
هنوز توجيهات اين             .  بودند"  انتخابات

اپوزيسيون زورکى براى شرکت در اين                  
مضحکه اسالمى و قيافه هاى حق بجانب و            
ژست هاى فکورانه شان در اذهان مانده                   

هنوز يادمان هست که عدم شرکت               .  است
اپوزيسيون انقالبى و بخش عظيمى از مردم          

در خدمت جناح راست                 "ناراضى را           
هنوز يادمان هست    .  تلقى ميکردند "  حکومت

که کارناوال تملق اسالمى در اپوزيسيون با           
کل رسانه ها    "  انتخاب بين بد و بدتر      "شعار  

 . را اشغال کرده بود
 

حاال بخش عمده اين جماعت يکى بعد از             و   
ديگرى بيانيه و اطالعيه صادر ميکنند و بر           

از مجاهدين   !  تاکيد دارند  "  تحريم انتخابات  "
انقالب اسالمى و مشارکت و بخشى از                      
آخوندهاى حکومتى تا متحدين اپوزيسيونى           
شان مانند اکثريت و شرکاى جمهوريخواه و          
ناسيوناليستهاى قوم پرست و سلطنت طلبهاى      
ديروز سبز و طرفدار موسوى و خاتمى به             

(صف تحريم پيوسته اند         همينجا بايد اين      ! 
نکته را تاکيد کرد که کمونيسم کارگرى اين            
نمايش مضحک اسالمى را شايسته تحريم هم       

تحريم در تقابل با شرکت معنى            .  نميدانست
اما تحريم صرفا شرکت نکردن نيست        .  دارد

بلکه در خود مشروعيتى ضمنى به کل پديده          
مورد بحث يعنى حکومتى که اين نمايش را            

ما با هيچ ذره اين نظام      .  برگزار ميکند ميدهد  
همخونى نداريم و براى سرنگونى تمام و                 

لذا تحريم براى ما      .  کمال آن مبارزه ميکنيم     
سياست ما تالش براى      .  موضع دقيقى نيست   

سازماندهى يک مبارزه فعال عليه کل                        
حکومت اسالمى در متن مضحکه انتحاباتى         

اما ماهيت سياست تحريميهاى         .)  اش است  
جديد درست مانند ماهيت سياست شرکت                

عمده .  شان در اين مضحکه ارتجاعى است         
اين جماعت زمانى که در شيپورهاى                          

 ،مى دميدند  "  شرکت در انتخابات    "ناهنجار   
به آزاديخواهان و کمونيستها فحش ميدادند و         

 

 ...مضحکه انتخابات و تحريمى هاى جديد 
 

ماجراى .  از حکومت اسالمى تمجيد ميکردند     
جناب خاتمى و کنفرانس     "  جنبش اصالحات "

برلين و جست و خيز طيفهاى متلون اين                     
اپوزيسيون طرفدار رژيم را بخاطر بياوريد           
تا جايگاه مشترک شان عليرغم تفاوتهاى                   

 . ميکروسکوپى آشکار شود
 

سياست جنبش ملى اسالمى در پس                                 
مجيزگوئى رژيم اسالمى و دفاع از يک                     
جناحش اينبود که بلکه روزى مجددا به جمع           

بازگردند و بر سر سفره اى که از          "  خوديها"
خون و استثمار طبقه کارگر و روى دوش                 
شکنجه و اعدام و سرکوب سياسى و بيحقوقى        

سياست .  اکثريتى عظيم پهن شده است بنشينند      
تحريم اين اپوزيسيون نيز همين ماهيت                       

تحريمى هاى امروز يا         .  ارتجاعى را دارد     
طرفدار پنتاگون و ليبيائى کردن ايران هستند         
و يا براى قدرت گرفتن اميدشان را به                           
نهادهاى دست راستى و محافظه کار بسته                

بخشى از اين جماعت از نماينده و                      .  اند
سخنگوى فالن آخوند و رئيس فالن بخش                  

دوره "اطالعات و سپاه تا شبه متفکر                           
و ضد کمونيست شب و روز               "  اصالحات

دوندگى ميکنند تا بلکه دولتى موقت و نهادى           
شبه آلترناتيو سرهم کنند که وقت خودش به              

بخشى ديگر هنوز دلشان      .  بازى گرفته شوند   
پيش حکومت اسالمى است اما نان شان را               

وجه اشتراک همه شان      .  همين نهادها ميدهند   
ضديت با هر روند انقالبى و آزاديخواهانه در 

تعجب نکنيد اگر مجددا        .  جامعه ايران است    
روزنه اى باز شود و جمهورى اسالمى در              
متن بحران و استيصال مهره اى را براى                  

مجددا بخش عمده      ،بازار گرمى جلو انداخت    

٢٣٧شماره   
ميهن "همين جماعت براى دفاع از نظام و                            

 ! شان به صف شوند" اسالمى
 

اگرچه در اين بازار مکاره هر نوع غش کردن                  
" تاکتيک"و     "  سياستمدارى"پشت ارتجاع با              
سياست   ،اما در دنياى واقعى      ،توضيح داده ميشود   

و موضع سياسى تابعى از ماهيت طبقاتى و                          
جريانات و نيروهائى که از نظم              .  جنبشى است  

مستقل از موقعيت پوزيسيونى      ،کنونى دفاع ميکنند  
ناچارند براى داشتن يک              ،يا اپوزيسيونى شان      

سياست منسجم عليه هر نوع انقالبيگرى و دخالت          
از پائين توده مردم و بويژه جنبش کمونيستى طبقه           

ميتوان روزى در صف و طرفدار        .  کارگر بايستند 
جمهورى اسالمى بود و حتى فاالنژتر از پاسداران        

و روزى    ،و اوباش حکومتى توجيه گر جنايت بود       
و  "  جمهوريخواه"و   "  دگر انديش  "و   "  دمکرات"
شد اما اينبار براى کسى شدن به          "  خشونت ستيز "

. پنتاگون و ناتو و تروريسم اردوى مقابل اميد بست      
اين نيروهاى ارتجاعى حتى به اشتباه هم که شده               
يکبار در دفاع از آزاديخواهى و برابرى طلبى و              

 . کارگر و سوسياليسم موضع نميگيرند
 

تحريمى شدن اين جماعات هيچ تشابهى با سياست           
تحريم مردم شريف مخالف جمهورى اسالمى                    

تحريمى شدن اين جماعت از سر استيصال         .  ندارد
و شکست جنبش شان و بن بست جمهورى اسالمى         

اينها هم فهميده اند که جمهورى اسالمى                 .  است
لذا سفره شان را جدا     .  آينده اى ندارد و رفتنى است     

ميکنند و سهام شان را در بازار بورس                                     
دخالت بشر    "و    "  دمکراسى موشک کروزى       "

. سرمايه گذارى ميکنند   "  حقوق بشر "و  "  دوستانه
وضعيت رقت بار اين اپوزيسيون مرتجع و                         
واپسگرا تنها انعکاس حقانيت تاريخى اپوزيسيون          

نبايد اجازه داد   .  انقالبى و کمونيست کارگرى است     
هواداران ديروز جمهورى اسالمى و هوراکشان            

صف بزرگ   "زير پرچم        ،امروز پنتاگون و ناتو      
 . *به چشم مردم خاک بپاشند ،"تحريمى ها

 

 

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و                              
سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و                              
سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد                   
طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و             
انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز                    
و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از                  

 !فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

حکومت جنايتکار ترکيه روزهای     
را با قتل عام            2011پايانی سال  

روز .  زحمتکشان شرناخ ثبت کرد    
دسامبر کاروان کارگران کول       28

بر مرزى مورد تهاجم هواپيماهای      
ارتش ترکيه قرار گرفت که طى            

در .  آن دهها نفر قتل عام شدند              
حالی که روزهای آخر سال                      
ميالدی ميليونها انسان به استقبال         

در روستاهای        ،سال نو ميرفتند      
مرزی ترکيه مردمی که زندگيشان     
از طريق حمل اجناس وارد شده            
از کشورهای همسايه تامين می             

مورد حمله بمب افکن هاى          ،شود
ارتش و حکومت فاشيست ترکيه          
قرار ميگيرند که در همان لحظات       

نفر جان باختند و تعدادی         38اول  
 . زخمی شدند

 
اين افراد کارگران گرسنه و مردم        
زحمتکشى بودند که تنها راه براى       
سير کردن شکم فرزندانشان را              

. اين شغل پر مخاطره يافته اند                
عمده قربانيان اين فاجعه جوانانى         
بودند که نان آور خانواده بودند و          
اساسا زندگى بخش عمده اى از              
ساکنان مناطق مرزى بناچار از            
طريق حمل کاالهاى مورد نياز             
بين کشورهاى منطقه تامين                      

کول برانى که هر                    .  ميشود
کدامشان سيبلى براى بمب و گلوله      
ارتشها و نيروهاى نيروهاى                    
دولتهاى مرتجع در ايران و ترکيه        
و عراق هستند و مرتبا قربانى                 

اين مردم به ناامنى و               .  ميشوند
خطر اين شغل آشنايند اما راهى             

فقر در اين مناطق بيداد            .  ندارند
در اين مناطق بيکاری             .  ميکند

بخصوص در ميان جوانان وسيع         
است و روی آوری نيروی جوان          
بيکار به کول بری به شغل ثابت            
مردم محروم مناطق مرزنشين              

 . تبديل شده است
 

 

  شرناخزحمتکشان 
 قربانى ناسيوناليسم و ناسيوناليسم

 

 نسرين رمضانعلى

اين جنايت ارتش و دولت                    
ترکيه در رسانه ها منعکس و           
بازتاب داده شد و بخشا توسط          
احزاب سياسى و حتی دولتهاى      

اما دولت    .  غربی محکوم شد      
اردوغان در مصاحبه ها و                
سخنرانهايش اعالم کرد که               
نگهبانان مرزى و نيروی                   
ارتش ترکيه فکر نکرده است          
که اين مردم بيدفاع هستند بلکه       
احتمال حضور نيروهای مسلح      
حزب کارگران ترکيه را داده          

جنايتهای حکومتهای          !  اند
ارتجاعی و سرمايه داری و              

. فاشيستی برکسی پوشيده نيست   
دولتهاى منطقه همواره به                  

اين و آن نيرو     "  بهانه حضور "
آدم ميکشند و موشک باران              

توجيه "ميکنند و کارشان را             
ماهيت اين     .  ميکنند"  دفاعى

دولتهاى مرتجع براى کسانى           
که نان شان را اين و آن دولت           
معين نميدهد روشن است و در        
محکوميت صريح کل اين                  
جنايات مشترک لکنت زبان             

اين زحمتکشان         .  نميگيرند
قربانى ناسيوناليسم و فاشيسم           

 .   ترک شدند
 

. اما اين تمام مسئله نيست                    
اردوى ديگرى نيز بر تنور اين      

. نفرت ملى و قومى ميدمد                  
ناسيوناليسم همواره روى خون      

حساب "  هويت ملى و قومى   "و  
ميکند و دکان سياسى اش را از       

در اين     .  اينراه رونق ميدهد        
ميان نيروهای ارتجاعی                     
ناسيوناليست کرد از فرصت           
استفاده کرده و در شيپورهاى          

گفتند قتل   .  ناهنجارشان دميدند  
" کرد بودن "اين مردم با علم به 

" کرد"اگر    !  شان بوده است       
نبودند نه محکوميتى ميخواست     
و نه شيون ناسيوناليستى اينان         

٢٣٧شماره   

اينها نه به بيکارى             .  الزم ميشد    
گسترده و فقر اين مردم در مناطق            
مرزى اعتراض دارند و نه به                      
حکومتهاى مرتجع منطقه که مسئول      

آخر خود اين       .  اين اوضاع هستند      
نيروها در همين شکافها زندگى                 
ميکنند و هر بخشى شان نان اين و             

لذا تنها    .  آن حکومت را ميخورند         
" هويت قومى و ملى    "ميتوانند روى   
بويژه اگر قاتلين                 ،مانور بدهند     

جوانان مثال جالل طالبانى و                         
نباشند بلکه         "  کرد"بارزانى         
يا حکومت        "  ترک"اردوغان        

 !باشد" فارسها"اسالمى 
 

به همين دليل است که از اين                          
مجموعه جريانات به قول خودشان         

در تقابل با کل جنايتهاى           "  کردى"
بورژوازى و دولتهايشان در منطقه        
و جهان عليه مردم زحمتکش يک             

اطالعيه اى            ،کلمه نمى شنويد          
ولى قتل زحمتکشان در               ،نميدهند

کردستان ميتواند ابزارى باشد در             
خدمت گرم کردن دکان ناسيوناليسم        

اينها به قتل   !  و قوميگرى عشيره اى   
کارگران و شهروندان معترض در         
آنکارا و استانبول و زندانهاى ترکيه       
توسط همان اردوغان و فاشيستها و         

اسالميستهاى متفرقه عکس العمل      
غيرت "رگ              ،نشان نميدهند      

چون     ،شان بلند نميشود      "  کردى
اينها در مقابل        !  هستند"  ترک"

جنايات بارزانى و طالبانى عليه           
جوانان و زحمتکشان در                            
کردستان عراق خفه و دست به              

چون دولت                    ،سينه هستند         
! است"  دولت کردى  "سرکوبگر   

ناسيوناليسم به همين کثيفى و به             
 !همين شناعت است

 
زحمتکشان شرناخ از يکسو                   
قربانى ناسيوناليسم و فاشيسم                  
ترک اند و از سوى ديگر ابزار             
سو استفاده ناسيوناليسم کرد و                

. تبليغات فاشيستى ناسيوناليسم کرد   
تبليغات متحجرى که هر جا                     
دستش برسد خون همسايه را                  

 . ميريزد
 

در تقابل با اين دو ارتجاع                          
کارگران منطقه              ،ناسيوناليستى

بايد از همديگر حمايت کنند و با            
همبستگى انترناسيوناليستى سدى       
در مقابل ارتجاع رنگارنگ                    

 . *ناسيوناليستى ببندند
 

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
،بدون اميد سوسياليسم  

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون   

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

بحران در            :يک دنيای بهتر           
به نقطه تعيين    "  حزب حکمتيست "

کودتای جناح   .  کننده رسيده است     
کورش مدرسی عمال شکافهای             
موجود در اين حزب را به نقطه             

به .  غير قابل برگشت رسانده است     
عنوان منتقد خط کورش مدرسی           
 چه احساسی در اين زمينه داريد؟ 

 
نفس اينکه يک               :علی جوادی    

گرايش سياسی زمانيکه در حزبی       
تمامی نرم    ،در اقليت قرار ميگيرد   

ها و ضوابط حزبی و تشکيالتی            
را زير پا ميگذارد و دست به                    

احساس چندان              ،کودتا ميزند      
دلچسبی به هيچ فعال کمونيست و         

نفس حزبيت در        .  حزبی نميدهد   
اساس يعنی قبول برنامه و تعهد به        
ضوابط و قوانين تعيين شده برای         
پيشبرد خط سياسی در چهارچوب       

اگر قرار باشد هر زمان      .  داده شده 
که گرايشی در اقليت قرار گرفت          

ارگانهای     ،دست به کودتا بزند           
کند و شعار    "  مصادره"حزبی را    

ديگر      ،بدهد"  زنده باد کودتا         "
حزبيت معنای خود را تماما از               

اين مساله ای       .  دست داده است      
مستقل از ارزيابی سياسی از                   
جناحهای موجود در حزب                        

اقدام جناح       .  حکمتيست است      
کورش مدرسی يک اقدام زشت و        
تماما ضد حزبی است که مستقل            
از دوری و نزديکی به اين گرايش       
بايد توسط هر فعال حزبی کامال            

هيچگونه اغماض و       .  تقبيح شود   
بخششی در اين چهارچوب مجاز         

ما بارها گفته ايم که هدف          .  نيست
 . وسيله را توجيه نميکند

 
نفس تاسی به کودتا برای پيشبرد           
اهداف جناحی يک ضربه غير               
قابل جبران به حزبيت و مشخصا         

. است"  حزب حکمتيست      "به       
تاثيرات اين ضربه را ما در کناره        

 

باز هم پيرامون بحران در 
 "حزب حکمتيست"

 
 گفتگو با علی جوادی

 

گيری و دلسردی نيروهايی در       
اين حزب از فعاليت متشکل              
حزبی و دلسردی از فعاليت              

حال با هر گرايشی       ،کمونيستی
مسئوليت اين    .  مشاهده ميکنيم   

وضعيت تماما بر دوش جناح           
ما .  کودتاگر در اين حزب است     

. از اين مساله خوشحال نيستيم        
کناره گيری از فعاليت متشکل        

فرار از  .  حزبی راه حل نيست     
راه حل    .  واقعيت سخت است      

اصولی ايستادگی و تالش                   
متشکل برای مقابله با بحران           

اگر کسانی از اين                 .  است
وضعيت ناهنجار به فغان آمده        

راه حل تير زدن به خود و          ،اند
به فعاليت و تالش متشکل                   

بايد در کنار     ،حزبی شان نيست  
تمام کسانی که ميکوشند اين              
تقالها را در هم بشکنند قرار             

 .بگيرند
  

من هم معتقدم جدايی در                       
اکنون به    "  حزب حکمتيست   "

نقطه غير قابل برگشت رسيده         
جناح کورش مدرسی با       .  است

توسل به کودتا عمال به اين                 
من فکر  .  جدايی رسميت بخشيد  

وحدت "نميکنم تالشهای                    
عليرغم هر نيتی که          "  طلبانه

 ،داشته باشند   "  وحدت طلبان   "
اين حزب عمال دو     .  عملی باشد 

متاسفانه جناح   .  شقه شده است    
کودتاگر حاضر نيست شکست       
اقدام ضد حزبی خود را بپذيرد        
و از ادعاهای پوچ خود مبنی            
بر صاحب حزب بودن دست            
بردارد و تالشهای خود را در          
چهارچوب تشکيالتی ديگری         

کورش مدرسی      .  دنبال کند     
تاکنون سهم روشنی در ايجاد           

 ،سازمانهای سياسی داشته است   
اين بار ميتواند آخرين تالش             

 .ايشان نباشد

٢٣٧شماره   
حزب "ما تحوالت درون                               

. را به دقت دنبال ميکنيم    "  حکمتيست
سرنوشت اين مبارزه برای ما                     

. فعالين کمونيسم کارگری مهم است       
آيا اين تحوالت منجر به عروج                   
پرچم کمونيستی منصور حکمت در       
اين حزب خواهد شد؟ آيا خط راست        
و سوسيال پاسيفيستی کورش                       
مدرسی در يک مبارزه سياسی و              
اصولی و متمدنامه شکست خواهد           
خورد؟ آيا اين حزب ميتواند با نقد             
سياستهای کورش مدرسی عمال به          

يعنی         ،آنچه اعالم کرده اند                      
برافراشتن پرچم کمونيسم منصور          

جامه عمل بپوشاند؟ ما                  ،حکمت
اما قطعيتی در کار                .  اميدواريم

آينده مثبت در اين تحوالت          .  نيست
تنها ميتواند حاصل پراتيک                           
انسانهای کمونيست در اين جدال               

 .باشد
  

شکل متمدنانه اين      :يک دنيای بهتر   
 جدايی چه ميتوانست باشد؟ 

 
جناح کورش مدرسی      :علی جوادی 

. چند آلترناتيو در مقابل خود داشت         
ميتوانستند متمدنامه بپذيرند که خط         

شکست "  حزب حکمتيست "شان در   
خورده است و توسط اکثريت                       
رهبری اين حزب به کناری زده                

ميتوانستند پايبندی و تعهد    .  شده است 
خود را به مقرارت حزبی نشان                  
دهند و در شرايطی که در اقليت                 

. کار و فعاليت کنند      ،قرار گرفته اند   
ميتوانستند فراکسيون مورد نظر               
خود را ايجاد کنند و فعاليت خود را          

و .  در اين چهارچوب به پيش ببرند        
راه خود را جدا       ،باالخره ميتوانستند 

کنند و سازمان ديگری را پايه                      
 .ريزی کنند

 
اما بدترين و غير کمونيستی ترين             

عمال مشغول  .  راه را انتخاب کردند    
سازماندهی حزبی با همان اسم و               

بطوريکه اکنون  .  همان ظرفها شدند   
حداقل "  حزب حکمتيست  "ما با دو       

در صورت ظاهر و اسما مواجه                
اين اقدام به زشتی کشمکش        .  هستيم

در صفوف فدائيان و کومه له                        
از آن جنس و از       .  زحمتکشان است 
 .آن سنت است

مدافعين اين جريان ادعا ميکنند           
را "  اين حزب         ۵کنگره     "که     

برگزار خواهند کرد و از آن پس          
سکان حزب را به رهبری منتخب      

واقعا غير   .  کنگره خواهند سپرد     
جناحی کودتا     .  قابل باور است        

از جناح اکثريت               ،کرده است    
کرده "  خلع صالحيت   "حزبشان    

حال ادعا ميکند که هدفش            ،است
رساندن حزب به کنگره و سپردن       
حزب به رهبران منتخب کنگره           

اين ادعاها برای جناحی که      .  است
سخنرانی بعد از کودتايش را از            
پيش آماده کرده بودند و تحت                  

حزب حکمتيست يک          "عنوان     
به چاپ      "  دفتر سياسی دارد           

را چندان نبايد جدی                      ،رساند
نشان داده اند که تعهدی به      .  گرفت

. اراده و رای اکثريت ندارد                     
تعهدی به ضوابط حزبی و                        

در کنگره مورد      .  مقررات ندارد  
نظر هم اگر اقليت ميشدند باز هم          

اين يک جريان       .  کودتا ميکردند   
اما     .متفرعن و نارسيست است          

 ،ميتوانستند متمدن باشند                           
ميتوانست شکست سياسی يا                   
حداقل کنار زده شدن خط سياسی         
خود را بپذيرند و فعاليت                             

اشکال "خود را       "  سوسياليستی"
 .دنبال کنند" ديگری

  
ارزيابی های        :يک دنيای بهتر      

متفاوتی از علل و ريشه های                   
 ،بحران در اين حزب وجود دارد        

ارزيابی شما چيست؟ چه نقدی به        
 ساير ارزيابی ها داريد؟

 
حزب "بحران              :علی جوادی      

هم سياسی است و هم      "  حکمتيست
نديدن هر دو بعد اين          .  تشکيالتی

بحران انسان را از حقيقت                         
۵صفحه وجودی اين        



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

 .بحران دور ميکند
  

بحران در شرايطی در اين حزب          
شدت گرفت که تقابل خط غير                 
کمونيستی و غير کارگری کورش       
مدرسی با کمونيسم کارگری                   
منصور حکمت عمال سقوط به ته         
دره را در مقابل کليت اين حزب            

فعالين و کادرهای    .  قرار داده بود   
اين حزب يا بايد ميپذيرفتند با اين           
خط يک تغيير ريل تمام و کمال              
بدهند و به جرياناتی محفلی و از            

شفيق تبديل    -مقدم      –جنس آذرين   
شوند يا به مقابله با اين خط                         

سازش ديگر ممکن            .  برخيزند
آلترناتيوهای ديگر عمال به        .  نبود

تناقض ذاتی   .  بن بست رسيده بود      
موجود در حزبی که با اسم                         
منصور حکمت خود را سازمان           

اما سياستهای راست و          ،داده بود  
غير کمونيستی کورش مدرسی را       

بيش از اين                 ،پراتيک ميکرد     
نميتوانست در زير يک چتر دوام         
داشته باشد و با سازش به پيش                 

تداوم سازش به معنای      .  برده شود 
پايان فعاليت کمونيستی به تمام               
معنا برای کادرهايی بود که در              
دوره ای فعالين پرشور سنت                   

 .کمونيسم کارگری بودند
  

اما اين گوشه ای از علل وجودی           
اگر خط و          .  اين بحران است         

پراتيک سياسی کورش مدرسی            
در صحنه سياسی عمال شکست             

اگر حزب حکمتيست به       ،نميخورد
قول خود کورش مدرسی و تحت          
سياستهای خود ايشان به يک                    
حزب حاشيه ای و بی ربط به                   

اگر      ،طبقه کارگر تبديل نميشد            
بهمن شفيق و تزهای ارتجاعی اش      

اگر    ،مورد تقدير قرار نميگرفت       
اين خط آنچنان روشن به ضديت           
با کمونيسم کارگری منصور                   

اگر اين جناح        ،حکمت بلند نميشد    
روز روشن از دريچه رضا                      
رخشان به دفاع از برخی از                     

 

باز هم پيرامون بحران در 
 ..."حزب حکمتيست"

سياستهای جناحی از حکومت        
شايد      ،اسالمی متوسل نميشد        

سازش جناح اکثريت با آن                  
اما تغيير و    .  کماکان ممکن بود   

تحوالت سياسی جامعه و                    
همچنين شتابی که اين خط در           

 ،پروسه سقوط بخود گرفته بود      
ضرورتا به شرايطی منجر شد       
که کسانی که عمری را در                 
تالش برای پيشبرد جنبش                  
کمونيسم کارگری فعاليت کرده      

ناچارا در مقابل آن                   ،بودند
واقعيات سياسی          .  ايستادند
روشن شدن جوهر                 ،جامعه

سياستهای راست کورش                    
مدرسی و هم چنين کودتای                
نافرجام اين جريان علل بحران      
 .در اين حزب را تشکيل ميدهند

 
گرايشاتی که تمامی ابعاد                    
سياسی و تشکيالتی اين بحران       

ريشه اصولی اين            ،را نبينند   
 ،بحران را تشخيص ندهند                 

نميتواند راه خروج کمونيستی         
از اين بحران را هم داشته                   

گرايشاتی که بحران           .  باشند
فعلی را به يک بحران                           

تقليل "  تشکيالتی صرف        "
واقعيت سياسی بحران      ،ميدهند

اين گرايش عمال    .  را نمی بينيد   
در مقابل تعرض سياسی جناح        
 .مقابل خود را خلع سالح ميکند

  
برای حل کمونيستی اين بحران      

نقد .  بايد دسته به ريشه برد             
روشهای سياسی کودتا گرايانه       
جناح کورش مدرسی را                      
نميتوان جدا از نقد سياستهای           
راست و غير کمونيستی اين             

 . گرايش به پيش برد
 

آيا شکست        :يک دنيای بهتر      
کودتای جناح کورش مدرسی         
نشان پايان خط کورش مدرسی      
است؟ آيا اين خط به انتهای                 
خود رسيده است؟ چه ارزيابی        

٢٣٧شماره   
ای از گذشته و حال و آينده اين خط           
داريد؟ مختصات عمومی اين خط            

 چه بود؟ 
 

منهم   ،درست ميگوئيد   :علی جوادی 
معتقدم کودتای جناح کورش مدرسی     

اما اين   .  عمال شکست خورده است      
به معنای شکست تمام عيار خط                 

اين خط   .  سياسی اين گرايش نيست      
. سياسی را کماکان بايد شکست داد         

بايد مضمون تماما راست و غير                
. کمونيستی اين گرايش را افشاء کرد     

بايد تمامی تزها و سياستهای اين                
گرايش را از زاويه کمونيسم                        

تا .  کارگری منصور حکمت نقد کرد    
زمانيکه نيروی قابل مالحظه ای به        

تا      ،گرد اين خط جمع شده اند                     
زمانيکه تعدادی کمونيست با سابقه         

 ،خود را با اين خط همراه می بنيد             
 . بايد اين خط را نقد کرد

 
خط کورش مدرسی يک گرايش                

هيچ .  راست و غير کمونيستی است      
سنخيتی با کمونيسم منصور حکمت       

از همان دوران که بيماری          .  ندارد
منصور حکمت عمال او را از                     

اين   ،صحنه فعاليت حزبی دور کرد      
خط تالش کرد ارگانهای حزبی را           
در اختيار خود بگيرد و سياستهای           

به .  راست خود را بر آنها حقنه کند         
مباحث آشنای بسياری ميتوان اشاره      

 ،دفاع از طرح نافرمانی مدنی      :  کرد
روی آوری به طرح مجلس                           
موسسان در مقابل سنت سياسی                 

طرح شرکت        ،کمونيسم شورايی   
در دولت موقت حجاريانی که                
منجر به جنجال در حزب                           

 ،کمونيست کارگری آن زمان شد        
طرح منشور سرنگونی که هدفش      
ائتالف با جريانات راست در                  

اعالم شکست          ،اپوزيسيون بود    
جنبش سرنگونی زمانيکه راست        
دست رد بر طرح همکاری با اين        

کنار گذاشتن تزهای         ،جريان زد  
دو قطب تروريستی جهان معاصر     
و قرار گرفتن در کنار حسن                    
نصراهللا و اتخاذ مواضع شبه ملی        

" ضد امپرياليستی  "اسالمی و        –
و باالخره        ،در اين چهارچوب       

طرح انحالل حزبيت کمونيستی و      
کارگری    –اتخاذ مواضع کارگر       

گوشه ای از خط سياسی ای را               
بيان ميکند که کورش مدرسی                

شکست .  پرچمدار آن بوده است        
سياسی اين خط يک رکن پيشروی    
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

 .  در اين حزب است
 

اين .  آينده اين خط روشن است            
خط و گرايشی است که از                         

آغاز کرد و با       "  نافرمانی مدنی  "
کودتای نافرجام به اينجا رسيده             

آخر اين خط بهمن شفيق و         .  است
راه .  مقدم قرار دارند        –آذرين    

 .ديگری در مقابل خود ندارند
 

 .. .ادامه دارد
  

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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مقاالت زير بخشى از نقدهاى                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
راجع به ديدگاههاى حزب                         

و مشخصا کورش        "  حکمتيست"
ديدگاههائى که      .  مدرسى است     

اساسا در تقابل با کمونيسم                          
مارکسيستى منصور حکمت شکل      
گرفت و امروز بحدى بلوغ يافته           
اند که نه تنها در درون حزب                    
گرايشى در مقابل آن ايستاده است        
بلکه محافل دو خردادى بيرون اين      
حزب را اميدوار کرده است که              
جناح آقاى مدرسى با کمونيسم                

تعيين تکليف قاطعانه        "کارگرى    
خواندن اين    .  صورت دهد   "  اى

مقاالت که به موضوعات مختلفى        
ميپردازد را به عالقه مندان و                  
فعالين جنبش کمونيسم کارگرى            

 .  توصيه ميکنيم
 
حران حزب                 -١ اره ب ه در ب ي اطالع
 "حکمتيست"

/etelaeyeha/net.wupiran://http
%bare20%Dar-Press20%wup

%hezb20%bohran20
%dec20%15-hekmatist20

html.202011 
 
زب                   -٢ ران ح ح ى از ب اب ارزي
 با هيئت دائر حزب ،"حکمتيست"

/net.wupiran.www://http
-HD/235_NO/HTML_nashryeh

%Hezb20%Bohran
-AM-AJ-20%Hekmatist20

html.SD 
 
ر                  -٣ ه اش ب طف ه ن ی ک داستان حزب

 آذر ماجدی! آرايش رهبری بسته شد
nashrye/net.wupiran.www://http

h20%Dastan/230_NO/HTML_h
bar20%onfeash20%ke20%ezbi
she20%rahbari20%arayesh20%

-gerft20%kel
html.Majedi20%Azar 

 
صورت مسئله چيست؟ در باره بحران   -۴

 سياوش دانشور ،"حکمتيست"حزب 
nashrye/net.wupiran.www://http

ma20%Sorat/207_NO/HTML_h
-chist20%sele

20%bohran20%bare20%dar20%
-hekmatist20%hezb

html.daneshvar20%siavash 

 

 

 "حکمتيست"مطالبى در باره ديدگاههاى حزب 

وضع               -۵ ه داری و م اي رم ران س ح ب
ات           ،سوسيال پاسيفيسم احث ب ه م نگاهی ب
 جليل بهروزی ،آوروش مدرسی

nashry/net.wupiran.www://http
2%Bohran/203_NO/HTML_eh

-psefisem20%social20%va0
2%korosh20%nazrat20%naqad

-modaresi0
html.Behroozi20%Jalil20% 

 
يست     " تزهای بنيادی حزب   -۶ ت  ،" حکم

 سياوش دانشور 
nashry/net.wupiran.www://http

%Tezhaye/171_NO/HTML_eh
hekma20%hezb20%bonyadi20

-tist
html.Daneshvar20%Siavash 

 
ان        -٧ ع داف د " م دي د   " و   "  ج ن ل رب " س

 على جوادى ،سنديکاليسم در ايران
nashry/net.wupiran.www://http

modafean/220_NO/HTML_eh
sarboland20%va20%jadid20%

-sandikalisem20%
html.javadi20%ali 

 
ه      !  امپراطور برهنه است      -٨ ي در حاش

ه                    ق ب ي همن شف ل ب نامه سرگشاده محف
 آذر ماجدی ،حزب موسوم به حکمتيست

nashry/net.wupiran.www://http
%Emrator/169_NO/HTML_eh

-ast20%berhne20
html.majedi20%azar20% 

 
ا                 -٩ ارگر ي ه ک ق ی طب تحزب کمونيست

ارگری     ی      ،خزيدن به سنت کارگر ک عل
 جوادى 

nashry/net.wupiran.www://http
nagde_ali/186_NO/HTML_eh

html.korosh20% 
 
د شکست            22  -١٠  دي بهمن و صف ج

ظرات کوروش          ،خوردگان ه ن در حاشي
 آذر ماجدى ،مدرسى

nashry/net.wupiran.www://http
bah20%22/138_NO/HTML_eh

-hh20%va20%man
html.majedi20%azar 

 
مساله زن، مساله طبقه کارگر يا   -١١

حلول مارکسيسم فمينيسم جالل آل احمد 
 آذر ماجدى  -در تئوری

 
nashry/net.wupiran.www://http

naqdKMo/143_NO/HTML_eh
-daresiKareXanegi

htm.29%282%Majedi20%Azar
l 

٢٣٧شماره   

در حاشيه ! بايد بياموزند" آموزگاران" - ١٢
 سياوش دانشور ،"حکمتيست"بيانيه حزب 
nashryeh/net.wupiran.www://http

amozg/zamimeh127_NO/HTML_
-biamozand20%bayad20%aran

hh20%siasthaye20%naqad20%dar
html.daneshvar20%siavash- 

 
به منشور " حکمتيست"بازگشت حزب  -١٣

 سياوش دانشور ،سرنگونى
nashryeh/net.wupiran.www://http

be20%bazgasht/135_NO/HTML_
-hh20%asel20%

html.daneshvar20%siavash 
 

ری      -١۴ ت رول پناه گرفتن در سنگر انقالب پ
 آذر ماجدى  ،يا توجيه تئوری توده ايستی

nashryeh/net.wupiran.www://http
NaqdKouroshm/119_NO/HTML_

-odaresiseminar
html.majedi20%azar 

 
جاعی                 -١۵ است ارت ی، سي الب ق ز ان در    ،پ

وده          راض ت ال اعت حاشيه موضع ح ح در قب
 آذر ماجدى  ،ای

nashryeh/net.wupiran.www://http
PozeEnghelabi/126_NO/HTML_

html.naqd-SiasateErtejaei 
 

ه             -١۶ ومی ب صاب عم ه اعت راخوان ب ف
سم               ي ال ون ي اس آذر    ،کردستان و دم خروس ن

 ماجدى 
nashryeh/net.wupiran.www://http

NaqdeFaraxane/111_NO/HTML_
html.Hekmatis-EtesabeOmoumi 

 
رای                  -١٧ ردم ب وده های م م ت خيزش عظي

 سرنگونی، ح ح کجا ايستاد؟ علی جوادى
nashryeh/net.wupiran.www://http

20%hh/zamimeh127_NO/HTML_
html.javadi20%ali-istad20%koja 

 
کورش مدرسی و منشور سرنگونی،   -١٨

 علی جوادى  -فرار به جلو
nashryeh/net.wupiran.www://http

m20%va20%km/79_NO/HTML_
-sarnegoni20%anshor

html.javadi20%ali 
 

م                 -١٩ دن رژي ارف ش ع ت در، م ي ذف ل ح
در        ي  ،اسالمی و سرنوشت دن کيشوت وار ل

  آذر ماجدی
 

nashryeh/net.wupiran.www://http
HazfeLeadernaq/72_NO/HTML_

html.FABW-deKM 
 

ى چپ "توده ها -حزب "دو قطبی  -٢٠
در حاشيه اظهار نظر کورش  ،راديکال

سياوش دانشور  ،مدرسى
http://www.wupiran.net/nashr
yeh_HTML/NO_55/dar%20naq
ad%20yak%20bahs%20korosh%

20modarsi‐sd.html 

 
ر در حزب               -٢١ حوالت اخي پيرامون ت

ت   س ي ت م ک زب         -ح ر ح ات دائ ي آذر    ،ه
 سياوش دانشور -ماجدى

nashrye/net.wupiran.www://http
%haet20%ba/50_NO/HTML_h

-hh20%dar20%tahavolat-daer20
html.am-sd 

 
ر در حزب                 -٢٢ حوالت اخي پيرامون ت

ست ي ت م ر حزب      -حک ات دائ ي ى    ،ه ل ع
 جوادى

nashrye/net.wupiran.www://http
tahvol20%on/51_NO/HTML_h

html.javadi20%ali-hh20%at 
 

يک        "   -٢٣ ت اک صورت     ،" مارکسيسم و ت
 مسئله کدام است؟ سياوش دانشور

nashrye/net.wupiran.www://http
20%yaddasht/79_NO/HTML_h

-2079%zamime20%-sardabir
html.daneshvar20%siavash20% 

 
شکست جنبش سرنگونی يا بن بست    -٢۴

ر               واضع اخي ر م دی ب ق چپ راديکال؟  ن
 سياوش دانشور ،کورش مدرسی

nashrye/net.wupiran.www://http
c20%bonbast/79_NO/HTML_h

sheka20%ya20%radikal20%hab
-sarngoni20%jonbesh20%st

20%korosh20%moaze20%naqd
html.sd-modaresi 

 
با  ،نکاتی در باره جنبش سرنگونی -٢۵

 علی جوادی
nashrye/net.wupiran.www://http

s20%jonbesh/79_NO/HTML_h
html.1-javadi20%ali-arngoni 

 
با  ،نکاتی در باره جنبش سرنگونی -٢۶

 سياوش دانشور 
nashrye/net.wupiran.www://http

Komonizmek/79_NO/HTML_h
-sarnegooni1argariInt

-daneshvar20%Siavash
html.fainal 

 
ى      -  ٢٧ ران ا و      ،راست و گ ه ت س ي ون م ک

ى     ،شورش گرسنگان ست سياستهاى پوپولي
 با هيئت دائر حزب ،و آنارکو پاسيفيستى

 
nashrye/net.wupiran.www://http
pasox20%hd/56_NO/HTML_h

-2056%nr20%-midahad20%
html.am-aj-sd-gerani 

 
*** 
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، »حکمتيست«جدال در حزب               
همانگونه که از ابتدا تصور می             
شد، آنچنان باال گرفته که عمال                

اين .  حزب را دو شقه کرده است         
جدال عمدتا ميان دو بخش، تحت           
نام اکثريت و اقليت دفتر سياسی            

جناح اقليت،  .  صورت گرفته است   
می    »خط بازنگری  «اکثريت را      

. »خط رسمی   «نامد و خود را              
عليرغم دور زدن مجادالت                      
طرفين حول اساسنامه و قانون، از      
فحوای مباحثی که علنی شده                    
است، می توان درک کرد که                   
اختالفات سياسی عميقی ميان دو          

متاسفانه جناح   .  خط موجود است     
مباحث خود را عمدتا          »اکثريت«

در چهارچوب تنگ قانون و                     
اساسنامه محبوس کرده است و              
کمتر به اختالفات سياسی می                  

تفاوت های سياسی را            .  پردازد
 »اقليت«بيشتر از جانب جريان            

يکی از اين   .  می توان تشخيص داد   
مباحث نوشته ريبوار احمد در                
پاسخ به نقد اصغر کريمی به                    
حزبش در رابطه با اختالفاتشان            

به اين نوشته بايد پرداخت،        .  است
نه از آنرو که اختالفات درون اين         
حزب را تا حدودی عيان می                    
سازد، بلکه از آنرو که ايشان با              
ارجاع دوباره به منصور حکمت         
کوشيده است از خط رسمی اين              
حزب و سياست های کورش                    

 .   مدرسی دفاع کند
 

پس از چند سال     .  طنز جالبی است  
تحليل «درافزوده خلق کردن؛                

 »مشخص از شرايط مشخص                
آفريدن؛ سياست های راست و                
پوپوليستی را با عباراتی عاريه             
گرفته از ادبيات کمونيسم کارگری     
به خلق اهللا انداختن؛ دو حزب                   
متبوع اصغر کريمی و ريبوار               
احمد بياد منصور حکمت افتاده اند      
و برای توجيه سياست های بغايت        
راست، غير مارکسيستی و غير            
کمونيستی خويش به منصور                   

زمانی که  .  حکمت آويزان شده اند    
نه فقط در ميان جنبش چپ، بلکه           
در کل جامعه بيربطی هر دو                    

 

 دفاعيه سياسی يا استيصال؟
 

 در حاشيه نوشته ريبوار احمد
 
 آذر ماجدی   

حزب به منصور حکمت و                
کمونيسم کارگری آشکار شده         
است، اينها به منصور حکمت         
ارجاع می دهند، يکی به                      
خاطره نگاری از بيست سال           
پيش متوسل می شود و ديگری       
به ذکر موارد تاريخی معينی            
در جنبش کمونيسم کارگری،          
اما بدون حتی يک نقل قول يا            
بحث و استدالل منسجم، روی         

 .   آورده است
 

جالبتر آنکه دوباره بعد از چند         
سال يکديگر را از کانال                      
بيربطی ديگری به منصور               

واقعا که   .  حکمت نقد می کنند      
هرکس که  .  دنيای غريبی است   

قدری با سياست و کمونيسم               
کارگری آشنايی داشته باشد،            
متوجه می شود که اين بحث ها       

دو .  تا چه حد بی اساس است           
حزب عبور کرده از منصور           
حکمت، که تا همين ديروز                
ارجاع به منصور حکمت را به      
اتهام فرقه گرايی و روش                    
مذهبی به ريشخند می گرفتند،         
امروز در مخمصه نقدهای                
کمونيسم کارگری و شکست            
سياست های راست و                            
پوپوليستی خويش به منصور          

حزب .  حکمت آويران شده اند      
موسوم به کمونيست کارگری و     
يکی از رهبران آن اصغر                  
کريمی را در هفته پيش در                 
همين نشريه در اين رابطه                 

جا دارد   .  مورد نقد قرار داديم      
که نگاهی به مطلب ريبوار               
احمد در دفاع از خط رسمی              

که توسط      »حکمتيست«حزب   
کورش مدرسی تبيين شده                   

 .  است، بياندازيم
 

سياست های      =  حکمتيسم      
 !  کورش مدرسی؟

ريبوار احمد برآشفته به اصغر       
کريمی حمله می کند که او                  

 »حکمتيست«قصد دارد حزب      
از «کند و آنرا          »دو شقه  «را   

خط تاکنونی خود، که به خط             

٢٣٧شماره   
کورش مدرسی شناخته شده است و         
او سهم اساسی در ساختن اين حزب         

دور   »و خط اساسی آن داشته است        
سپس در طول مقاله از برخی          .  کند

نظرات اساسی کورش مدرسی که           
ظاهرا مورد نقد اصغر کريمی قرار       

اما اين   .  گرفته است، دفاع می کند        
يک دفاعيه محکم و مستدل نيست؛           

هيچ استدالل    .  بسيار دفاعی است       
عميق و منسجمی در اين دفاعيه                 

فقط ادعاهايی     .  بچشم نمی خورد        
در اين  .  پشت سر هم رديف می شود     

متن پنج پاراگراف در دفاع از چهار       
تز راست کورش مدرسی وجود                
دارد که طی آن هفت بار نام                           

 .   منصور حکمت ذکر شده است
 

جالب نيست؟ خط و محفل کورش             
 »اکثريت«مدرسی از جانب جناح          

مورد نقد قرار گرفته که از منصور         
حکمت عبور کرده است و آثار                   
منصور حکمت در اين حزب دارد           
خاک می خورد؛ محفل کورش                   
مدرسی در دفاع از خويش در مقابل       
جناح مقابل و بمنظور يارگيری در          
دفاع از کودتای خود، اسم منصور           
حکمت را مثل فلفل نمک در نوشته         

عبور از      .  های خود می پاشد               
منصور حکمت و بيگانکی کامل با          
کمونيسم کارگری منصور حکمت و      
مارکسيسم نزد اين حزب برای ما             

اين تحول از روز اول     .  تازگی ندارد 
ما از اولين      .  روشن و آشکار بود        

بروزات راست روی در نظرات              
کورش مدرسی، چه آن زمان که                
هنوز در حزب کمونيست کارگری         
بود و طرح تشکيل دولت موقت با            
دو خرداد و تشکيل مجلس موسسان        
را مطرح می کرد، و چه زمانی که          
انشعاب کرد و سياست های راست          
خويش را يکی پس از ديگری به                

رساند،   »حکمتيست«تصويب حزب   
اين تزها و نظرات         .  نقد کرده ايم     

راست به پيش از نظرات مورد دفاع 
تزی   ۴.  ريبوار احمد باز می گردد       

که ريبورا احمد طرح کرده است از        
جمله آخرين دست گل های کورش           

 .   مدرسی است
 

در دفاع از کورش مدرسی در                     
رابطه با تحليل وی از موقعيت                    
جمهوری اسالمی، يعنی اعالم اينکه     
رژيم اسالمی اکنون به يک نظام               

بدل شده است، ريبوار           »متعارف«
اين چه    «:  احمد چنين می نويسد          

ديدگاه عجيبی است که هر کس                   
رژيم را نامتعارف بنامد تبديل به               

انقالبی ميشود و هر کس متعارف       
اين !  تبديل به ارتجاعی ميشود؟         

کودکانه ترين کاريکاتور سازی          
از بحث منصورحکمت در اين             

   ».باره است
 

در اينجا ما به نقد اصغر کريمی            
اما .  از اين تز کاری نداريم                  

ريبوار احمد از پاسخ به نقد                      
واقعی به اين تز شانه خالی کرده          

اين پاسخ بيشتر به يک               .  است
. سفسطه شباهت دارد تا استدالل         

نظر کورش مدرسی فقط به يک           
تحليل ساده که آيا رژيم اسالمی             
اکنون متعارف شده است يا خير،         

آنچه حائز     .  محدود نمی شود         
اهميت است استنتاجات سياسی             

در .  راست او از اين تحليل است         
حقيقت بايد گفت که او اين تحليل           
را ارائه داده است تا بتواند آن                  
استنتاجات راست را به حزبش              

بدنبال اين تحليل وی از        .  بقبوالند
رشد سرمايه داری تحت حکومت       
احمدی نژاد صحبت کرده است؛          
از اينکه رژيم اسالمی بحران                
ندارد؛ از اينکه جدال جناح های           
رژيم اسالمی نه بخاطر حفظ                  
نظام، بلکه بخاطر طرح های                 
مختلف اقتصادی و دفاع از قطب         
های مختلف سرمايه دارانه جهانی     

وی از اين تحليل، در                  .  است
بهترين حالت، راه صبورانه و               
ماليم مبارزه با رژيم اسالمی را           
در دستور حزب خويش می                     

اين استنتاجات است که           .  گذارد
مورد نقد کمونيستی ما قرار                    

و بنظر می رسد که        .  گرفته است 
چنين استنتاجاتی است که باعث           
شده جناح ديگر از تمرکز دوباره         
و فعال شدن در قبال مساله                        
سرنگونی رژيم اسالمی سخن               

 .  گويد
 

ريبوار احمد دفاع کورش مدرسی      
از اسالم سياسی و حزب اهللا در             

جنگ لبنان        
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

در مقابل قطب ديگر تروريستی،         
انتقاد عميق  «تروريسم دولتی، را      

از بی تأثيری چپ  … مارکسيستی 
. می نامد     »در آن صحنه سياسی       

آيا در اين زمينه استداللی ارائه              
حتی نقل قولی هم      .  می دهد؟ خير   

. از کورش مدرسی ذکر نمی شود       
چرا؟ چون اگر سخنان او را نقل            
کند، راست بودن اين نظريه                     
آنچنان عيان است که بهيچوجه               

. قدرت دفاع از آنرا نخواهد داشت      
بجای دفاع از سخنان واقعی                     
کورش، پای منصور حکمت را            
بميدان کشيده است و کوشيده است       
اين سياست راست را با نقد                        
منصور حکمت از چپ سنتی و             
حاشيه ای در جامعه مشابه قرار            

نقد منصور حکمت از چپ          .  دهد
حاشيه ای و فرقه ای هيچ ربطی            
به دفاع کورش مدرسی از حزب          

منصور حکمت در نقد      .  اهللا ندارد 
چپ حاشيه ای بی تاثير در زندگی       
مردم، کمونيسم کارگری را                     
مطرح کرد و بعنوان آلترناتيو                 
کمونيستی طبقه کارگر در مقابل           

اما .  اين چپ سنتی قرار داد                  
کورش مدرسی درباره چپ حاشيه     
ای در لبنان و خاورميانه صحبت         
نمی کرد، در مقابل تروريسم                   
دولتی بسرکردگی آمريکا و                     

 »مثبت«اسرائيل از اقدامات                   
 .  حزب اهللا برای مردم سخن گفت

 
دفاعيه ريبوار احمد از نظر                      
ارتجاعی کورش مدرسی در دفاع       
از سياست حذف يارانه ها واقعا             

بحث يارانه  «:  جالب و ديدنی است   
ها هم مانند آن خوش باوری و                 
ساده لوحی ای است که برای                   
محافظت از منافع طبقه کارگر در        
برابر بازار آزاد، از سرمايه                    

اين .  داری دولتی پشتيبانی بکنيد        
هم يک تز خيلی عقب مانده چپ             
سنتی است که خيلی وقت پيش                 
توسط کمونيزم منصور حکمت             

نزد   ».جواب خود را گرفته است       
. اين جناح همه چيز وارونه است         

دولت احمدی نژاد يارانه ها را                
حذف کرده است و در اثر آن                    
قيمت اقالم اساسی زندگی مردم             

سرسام آور رشد کرده است و          
در نتيجه فقر و فالکت عظيم             
تری را بر مردم کارگر و                    

. زحمتکش تحميل کرده است          
آنگاه ريبوار احمد می نويسد            
اعتراض به قطع يارانه ها مثل       
دفاع از سرمايه داری دولتی            

آخر چه ربطی ميان اين       !  است
دو مساله وجود دارد؟ يکی از          
مبانی پايه ای کمونيسم                          
کارگری دفاع از اصالحات در      
زندگی مردم کارگر و                            

مبارزه برای   .  زحمتکش است  
افزايش دستمزد، مبارزه برای       
کاهش فقر، برای رفاه بيشتر            
يکی از ارکان مبارزه کمونيسم      

اين مبارزه      .  کارگری است     
بخش اليتجزای مبارزه برای          
انقالب کارگری و واژگونی             

آيا واقعا   .  سرمايه داری است     
اينها متوجه نيستند که از چه              
سياست های راستی دفاع می           

 . کنند؟ فکر نمی کنم
 

و باالخره، ايشان به دفاع از              
سياست ارتجاعی مهر سبز               
زدن به مبارزات توده ای مردم      

اين .  در دو سال پيش می رسد        
حزب با اتخاذ يک سياست                 
راست و پاسيفيستی تحت نام            

 »انقالب پرولتری «دهان پرکن   
خيزش عظيم و ميليونی مردم          
عليه رژيم اسالمی را به جيب          

. اصالح طلبان حکومتی ريخت   
مبارزات قهرمانانه مردم را به       
جناح موسوی و شرکاء بخشيد        
و خيال خود را از مبارزه                    
انقالبی برای سرنگونی رژيم         

در تمام طول          .  راحت کرد    
مبارزات مردم، تمام هم و                  
غمش به خانه فرستادن مردم           

اعتراض «و          »نرويد«.  بود
 »در خانه بمانيد       «و        »نکنيد

تمام رهنمود اين حزب به مردم      
در اين شرايط خطير و                          

معلوم نبود  .  سرنوشت ساز بود   
که آيا اين جريان مدافع آزادی          
مردم است يا عمال دارد به                  
سخنگوی رژيم اسالمی بدل             

و از آن جالبتر اينکه      .  می شود 

٢٣٧شماره   
همين جناح وقتی به مبارزات مردم         
در آفريقای شمالی و خاورميانه                 

اين .  رسيد، آنها را انقالب ناميد              
 تناقض را چگونه بايد درک کرد؟ 

 
مدافعين کورش مدرسی در اين                  
حزب، منجمله ريبوار احمد، عاجز        
از ارائه يک استدالل مارکسيستی            
در دفاع از اين خط و تزهای                         
راست، مکررا اسم منصور حکمت       

با ورد خوانی که      .  را ذکر می کنند     
نمی توان از مارکسيستی بودن يک         
تز و سياست و يا تطابق آن با                         
کمونيسم کارگری منصور حکمت          

با صرفا اشاره به يک           .  دفاع کرد  
تاريخ در جنبش کمونيستی و نام                
بردن از يک کتاب منصور حکمت         
که نمی توان نشان داد يک تز يا خط   
سياسی در چهارچوب کمونيسم                 

اين .  کارگری منصور حکمت است     
 .   ديگر از الفبای کار تئوريک است

 
اينها خود به اين مساله آگاهند، اما             

خودشان بهتر از      .  چاره ای ندارند     
هر کسی می دانند که تا چه حد                      
سياست ها و نظرات کورش مدرسی      
به مارکسيسم و کمونيسم کارگری            
منصور حکمت بيربط است؛ تا چه          
ميزان در راست ترين قطب جريان         
چپ سنتی قرار دارد؛ تا چه ميزان           

حتی .  راست و بعضا ارتجاعی است    
بهمن شفيق اولترا راست هم از                   
شباهت و نزديکی سياست های                  
کورش مدرسی با نظرات کهنه و              
پوسيده خود سخن می گويد و به آنها        
نصحيت می کند که از نام                                
حکمتيست و کمونيست کارگری               

 .    خود را خالص کنند
 

اينها واقعا در بد مخمصه ای قرار            
بخشی از کمونيست های      .  گرفته اند 

قديمی در حزب شان می گويند که             
می خواهند پرچم منصور حکمت را      
برافرازند؛ مدعی هستند که از خط          
منصور حکمت پيروی می کنند؛              
اينها از راست روی کورش مدرسی      
و محفلش به جان آمده اند؛ می                      
خواهند سکان حزب را بدست                     
بگيرند؛ محفل کورش مدرسی نيز با      
قلدری و دروغ پراکنی می کوشد              

دست .  حزب را از آن خود سازد             
لذا برای يارگيری     .  شان بسته است    

اما اين  .  ياد منصور حکمت افتاده اند    
ما .   سياست ديگر چاره ساز نيست       

کليه اين تزهای راست را طی چند            
سال اخير بشکل جامع و مستدل نقد          

اکنون برای آگاهی             .  کرده ايم      

عالقمندان و تسهيل دستيابی به              
آنها، بخشی از اين ادبيات را در            
صفحه اول سايت حزب قرار داده       

در اينجا در نقد نوشته                     .  ايم
مزبور، بمنظور روشن شدن                  
بحث، صرفا بطور مختصر به              

 . برخی از اين تزها پرداختيم
 

در پايان جا دارد به يک نکته                   
بايد اذعان کنيم    .  ديگر اشاره کنيم   

که در نوشته ريبوار احمد يک               
 . حقيقت وجود دارد

 
: ريبوار احمد درست می گويد              

خط رسمی حزب حکمتيست بنام         
خط کورش مدرسی شناخته شده       «

است و او سهم اساسی در ساختن          
اين حزب و خط اساسی آن داشته          

او حقيقت را می گويد                  ».است
زمانی که می نويسد، اگر سياست        
های کورش مدرسی نقد و طرد             

اگر اين حزب از آن خط       «شود و   
سياسی ای که تا کنون داشته و بر         
روی آن پيش رفته است، برگردد،      
به نظر من اگر هرچيزی باشد،             
از نظر ماهيت سياسی ديگر آن             

-٧حزب حکمتيست نمی باشد که        
با آن شناخته        »سال اين حزب       ٨

 .   شده است
 

اما يکبار ديگر بايد بروشنی گفت        
که اين خط هيچ ربطی به                            
مارکسيسم و کمونيسم کارگری            

نام .  منصور حکمت ندارد                
حکمتيست بی مثما ترين نام برای       
حزبی است که اين سياست ها را          

 . به پيش می برد
 

اگر کسی قصد زنده کردن                        
منصور حکمت در حزب را                   
دارد؛ اگر کسی قصد برافراشتن          
پرچم کمونيسم کارگری منصور         
حکمت را دارد؛ اگر کسی می                
خواهد آثار منصور حکمت را از        
بايگانی بيرون آورد و فعاليت                
خود را بر اساس آن پی بگيرد؛              
بايد خط کورش مدرسی را، که             
يک خط راست، در منتهی اليه              
چپ سنتی و بعضا ارتجاعی است       

. از ريشه نقد کند و کنار زند                    
حکمتيسم هيچگونه اشتراکی با             

 .  اين خط ندارد
 

 *** 

 

 دفاعيه سياسی يا استيصال؟
 

 ...در حاشيه نوشته ريبوار احمد 



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

سال بى اعتبارى               2011سال     
دمکراسی .  بيشتر بورژوازی بود    

بعنوان چهارچوبى براى حکومت       
استثمارگر سرمايه دارى چهره             

آشکارا و بدون    .  اش را نشان داد     
و نظر مردم        "  راى"اينکه به        

ميلياردها نفر را به   ،وقعى بگذارند
گرسنگی و فقر بيشتر با سياست            
رياضت کشی اقتصادی محکوم            

هر جا که مقاومتى                    .  کردند
صورت گرفت پليس و نيروى                

در .  ضد شورش بميدان آوردند          
دمکرات ترين کشورهای                          
بورژوازی بر روی مردم                          
معترض آتش گشودند و چهره                
ديکتاتوری سرمايه بيش از پيش           

 . نمايان گرديد
 

سال استيصال                  2011سال         
دولتهای بورژوازی در مواجهه با      
بحران عميقی بود که نظام سرمايه      
داری خود موجد آن بوده اما                     
ميخواهد بارش را روى دوش                 

. کارگران و محرومان بگذارد              
بورژوازی ديگر آلترناتيوی                   

مردم   1991نداشت که مانند سال       
مناطق شرق را به واسطه شکست       
سرمايه داری دولتی به آن حواله           
دهد چرا که خود به همان                            

در اين  .  سرنوشت دچار آمده است    
سال کشورهای حوزه يورو و                 
بازار آزاد بود که يکی بعد از                   
ديگرى در کابوس شکست و                    

 . سقوط زيستند
 

تمام راه حل های تاکنونی شان                
براى حل بحران منتهی به شکست       

آنچه که تا واپسين روزهاى          .  شد
رصد گرديد، عليرغم      2011سال  

 ،توحش افسار گسيخته بورژوازى    
ناکامی دشمنان طبقه کارگر در              
کشورهای درگير در بحران عميق     

تمام جلسات علنى و    .  اقتصادی بود 
مخفى سران دولتهای اتحاديه                  
اروپا در اين سال همگی حول                 

حقنه کردن سياست رياضت            
کشی اقتصادی به طبقه کارگر        

در پيش      .  اروپا دور ميزد          
گرفتن اين سياست جنايتکارانه      
موجی از بی نظير ترين                       
اعتراضات ميليونی کارگران و    
مردم گرسنه در سرتاسر اروپا       

 . را موجب گرديد
 

در يونان موج اعتراضات                  
معترضين به نظام سرمايه                 
داری و بن بست راه حل های           
بورژوازی، دولت پاپاندروس       
را به سقوط کشاند و دولت                  
جايگزين نيز جا پای دولت                
پاپاندروس گذارد و نوکر حلقه        

 14.  به گوش بورژوازی شد        
ميليارد يورو اوراق قرضه ای       
که از سوی بورژوازی آلمان و      
فرانسه خريداری گرديد و                  
صرف بازپرداخت سود بدهی        
های قبلی گرديد، نيز نتوانست        
حتی به عنوان مسکنی،                        
بورژوازی از نفس افتاده در            
يونان را ياری رساند و عمال            
به يک فلج وحشتناکی دچار              

مردم خيابان های يونان را     .  آمد
در آخرين روزهای پايانی سال      

 . تسخير کردند 2011
 

در ايتاليا نيز بورژوازی به               
سقوط دولت     .  زانو در آمد         

. برلسکونی شکست بعدی بود       
ماريو مونتی نيامده شمشيرش        
را بر عليه طبقه کارگر ايتاليا           

اما اين معرضان    .  از رو بست   
ايتاليايی بودند که صحنه را               
برای دولت بورژوازی خالی          
نساخته و خيابانها را در                       
شهرهای مهم و بزرگ ايتاليا           

معترضان .  از آن خود کردند        
ايتاليايی عليرغم حمله وحشيانه     
پليس، بر اين اصل پای فشردند      
که تکليف نه در پارلمانهای               
بورژوايی بلکه در کف                        

٢٣٧شماره   
خيابانها است که بايستی مشخص              

دولتهای اسپانيا و بلژيک نيز        .  شود
هر يک در برابر موج بحران و                  
اعتراضات اجتماعی مجبور به                 

موج اعتراض    .  کناره گيری شدند      
در شهرهای اروپايی از آتن تا                     
مادريد و از بروکسل تا رم و ميالن          
و ناپلی و از لندن تا پاريس همه و               
همه بورژوازی را به چالشی بزرگ    

 . کشاند
 

در کشور تونس، گرسنگی و فقری          
که ميوه نظام نابرابر سرمايه داری         
است، جنيش عظيمی را موجب شد          
که به فاصله کوتاهی، ديکتاتوری            
بن علی را به زير کشيد و آتش اين             
جنبش اعتراضی با پرچم نان به                 

التحرير به عنوان          .  مصر رسيد    
الگوى مقابله با ديکتاتوری سرمايه         
در مصر سر بر آورد و حسنی                    
مبارک را چون بن علی سرنگون             

مردم معترض به اين باور              .  کرد
رسيده اند که نبايستی التحرير را               
ترک گويند چرا که نظام سرمايه               
داری حسنی مبارکهای ديگری به            

 . آنان حقنه خواهند کرد
 

اين موج نه تنها در اين دو کشور                
محصور نماند بلکه دامنه اين                       
اعتراضات به کشورهای ليبی، يمن،  
بحرين، اردن، و سوريه نيز کشيده          

قذافى و عبداهللا صالح نيز                  .  شد
سرنگون شدند و نوبت بشار اسد و           

سوريه در روزهای     .  ديگران رسيد  
همچنان غرق در     2011پايانی سال   

جنبش سرنگونی طلبی       .  خون بود   
در سوريه همچنان تصميم خود را            
برای بزير کشيدن بشار رژيم بشار         

  . اسد به پيش می برد
 

اين اعتراضات ويژگى عربى                     
نداشت و التحرير به شهرهای                     

براى اولين بار مردم    .  اسرائيل رسيد 
کارگر و زحمتکش اسرائيل در                  
وراى نفرت قومى و مذهبى کهنه              
حکومتى بميدان آمدند و با برپائى             
التحرير نتانياهو و دولت سرمايه              
داری اسرائيل را به مصاف بزرگی       

 . طلبيدند
 

دامنه اعتراضات به نظام سرمايه             
داری و راه حل های آن، به اروپا و          

خاورميانه محدود نماند و در                  
آمريکا جنبش بزرگی با عنوان             
وال استريت را اشغال کنيد بميدان      

صدها هزار نفر در آمريکا با      .  آمد
پليس سرکوبگر بورژوازی                   
درگير شدند و خيابانها و پارکهای       
شهرها و بنادر مهم آمريکا را به           

اين جنبش   .  اشغال خود درآوردند    
. را از آن خود کرد            2011سال   

جنبش نفی نظام طبقاتی سرمايه            
داری که مسبب تمام مصائب                  

اين جنبش در پس        .  امروز است  
بايکوت خبری رسانه هاى                       

زنده و پويا به راه               ،بورژوازی
 . خود ادامه ميدهد

 
سرمايه داری سعی دارد توسط             
قلم به مزدهای خود اينطور                      

سال    2011عنوان کند که سال            
بازارهای مالی آشفته بوده و همه         

بی نظمی مالی   "اين اوضاع را به     
نسبت "  دولتهای درگير در بحران    

تا آنجا که در روزهای اول         !  دهد
از طرف نهادهای            2012سال    

مالی بورژوازی اعالم شد که در         
دولتهای بورژوازی      2012سال   

می بايست پنج تريليون و هشتصد       
ميليارد يورو بدهی های خود را           
به اين نهاد ها پرداخت کنند که                
ژاپن و آمريکا و ايتاليا و فرانسه           
و آلمان در صدر اين اعالم قرار           

مسلما اين خبر حاوی دور       .  دارند
تازه ای از يورش بورژوازی به          
سطح معيشت ميليونها انسان                  
کارگر و توده کارکن را در اين              

اعالم سررسيد    .  کشورها ميباشد   
بدهی دو تريليون و سيصد ميليارد      
يورويی ژاپن نيز خبر خوشايندی       

. برای بورژوازی نمی تواند باشد      
بحران اقتصادی حصارهای                  
کشيده شده توسط دولتهای اين                

١٠صفحه کشورها را         

 

 2011سال 
 !سال وحشت ديکتاتورها از سقوط

 
 پدرام نو انديش



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

درهم ميشکند چرا که منشاء بحران بر خالف تبليغات            
بورژوازی نه بدهيهای اين دولتها، بلکه بحران ذاتی              
نظام سرمايه داری بوده و ريشه در تغييرات ترکيب                

 . ارگانيک سرمايه دارد
 

سال وحشت سرمايه داری از جنبشی بود            2011سال  
که بر عليه نظم موجود در اقصى نقاط جهان براه                       

سال تعرض گسترده به                  2011سال     .  افتاده بود    
ديکتاتورهای مادام العمری بود که سرمايه داری آنها            

سال جنبش    2011سال  . را جزيره ثبات لقب داده بود       
عظيم اجتماعی ضد کاپيتالستی در سطح جهان و                       
تاکيدى بر صحت تحليل هاى کمونيسم کارگری                         

سالی .  منصور حکمت بعد از فروپاشى شوروى بود            
که در تظاهرات های ضد سرمايه داری مردم شعار                
زنده باد سوسياليسم طنين افکن شد و سرمايه داری                  

 . دشمن واقعی خود را ديد
 

ميتواند سال پيشروى اين جنبش جهانى                2012سال   
براى تشکل و تحزب و             ،براى فتح سنگرهاى جديد       

 . *پيشروى به سمت انقالب کارگرى باشد

٢٣٧شماره   
 

 اطالعيه اول درباره برگزاری اولين کنفرانس

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

بدينوسيله باطالع ميرساند که اولين کنفرانس تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم               
کميته های   .  در کشور سوئد برگزار می شود                ٢٠١٢کارگری بتاريخ چهارم مارس           

کشوری حزب موظفند که در اسرع وقت با اعضای حزب تماس گرفته و اطالعات الزم                   
 . را در اختيار آنها قرار دهند

 

همانگونه که مطلع هستيد کميته خارج کشور حزب پس از کنگره اول بتاريخ فوريه                               
در اين مدت کميته خارج منطبق با پالتفرم            .  توسط هيات دائر حزب انتصاب شد          ٢٠١١

خود با همکاری نزديک با تشکيالت های حزب، در دو کشور سوئد و هلند کنفرانس                              
کشوری برگزار کرده و در برخی کشورهای ديگر کميته های واحدهای کشوری را موقتا               

طبق همين پالتفرم کميته خارج موظف شده بود که حداکثر تا يکسال                 .  سازمان داده است   
 .پس از تشکيل، کنفرانس خارج کشور را برگزار کند

 

کميته خارج کشور کليه اعضای حزب را فرا می خواند که در اين اجالس مهم حزبی                            
شرکت کنند و در تصويب نقشه عمل آتی حزب در خارج کشور و انتخاب کميته خارج                         

همچنين اعالم می شود که افرادی که عالقمند به شرکت در             .  کشور نقش فعال ايفاء نمايند     
اين کنفرانس هستند می توانند از طريق شماره تلفن ها و ايميل زير با کميته خارج تماس                      

 .بگيرند و اطالعات الزم برای چگونگی شرکت در کنفرانس را جويا شوند

 

 :شهال نوریو مريم کوشا  

+447505381630 

+460737262622 

Kousha.maryam@gmail.com 
 

 کميته خارج کشور -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژانويه  ١١

 

 2011سال 
 ...سال وحشت ديکتاتورها از سقوط 

 

 

 يک دنياى بهتر    
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ                          

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و              .  جامعه بشرى بوده است   
غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج                 
ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده             
هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى                                

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و          .  اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است     
مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها،                 
چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه                    
 .دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد

 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى                               
بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست                       

 .خود انسان، ضرورى و ميسر است

 

:منتشر ميشود   
 

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 

 

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

متاسفانه با خبر شديم اينبار حادثه         
ای هولناک در فوالد يزد باعث              

کارگر شده است و دهها       18مرگ  
کارگر ديگر بشدت مجروح و هم         

. اکنون در بيمارستان بسر ميبرند        
ما شورای مجامع عمومی فازهای      
دهگانه در عسلويه مراتب تسليت        
و همدردی خود را با خانواده های        
همکاران و همسرنوشتها در فوالد      

همکاران ما و    .  يزد ابراز ميداريم   
خانواده هايشان قربانى بى                         
مسئوليتى و سود جوئى کارفرماها      

 . شدند
 

در چند ماهه اخير دهها کارگر                
ديگر جان خود را در محيط ناامن        

 13از مرگ     .  کار از دست دادند      
کارگر در جريان غرق شدن                    

. شناور کوشا مدت زيادی نميگذرد    
تنها چند روز بعد از اين حادثه در         
فاز يک کارگر ديگری در يکی از     
چاهها دچار خفگی شد و جان                  

 

 به نقل از سايتهاى خبرى
 

 تسليت به خانواده همکاران
 

 15کارگری در فاز            .  باخت
محيط .  دچار حادثه ميشود           

کارمان  تبديل به قتلگاه شده               
اعتراضات کارگران به     .  است

نا امن بودن محيط کار و                      
حوادث اخير باعث شده است           
رسانه ها گزارشات و آماری           

. از قربانيان حوادث کار بدهند       
مهر ماه سال گذشته تعداد کل            

شدگان حوادث کار در            فوت   
نفر    290هزار و         کشور يک  

نفر   271هزار و      بوده که يک     
. نفر زن بودند     19آنان مرد و      

در ادامه اين گزارش آمده است       
ماه اول سال جاری از             6در   

شده در حوادث      کل افراد فوت      
نفر    770کار نيمه اول امسال         

مرد و مابقی زن هستند که                  
استانهای تهران و اصفهان به          

نفر     101و        107ترتيب با        
های اول و دوم          فوتی در رتبه    

٢٣٧شماره   
مرگهای ناشی از حوادث کار قرار         

در آذربايجان شرقی در نيمه         .  دارد
کارگر جان        65اول سال جاری           

بايد گفت   .  خود را از دست دادند           
آمار جان باختن دهها کارگر ديگر           
تنها در يکی دو ماه اخير هنوز                     

مرکز پزشکی    .  اضافه نشده است      
درصد افزايش      18قانونی  رسما         

مرگ در محيط کار را اعالم کرده           
 . است

  
 41قربانيان حوادث کار در فارس           

تعداد .  درصد افزايش يافت است           
قربانيان حوادث کار استان فارس            

درصد    41.5در نيمه اول امسال            
به گزارش        .   افزايش يافت       

خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی        
قانونی استان فارس در اين                            
خصوص اعالم کرد که تعداد                      
قربانيان حوادث کار استان فارس            

درصد    41.5در نيمه اول امسال            
نفر    41افزايش يافت يعنی از رقم           

نفر    58به      مدت مشابه سال قبل            
کل فوتيهای حوادث کار شش      .  رسيد

ماهه نخست امسال مرد بودند در              
 40حاليکه در نيمه اول سال گذشته         

مرد و يک زن قربانی حوادث کار           
قربانيان حوادث کار استان          .  شدند

نفر    109فارس در سال گذشته            
مرد و يک زن بوده            108شامل   

اينها تنها آمار کارگرانی              .  اند
هست که رسمی هستند و يا در                
شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی      

در طول سال جاری      .  جان باختند 
دهها کارگر ساختمانی حفاری و          
آجرپزی در حين کار جان باختند         
که اسامی آنها جزو اين آمار                    

. آمار و ارقام واقعی نيستند    .  نيست
اما با اين حال همين آمار هم                     

  .وحشتناک است
 

ما شورای کارگران فازهای                   
دهگانه به همکاران خود در ساير       
مراکز صنعتی اعالم ميکنيم که            
بايد برای ناامنی محيط کار چاره         
ای بجوئيم تا با مرگ هر کارگر            

همکاران .  خانواده ای نابود نشود     
عزيز در اولين فرصت مجامع              
عمومی خود را برگزار و                         
شوراهای واقعی خودتان را ايجاد      

براى اينکه محيط کار ايمن         .کنيد
باشد الزم است سيستم ايمنى کار          
استاندارد شود و نمايندگان                       
کارگران مرتبا بر امنيت محيط             

 .کار نظارت داشته باشند

 

 !دستمزدهای معوق ،اخراج از کار: کارگران سرو مشرق زمين
 

نفر از کارگران از      16مدير شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين        "  سيار"طی چند هفته گذشته و بطور ادامه دار تا روز هفدهم آذر ماه بنا به دستور                    
بهانه سيار برای اخراج کارگران هوای سرد زمستان و عدم نياز کاری و ناتوانی مالی در پرداخت دستمزدهای کارگران                     .  کار اخراج و بيکار شده اند     

عالوه بر اخراجها، دستمزدهای يکماه و نيم گذشته کارگران              .  تا امروز تالش تعدادی از کارگران برای بازگشت به کار بی نتيجه بوده است                     .  است
 .توسط سيار به گرو گرفته شده است

 

هزار تومان از دستمزدهای آبانماه کارگران را به بهانه پول نيست و نداريم پرداخت ننموده و به گرو گرفته اند و حاال با                                 150عوامل کارفرما مبلغ     
عالوه بر عدم پرداخت دستمزدها بعلت اخراجهای گسترده حجم سنگين           .  روز از پايان ماه خبری هم از پرداخت دستمزدهای آذر ماه نيست              17گذشت  

اخراج کارگران و کاهش نيروها،     .  کار اضافی روی زمين مانده با تهديد و فشار از جانب سيار و همدستانش به کارگران فعال شاغل تحميل شده است                        
جنايتی است که جانوران سودجو و رذلی امثال           ،افزايش و تحميل فشار کاری بيشتر بر روی کارگران فعال شاغل و در عين حال نپرداختن دستمزدها                  

 . سيار در سايه حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران هر روز عليه کارگران مرتکب ميشوند
 

فقط به کارگران گفته اند ماهی          -نفر کارگر که در شرايط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند                    10شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين فعال با          
با ساعت کاری شبانه روزی در ايام تعطيل و              -هزار تومان به شما می پردازيم که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند                          300

اين کارگران زحمتکش از      .  تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز ميباشد                       5طرف قرارداد شهرداری منطقه          ،غير تعطيل 
 ی و شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در ايران و محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير قانونی در شرايط معيشت                                     

 .کاری بسيار سختی بسر ميبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهايی است که در مجاورت دستشويی پارکها در اختيار آنها گذاشته اند
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 ايران خودرو -قصابخانه سايپا 
 !انگشتان شهرياری قطع شد

 

بنا به خبر دريافتی، شهرياری يکی از کارگران زحمتکش شيفت شب             
ايران   -مجموعه پرسی ايتکو پرس سايپا                 )  پرسکار(پای پرس       

بطور ناگهانی      ،در هفته پيش در حاليکه مشغول کار بود                   ،خودرو
بعلت خرابی و نقص فنی سيستم چشمی پرس، دستگاه پرس چند تنی                 

در .  بر روی دستش فرود آمد و چهار انگشت او متالشی و قطع شد                   
حاليکه شهرياری از درد به خود می پيچيد و فوران خون ناشی از                       

عوامل   ،قطع انگشتان دستگاه پرس و محل کار را بشدت آغشته بود                
کارفرما با خونسردی و بی توجهی نظاره گر اين صحنه تلخ و                               

 . دردناک بودند
 

کارگران دست از کار کشيده و در نهايت اندوه و خشم در محل جمع                   
 ،سرانجام پس از کلی اهمال و کارشکنی از جانب کارفرما          .  شده بودند 

مدير "  نياکان. "شهرياری به درمانگاه درجه چندمی در کرج منتقل شد        
جنايتکار و دزد ايتکو پرس و همدستانش تلويحا گفته اند بروز اين                       
سوانح در ايتکو پرس عادی بوده و دليل اصلی اين اتفاقات بی توجهی              

در طی اين چند      .  و بی دقتی خود کارگران در حين انجام کار است                
روز شهرياری به همراه خانواده اش با چهار انگشت قطع شده با جسم              

با جيب خالی و در نهايت تنگدستی و عدم                          ،و روانی خرد شده        
 .امکانات پزشکی مناسب سرگردان به دنبال معالجه است

 

اين اولين و آخرين مورد از قطع انگشتان و دست و اعضای بدن                           
کارگران در زير آوار دستگاههای چند تنی فرسوده و اسقاطی پرس                 

اعمال و فشار بيش از حد کار کنتراتی         .  در کارخانه ايتکو پرس نيست    
و قطعه کاری، بکارگيری دستگاههای پرس و ابزار و لوازم توليد                     

استرس و فشار روانی ناشی از جو             ،بسيار فرسوده و از رده خارج        
ارعاب در محيط کار برای رسيدن به حد نصاب تعيين شده در توليد،                

ناچارى     ،خستگی مفرط کارگران بعلت فشار کاری بسيار باال                          
کارگران به انجام کار شبانه و سنگين در ازای چندرغاز دستمزد در                 

از عوامل جنايت و قتل عام کارگران           ،محيطی غير ايمن و خطرناک     
برخالف آنچه سرمايه داران و حکومت اسالميشان و همه                       .  است

تريبونهای نوکر ميگويند حوادثی از اين دست نه عادی و پيش پا افتاده             
اين !  است و نه بعلت بی تجربگی و ناشيگری و عدم دقت کارگران                   

اين جنايت آگاهانه و            .  نيست"  سوانح محيط کار       "اتفاقات اکيدا        
سازماندهی شده سرمايه داران برای کسب سودهای بيشتر است البته               

مسبب و بانی    !  به بهای مرگ و نابودی کارگران و خانواده هايشان               
اين فجايع و جنايت غير انسانی سرمايه داران و حکومت اسالميشان                

 .هستند
 

نفر کارگر        1200ايران خودرو با بيش از                  -ايتکو پرس سايپا          
ساعته    8شيفت      3ماه تا يکسال در            3قراردادی با قراردادهای از         

کاری در شرايط کاری بسيار فشرده و سنگين و پر خطر با                                       
هزار تومانی از جمله مراکز پرسی مهم و اصلی                  300دستمزدهای  

ما ه پيش ايتکو      2الزم به ياد آوريست تا      .  ايران خودرو و سايپا ميباشد    
پرس از زير مجموعه های ايران خودرو بشمار ميرفت اما اخيرا به                  
دليل  ورشکستگی و بحران مالی در ايران خودرو با خريد بخش                          

ايتکوپرس به زير مجموعه ای از        ،اعظم سهام اين شرکت توسط سايپا     
سايپا تبديل شده اما در عين حال مجری و طرف قرارداد با سايپا و                       

 . ايران خودرو ميباشد
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 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                  -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی          .  قرار گرفته است   

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                   
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق 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  -٢
 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن                .  توده کارگران و مردم است                

سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و          
. مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                    

بايد .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند             
در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها              ،همه جا 

 . را سازمان داد
 

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

 .توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر     .   کنترل کارگرى را تسهيل ميکند    
بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                   

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در              .فراهم مياورد 
 . محيط زيست و کار باشند

 

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

پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه            ،مبارزاتى در آن   
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى                  .  تظاهرات شبانه است     

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     
 

 حکم اعدام امير حکمتی 

 !محکوم است" دادگاه انقالب اسالمی"توسط 
 

تبعه   ،امير حکمتی "  دادگاه انقالب اسالمی  "اخيرا يک 
امير حکمتی  .  را به اعدام محکوم کرده است         ،آمريکا

عضويت در سازمان جاسوسی آمريکا و             "به اتهام     
محارب و مفسد فی          "  همکاری با دولت متخاصم         

 . االرض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين حکم ضد انسانی               
. دستگاه قضايی رژيم اسالمی را قويا محکوم ميکند             

يک جنايت سازمان يافته     .  اعدام قتل عمد دولتی است     
رژيم اسالمی رژيم اعدام و سنگسار و           .  دولتی است 

در پرونده اش اعدام بيش از          .  تجاوز و جنايت است     
 . صد هزار تن ثبت شده است

 

و "  عضويت در سازمانهای جاسوسی                 "اتهام      
يک اتهام شناخته شده    "  همکاری با دولتهای متخاصم   "

و نخ نمای رژيم اسالمی است که تاکنون به اين بهانه             
 . هزاران تن را به جوخه های اعدام روانه کرده است

 

رژيم اسالمی اهداف سياسی روشنی را در پس اين                
اين اقدام گوشه ای از       .  حکم جنايتکارانه دنبال ميکند     

تروريسم   ،تخاصم دو قطب تروريستی جهان معاصر       
اسالمی از يک طرف و تروريسم دولتی آمريکا و                  

قربانيان اين جنگ        .  است    ،ناتو از طرف ديگر           
تروريستی عمدتا شهروندان و مردم بيگناه از هر دو            

 . سو هستند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال اعالم                   
ميکند که در فردای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی             
تمامی سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و             

در جمهوری    .  منحل خواهند شد          مخفیاطالعاتی    
بازداشت و  "  جاسوسی"احدی به اتهام        ،سوسياليستی

جمهوری سوسياليستی حکومت     .  محاکمه نخواهد شد    
تمامی اطالعات حکومت همواره    .  آزاد کارگری است  

و بطور مستمر در اختيار و در دسترس همگان                         
بعالوه حق جستجو و اطالع از حقيقت در        .  خواهد بود 

مورد کليه جوانب سياسی و اجتماعی يکی از ارکان             
حقوق و آزاديهای فردی و مدنی در جامعه است و                   

 ،مليت    ،همه افراد ساکن ايران مستقل از تابعيت                    
بطور يکسان از تمامی حقوق                  ،مذهب و جنسيت      

 . شهروندی در جامعه برخوردار خواهند بود
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژانويه  ١٠ 

٢٣٧شماره   
 

  دستمزدهای معوق ،کارگران راه آهن تهران 
 

 !شرکت تارک دژ

اشاره کرديم که دستمزدهای سه ماهه شهريور و مهر            22/9/90در اطالعيه قبلی در تاريخ      
مستقر در راه آهن      "  تارک دژ "نفر از کارگران شرکت پيمانکاری            450و آبان بيش از        

مدير عامل شرکت با اعمال سياست تهديد و ارعاب                     "  شرفی"تهران پرداخت نشده و           
روز   16با گذشت بيش از      .  همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزد         

مقاومت و    .  از پايان ماه خبری از پرداخت دستمزدهای آذر ماه کارگران هم نيست                                 
کارشکنی عوامل کارفرما در نپرداختن دستمزدها همچنان ادامه دارد و در مقابل کارگران                 
در اشکال مختلف بطور جمعی و انفرادی مصرانه خواهان دريافت دستمزدهای معوقشان                  

 .اعتراضات کارگران برای دريافت دستمزدها ادامه دارد. هستند
 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای            450شرکت انگل پيمانکاری تارک دژ با بيش از                  
 6صبح تا      7هزار تومانی و ساعت کاری از             300يکساله و دستمزدهای پرداخت نشده          

ارائه   ،عصر و اضافه کاری اجباری در همه ايام تعطيل و غير تعطيل تا پاسی از شب                            
 .دهنده انواع سرويس خدماتی و فنی در راه آهن تهران ميباشد

 

 !شرکت مه ريل

نفر از کارگران شرکت انگل پيمانکاری مه ريل                150تا روز شانزدهم آذر ماه بيش از              
چهره منفور  "  بهراد قصريانی . "هنوز موفق به دريافت دستمزدهای ناچيز آذر ماه نشده اند           

ضد کارگری و مدير شرکت مه ريل خطاب به کارگران معترضی که خواستار دريافت                         
چه خبرتان است، دو هفته تحمل و صبر         :  فوری دستمزدهايشان هستند با پررويی گفته است      

 .نداريد، من که فرار نکرده ام، به اوضاع و احوال جامعه نگاه کنيد همه جا همين است
 

واقعا که چه خبر است با اين همه کار سنگين و فرساينده از صبح              :  يکی از کارگران ميگفت   
 5هزار تومان، برنج کيلويی       25تا شب، با اين همه گرانی و تورم و فقر، با گوشت کيلويی               

هزار تومانی برای اجاره دو اتاق محقر و               300تا    200هزار تومان و اجاره خانه های           
با همه هزينه های سرسام آور که اين               ،بدون امکانات در حاشيه های جنوب شهر تهران            

اصال .  حکومت اسالمی برای دزدی و سر کيسه نمودن ما کارگران به راه انداخته است                       
هزار تومان زهرمار به اين همه زخمهای          300معلوم نيست که ما کارگران چگونه بايستی         

من خودم خبر دارم       !  قصريانی راست ميگويد چه خبر است          !  بی درمان زندگيمان بزنيم      
با استثمار ما و با نپرداختن دستمزدهای          ،پولهای کالن و ميلياردی توی دست و بالش هست         

ما از صبح تا شب مشغول داللی و معامله گری و زد و بند و سودجويی است و حاال با                                 
 .خساست و پستی دستمزدهايمان را هم نميدهد

 

ماه تا    3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از          150شرکت پيمانکاری مه ريل با بيش از          
 5صبح تا      8هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از                 300يکسال و دستمزدهای      

و عالوه براين هميشه بايستی تعدادی از                ،عصر تا شب و ايام تعطيالت             5عصر و از       
مجری و ارائه دهنده خدمات فنی در راه آهن                 ،کارگران در شيفت شب نيز حاضر باشند          

 .تهران است
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کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  
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بياد فاديمه شهيندال و ديگر 
 قربانيان ناموس پرستی

  
ده سال پيش فاديمه شهيندال بعد از دوره ای طوالنی از مبارزه برای يک زندگی                
آزاد و به دور از سنت پرستی و مردساالری در هنگام مالقات با مادر و                                     

قتل فاديمه   .  خواهرش در شهر اپساال در سوئد به دست پدرش به قتل رسيد                       
شهيندال در کشوری اتفاق افتاد که چندين دهه ادعای برابری و دفاع از حقوق                   

قتل فاديمه شهيندال نه اولين     .  شهروندان را به شعار اصلی خود تبديل نموده بود        
قتل در نوع خود بود و نه آخرين، پيال اطرشی چند سال قبل از فاديمه و بعد از                       

فاديمه، عباس رضايی در جنوب سوئد و ژيان در کاترينه هولم، تنها نمونه های بارزی از ادامه حيات عقب مانده ترين سنت ها در                                     
به همين مناسبت سازمان آزادی زن و تشکل ميخک سفيد در دو                 .  کشور سوئد در پناه سياست نسبيت فرهنگی و رشد راسيسم است               

روز متفاوت با برنامه های مختلف در گراميداشت قربانيان ناموس پرستی و در دفاع از حق حيات انسانها، از همه شما انسانهای                                     
آزاديخواه و برابری طلب دعوت ميکند که با شرکت در اين آکسيونها و گردهمايی ها همبستگی خود را قربانيان ناموس پرستی نشان                            

  .دهيد و به سياست های  نسبيت گرايی دولت سوئد اعتراض نمائيد
 

 گردهمايی در گراميداشت فاديمه شهيندال
 

 سخنرانی  و برگزاری ميز اطالعاتی  
 

 17تا  15ساعت . ژانويه  20جمعه : زمان
 قرار دادن گلهای ميخک سفيد را در يوتا کانال  17در ساعت 
 برونزپارکن، مرکز شهر گوتنبرگ، سوئد: مکان

 
 :بحث آزاد

 ده سال پس از قتل فاديمه شاهيندال
 نمايش فيلم

 18تا  16ژانويه، ساعت  21شنبه : زمان
 )هاگابيو(سالن تجمع ويکتورياهوست : مکان

 برای اطالعات بيشتر با شماره تلفنهای زير تماس بگيريد
 0737262622. شهال نوری   0707744020. پروين کابلی

 
 سازمان آزادی زن و تشکل ميخک سفيد :برگزار کننده

  2012ژانويه 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 

 مضحکه انتخابات رژيم اسالمی 
 !را بر سرشان خراب کنيم

 

به انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از هم اکنون باندهای رژيم برای تعيين سهم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و                                   
خواهان کسب  .  رژيم بدنبال بيشترين سهم در اين مضحکه انتخاباتی است              "  اصولگرای"باند خامنه ای و جناح راست            .  جان يکديگر افتاده اند     

باند .  کنند"  گرم"انتخاباتی شان را     "  تنور"در عين حال از رقبای خود ميخواهند که             .  هژمونی مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند            
جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن          .  مشغول لشگر کشی اند    .  احمدی نژاد مشغول جمع کردن نيرو برای جدالهای بزرگتر آتی است             

آيا ميتوانند کماکان سهمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت                       !  مترصدند.  است که باالخره چه سياستی اتخاذ کنند         
تسليم تمام و کمال و اظهار ندامت شرط حضورشان در اين               .  جناح راست خواهان ذلت و حقارت کاملشان است          .  کامال استيصال آميزی قرار دارند     

 .شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است. نمايش مضحک است

 

کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان       "  کابوس انتخاباتی . "تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو هستند          .  اما اين تمام واقعيت نيست     
حتی خودی ترين   .  ندارد"  انتخاباتی"ميدانند که کسی ذره ای توهم به اين مضحکه             .  هراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند              .  است

خودی هايشان هم ميدانند که ديگر سرنوشت سهمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذهبی بلکه در جدال سرنوشت         
روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه سران رژيم            .  تعيين خواهد شد    ،ساز با مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند           

رفسنجانی برايشان راهگشا نيست و بازتابی در           "  راه حل های   "بی دليل نيست که       .  اسالمی به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود               
از اين رو برای حضور      .  بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند                       .  صفوفشان ندارد 

 .تا شايد بهانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند ،خود پيش شرط تعيين ميکنند

 

شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندهای آدمکش و اسالمی که هرکدام بيش از سه                   .  مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواهند کرد        
از نظر  . "پوچ و بی معنا و عين حقارت است           ،دهه سهم مهمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند                       

نه فقط اين راى بيهوده است، بلکه حتى اگر شمرده ميشد، انتخاب بين بد و                   .  مردم، شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست، و بايد تحريم شود               
مدتهاست .  مردم انتخابشان را کرده اند    ."  هيچکدام از اين جناح ها صالحيت حکومت در ايران را ندارند           .  بدتر هم نبود، انتخاب بين بدتر و بدتر بود         

مردم خواهان جامعه ای آزاد و برابر و           .  که انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذهب و استثمار است                         
و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست و                                              ،مرفه اند 

ن تماشگر اجرای اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در اي                                     
زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به                         ،دوره در دستور قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش            

 عمر سياه اين رژيم قرار دهد؟

 

اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند                                   
عليه   ،هر تجمع و هر گردهم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی                  .  مراسم اسالمی را  بايد بر سرشان خراب کرد        

 .تبديل کرد ،عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم ،عليه زن ستيزی ،عليه خفقان ،استبداد

 

که وجود دارد بيشترين اعتراض، تظاهرات، و             "  انتخاباتى اى  "حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواهد تا در فضاى                         
بايد .  اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد                   .  اعتراض سياسى را انجام دهند    

 !ميتوان کارشان را تمام کرد. با قدرت به ميدان آمد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ژوئيه  ١٧ -  ١٣٩٠تير ٢٧

 

٢٣٧شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

دهمين         ٢٠١٢ژوئيه                ۴
سالگرد درگذشت منصور                  

. است)  ژوبين رازانی  (حکمت   
يک دهه از مرگ اين انسان              
بزرگ، تئوريسين مارکسيست      

 -برجسته و ليدر فکری                       
سياسی جنبش کمونيسم                      

طی اين دهه   .  کارگری می گذرد  
پر تالطم و پر نشيب و فراز                
چه در عرصه سياست ايران و       
چه در عرصه سياست بين                 
المللی، بارها و بارها از                       
نزديک جای خالی او را در                

 -تمام ابعاد فعاليت سياسی                
کمونيستی خويش احساس               

 .کرده ايم

 

شب که از         ٢٠٠٢ژوئيه     ۴ 
: بيمارستان برگشتم، نوشتم           

کابوس هولناک بوقوع                    "
جاى "نوشتم           ."  پيوست

خاليش را هميشه در کنارمان،       
در قلب هايمان، در زندگى هر          

روزمان، و در مبارزه براى      
برابرى و آزادى احساس             

در آن لحظات ". خواهيم کرد
که اين کلمات را می نوشتم،       
يک احساس گنگ و مبهم            

. آنها را بمن ديکته می کرد        
در گيجی و بهت بسر می               

در آن لحظه واقعيت و     .  بردم
می .  خواب در هم تنيده بود       

دانستم که چنين خواهد شد،      
اما هنوز نيستی او را درک         

هنوز کابوس    .  نکرده بودم   
بيشتر حالت خواب داشت تا       

احساس واقعی و       .  واقعيت
انديشه مجرد همچون دو             
دنيای جدا از هم در درونم با 
يکديگر در تنش و جدال               

گويی روی يک ابر        .  بودند
  .حرکت می کردم

 

مدتها طول کشيد تا مرگ              
ژوبين به شکل يک واقعيت       
تغييرناپذير و جان سخت در      

٢٣٧شماره   

مدتهای .  مقابلم قرار گرفت            
بيشتر زمان الزم بود تا اين                    

راستش .  واقعيت را درونی کنم       
هنوز لحظاتی هست که دچار               

فکر می کنم     .  ناباوری می شوم    
که همه چی فقط يک کابوس                 

گويی قلب و ذهنم با       .  بوده است 
مدتها .  حقيقت در حال جنگند           

بطول انجاميد تا دريابم که در آن        
شب نه عمق کابوس و نه عمق          
اين تنهايى و جاى خالى را                      
بمعناى واقعى کلمه احساس                 

طی اين سالها هر       .  نکرده بودم  
روز با اين کابوس هولناک                    

هر روز جاى      .  زندگى کرده ام     
خاليش را در گوشه و کنار                     
زندگى، در قلبم، در ذهنم، و در           
هر حرکت کوچک و بزرگ، از           
نو و هر روز عميق تر از روز             

  .پيش احساس کرده ام

 

و اکنون می رويم که ياد                           
عزيزش را در دهمين سالگرد از      

تا .  دست دادنش گرامی بداريم     
باهم بياد بياوريم که چه                       
جايگاه با ارزش و رفيعی در           
زندگيمان داشت؛ بياد بياوريم        
که چگونه بدون او با زندگی            
دست و پنجه نرم کرديم؛ بياد           
بياوريم که چگونه جای                      
خاليش را در پس هر خبر                  
جنگ و بحران، خيزش و                  
شورش، استيصال و اميد                  

 .عميقا احساس کرديم

  

بياييد با هم يادش را در دهمين       
سالگرد درگذشتش گرامی               

 .بداريم
 

 ٢٠١٢ژوئيه        ٧روز شنبه       
در هايگيت گرد می     ١٢ساعت 

اين روز را به يک روز          .  آئيم
فراموش نشدنی و با شکوه             

 * .بدل کنيم

١٠صفحه   

 

 

 

 

 !نه به اعدام
ه            "  ظامی ک ر آن ن آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيي

ا          ،تمامی اين جنايات را توليد ميکند د؛ ت ديشي عميقا ان
ان                    م؛ هم ي اره جالد سرده اينکه آهنگ ستايش در ب
جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای 

 افراد بعدی باز ميکند؟
 کارل مارکس

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

  ،ستون آخر
 

 !دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت فرا می رسد
 


