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 سياوش دانشور
  و آنتى گلوباليزاسيون ٨اجالس گروه 

! جاى مارکس خالى است  

اينبار رستوک آلمان صحنه اعتراض به   
کنفرانس سران دول سرمايه دارى غربى     

جمعيت عظيمى از کشورهاى   . است
مختلف دنيا خود را از الى هزار مانع   

دمکراسى به  " ضد تروريستى"امنيتى و 
آلمان رسانده اند تا دادشان را سر اين دنيا    

تا به اين اجالس و مباحث آن  . بکشند
 هميشه محلى براى  ٨مربوط است، گ   

توافقات امنيتى و نظامى و تعيين سهم هر   
کدام از کل سود حاصله در بازار جهانى     
و قلمروهاى نفوذ و سلطه سياسى و   

اما اعتراضات سالهاى  . اقتصادى است
اخير جنبش رنگين کمانى آنتى  
گلوباليزاسيون، که هر سال با وخيم تر  
شدن اوضاع در قلب دمکراسى غربى   
شدت ميگيرد، نيز بيشتر شبيه کارنوالى  
جنگى است که به نفس سرمايه و قدرت 
اقتصادى و سياسى آن خدشه اى وارد   

در ميان معترضين از کمونيست   . نميکند
ها و سوسياليستهاى سنتى و اردوگاهى    
سابق تا آنارشيستها و سبزها و  
اکتيويستهاى حقوق بشرى و صلح دوست  

امسال فمينيستها و طرفداران  . ديده ميشود
" ضد امپرياليسم"کليسا و طيفهاى جديد 

.        و چپ راديکال نيز اضافه شده اند  

      

روشن است که اين اعتراضات بيانگر   
نخواستن وضع موجود و دست رد زدن      
به سياستهاى دول سرمايه دارى و 

روشن است . دمکراسى غربى است 
تمايالت ضد سرمايه دارى و رگه هاى 
مختلف سياسى در اين اعتراضات وجود   

بحث برسر اين نيست که حتى هر    . دارد
تک جريان و يا مجموعه فعالين يک  
گرايش دخيل در اين جنبش چه بسا   
اهداف آزاديخواهانه و انسانى را هم  

. نمايندگى کنند

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 سخنرانى در جلسه پرسش و پاسخ يادداشت سردبير
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 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى
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٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 دوستان عزيز  
اخيرا من و تعدادی از                             
کمونيستهای راسخ و پيگير پس       
از سالها مبارزه از حزب                      
کمونيست کارگری جدا شده ايم        
و حزب اتحاد کمونيسم کارگری     

 . را ايجاد کرده ايم

   
ما پس از يک مبارزه همه                    
جانبه حزبی به اين نتيجه                       
رسيديم که به علت غلبه خط                
مشی مغاير با سياستهای                       
کمونيستی منصور حکمت بر          
رهبری حزب کمونيست                      
کارگری، اين حزب قادر به               
تامين ملزومات پيروزی                      
کمونيسم کارگری در تحوالت         
حاضر و در برپايی يک نظام            
شايسته انسان آزاد و برابر                   

از اين رو راهمان را            .  نيست
جدا کرديم، از حزب کمونيست        
کارگری که سالها در پيشروی         

و .  اش سهيم بوديم جدا شديم            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
را بمنظور پيشبرد اهداف                    
کمونيستی مان پايه ريزی                    

 . کرديم

   
ما حزب اتحاد کمونيسم                          
کارگری را ايجاد کرديم تا                   

ما عليرغم اختالفات سياسی          
مان با ساير احزاب کمونيست      
کارگری، حزبی در برابر و          
يا در رقابت با اين احزاب                

ما عميقا معتقديم که          .  نيستيم
جنبش کمونيسم کارگری بايد        
بر پراکندگی سازمانی و                   

يک .  سياسی خود فائق آيد           
شرط پيروزی کمونيسم                    
کارگری غلبه بر اين                           

ما .  پراکندگی و تفرقه است         
برای پايان دادن به اين تفرقه         

 . پروژه و طرح داريم

   
رفقای کارگر، انقالبيون                  
کمونيست از تک تک شما               
دعوت ميکنم تا به حزبتان               

 ! بپيونديد

   

 مردم آزاديخواه
اگر از سلطه نظام سرمايه               
داری بيزاريد، اگر از فقر و           
فالکت و شکاف طبقاتی                    
منزجريد، اگر از قتل و                      
شکنجه و اعدام و سنگسار              
بيزاريد؟ اگر از نابرابری و           
فرودستی زن به ستوه آمده              
مار         ايد، اگر کار مزدی و است

را دون شان انسان ميدانيد،              
اگر از محروميت و بی                      

 فراخوان به کارگران، کمونيستها و نيروهای انقالبی 

 !اين حزب شماست
 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد

بتوانيم بطور همه جانبه ای                   
برای سازماندهی و پيروزی              
يک انقالب عظيم کارگری                  

ما حزب اتحاد           .  تالش کنيم     
کمونيسم کارگری را ايجاد                   
کرديم تا پرچم کمونيستی                       
منصور حکمت را در جنبش              
کمونيسم کارگری برافراشته              
نگهداريم و اجازه ندهيم اين                  
پرچم حاشيه ای شود، چرا که             
عميقا معتقديم که کمونيسم در             
ايران تنها با پرچم کمونيستی              
منصورحکمت امکان پيروزی        

ما حزب اتحاد کمونيسم          .  دارد
کارگری را ايجاد کرديم تا                    
بتوانيم جنبش کمونيسم کارگری       
را در راس جنبش سرنگونی              
طلبانه توده های مردم قرار                  

ما حزب اتحاد کمونيسم          .  دهيم
کارگری را ايجاد کرديم تا چپ         
جامعه را در برابر اپوزيسيون          
راست و بورژوايی بطور همه          

ما .  جانبه ای نمايندگی کنيم              
ميخواهيم حزبی سازمانده،                  
افشاگر، بيدار کننده و خالف               

حزبی که  .  جريان را شکل دهيم    
به وضعيت  .  به کم راضی نيست   

مجدانه .  موجود رضايت نميدهد    
تالش ميکند تا تمامی ملزومات         
پيروزی کمونيسم را در پس                

 . تحوالت حاضر فراهم کند

   

٢شماره   

خانمانی انسانها به فغان آمده              
ايد، اگر از حاکميت دستگاه                
يف مذهب بر زندگی مردم و          ک
شئونات جامعه منزجريد، اگر          
معتقديد که انسانها مستقل از               
رنگ و نژاد و جنسيت و                       
تابعيت بايد افرادی برابر و                 
متساوی الحقوق باشند، اگر                
شادی و خوشی را سهم همگان         
ميدانيد، اگر ميخواهيد انسانی           
محروم نباشد،  کسی بدن و کليه        
اش را برای تامين معاش                      

اگر جامعه ای آزاد و        !  نفروشد
باز و برابر ميخواهيد، به حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری                        

 ! بپيونديد

 
برای تامين  !  اين حزب شماست   

ملزومات پيروزی کمونيسم               
کارگری، برای يک آينده                     
انسانی به حزب خودتان، حزب      
اتحاد کمونيسم کارگری                        

 . بپيونديد

   
از همه شما شخصا دعوت                   

 ! ميکنم که به حزبتان بپيونديد

   

 علی جوادی

 ٢٠٠٧ ژوئيه ۴

 تشکر و خوش آمد
.  که اطالعيه اعالم موجوديت حزب رسما صادر شد تا امروز پيوستن به حزب بدون وقفه در جريان بوده است ٢٠٠٧ مه ٢١از 

 شراره  ، آذر ماجدى، على جوادى،پيامهاى تبريک و حمايت از حزب و اعالم آمادگى براى همکارى با حزب که براى نسرين رمضانعلى 
من از جانب رفقاى حزب در داخل و خارج ايران به شما عزيزان و کمونيستهاى   . نورى و من آمده است براستى دلگرم کننده است

 به ، به شما زنان آزاده و پيشرو، به شما جوانان پرشور و سوسياليست، به شما دانشجويان،کارگرى؛ به شما جمعها و فعالين کارگرى
.   به جمع دوستان حزب در پاکستان خوش آمد ميگويم ، سبزوار، مريوان، بانه، سنندج، اقليد،شما معلمين مبارز در شهرهاى تهران

 به ، به دانشجويان و نسل مدرن و سوسياليست امروز ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران کمونيست و مبارز  . اين حزب شماست
تشکيل حزبتان را جشن بگيريد و پرچم حزب کمونيستى و مارکسيستى تان را در هر کارخانه و       . زنان و مردان برابرى طلب تعلق دارد 
ما  . کارگران و  رفقايتان را به پيوستن به حزب فرا بخوانيد   . در بسيج جامعه حول حزب تالش کنيد. دانشگاه و محله و خيابان برافرازيد

              سياوش دانشور،با احترام هاى رفيقانه .  بايد به آينده پرشکوهى شکل دهيم و اين تالش جمعى و فردى همه ما را طلب ميکند  



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 چرا اتحاد کمونيسم کارگری؟
 

 آذر ماجدى 
ا            م ه ش م ه ه ب

م             ن ک ي خوش آمد ميگويم و تشکر م
اد              ح که در جلسه معرفی حزب ات

د          ردي . کمونيسم کارگری شرکت ک
ا                اسخ ب رسش و پ اين يک جلسه پ
وادی و            ی ج ل ور ع اوش دانش ي س
خود من در رابطه با تشکيل حزب        
ه             ارگری است ک اتحاد کمونيسم ک

ر     2007 می 21روز دوشنبه   راب  ب
 ارديبهشت اعالم موجوديت       31با  
 .               کرد

ه ممکن              زی ک برای دوستان عزي
است بيانيه اعالم موجوديت حزب       
ا اول                   ج ن د من اي ن اش ده ب را نخوان
ان                   ی دوست اي ن رای آش ه را ب ي ان بي
ت              د از آن صحب ع م و ب وان خ ي م
م            واه ح آن خ وضي اهی در ت وت ک

سپس علی جوادی وسياوش    .   داشت
د             ن اهی خواه وت دانشور صحبت ک
رسش و                 کرد و پس از آن وقت پ
د             ي وان ت ي ا م م د و ش رس ي اسخ م پ

اميدوارم .   سواالتتان را مطرح کنيد   
ا                 د ب ي وان ت ا ب که طی اين جلسه شم
ا      حزب اتحاد کمونيسم کارگری و ب

 .اهداف آن آشنا شويد

**** 

ا                   د و ت دي ي ن ه را ش ي ان ي ه ب حاال ک
د،                دي ا ش ن ن حزب آش حدودی با اي
اهی در           وت ميخواهم يک توضيح ک
 . مورد اين حزب و جايگاه آن بدهم

زب                   ا ح ا ب م ت ان ح ت ه دوس م ه
د              ن ت ا هس ن ارگری آش . کمونيست ک

ری  در            ارگ ست ک ي ون م حزب ک
ا        1991سال ب ري ق يش        16 ت  سال پ

توسط  منصور حکمت تاسيس شد        
گر                ان دي و ما هر سه نفر و دوست
م           س ي ون م اد ک ح وسس حزب ات م
زب                  ا ح دا ب ت ری از اب ارگ ک
م         ي ت کمونيست کارگری فعاليت داش
ری            و بعضا از همان ابتدا در رهب

ه              .   آن بوديم  ون ب ن ه اک ان ف اس ت اما م
دا              ن حزب ج دليل اختالفاتی از اي

م   ده اي ن است در         .   ش ک م ه م ت ب ال

وی        کارگری يک جنبش بسيار ق
ه درون                 ت، چ رده اس ت و گس
ان              ي ارگری، چه درم بش ک جن
ان و            ان زن ي ه درم ان، چ وان ج
ه           فی ک ل ت جنبشهای اجتماعی مخ
ش           ب ن د ج ن ان ود دارد، م وج
ان              ه جوان گی ک رهن خالصی ف
م              د و ه پرچم آن را بلند کرده ان
وری        ه دال جم د ج اه ون ش ن اک
بش                    ن جن ا و اي ه ا آن اسالمی ب

م  ي ت ه         .   هس ون گ ه چ م ک دي اه ش
ا            ه ان اب ي جمهوری اسالمی در خ
ان            وان ان و ج ه زن ه ب ان ي وحش
خاطر حجاب،               د، ب ن ک حمله مي
بش          بخاطر آپارتايد جنسی و جن
ورش           ن ي ل اي اب ق ی در م ن ي ع م
بش آزادی             د، جن ن ک مقاومت مي
گی،        زن و جنبش خالصی فرهن
ام             م د ت ن جنبش هايی که ميخواه
دهای مذهب اسالم و                 ن قيد و ب
ان            ي سنتهای عقب مانده را از م

ی و           .   ببرند بش سکوالريست جن
ه در            ه ای ک ان جنبش آزاديخواه
ن          ي ن چ م ران وجود دارد و ه اي
بش           ا جن ه جنبش دانشجويی، اين
ا جمهوری                  ه ب د ک ن ت هايی هس

د          . اسالمی و مذهب در جنگ ان
ارگری درون        جنبش کمونيسم ک
تمام اين جنبشها حضور گسترده     

وجه     . ای دارد  اين نکته را بايد ت
راد و                 ام اف م ا ت زوم ه ل داشت ک
سم       عناصری که به جنبش کموني
د          ن دان ي کارگری خود را متعلق م
ارگری منصور               سم ک ي و کمون
ه           د ب ن ن ک ي ال م ب حکمت را دن
د و              دارن ق ن ل ع احزاب موجود ت
ا        در ارتباط نزديک و تنگاتنگ ب

د    اصر    .   احزاب موجود نيستن عن
اری درون            ل بسي اف منفرد و مح
لف               اعی مخت م جنبش های اجت
موجود است که بخشی از جنبش     
قال          کمونيسم کارگری اند و مست

 .  فعاليت ميکنند

 

اد            ح تالش ما به عنوان حزب ات
ه           ن است ک کمونيسم کارگری اي
م         ي ن بتوانيم ملزوماتی را فراهم ک
ام             م ن ت ي که يک اتحاد گسترده ب
ات                 ان ن جري ا و اي رايشه اين گ

 سخنرانى در جلسه پرسش و پاسخ

 اعالم موجوديت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى

جريان باشيد که ابتدا تالش کرديم با    
يت در                   ال ع ون و ف راکسي ل ف تشکي
ان در درون                اک م ارچوب آن ک چه
ا      حزب به فعاليت خود ادامه دهيم ام
بدليل مسائل و موانعی که از جانب         
د، عمال                وجود آم رهبری حزب ب
يست             ون م امکان فعاليت با حزب ک
م             ي کارگری از ما سلب شد  و تصم
سم                 ي ون م اد ک ح گرفتيم که حزب ات
م و در              ي ل ده ي ک ری را تش ارگ ک
يت               ال ع ه  ف چهارچوب اين حزب ب

م      ي ن سوال          .   خود ادامه ده ا اي م ت ح
ه چرا             د ک برای شما پيش خواهد آم

ارگری  "  ه     . "   اتحاد کمونيسم ک ن ب اي
نظر من اين آن نکته ای است که ما         
ی              بر آن تاکيد داريم و جوهر اصل

توضيح .   حرکت ما را تشکيل ميدهد    
 .ميدهم

 

ت              م ک صور ح ن رگ م د از م ع ب
اقی درون حزب             ق پراکندگی و انش
ا در                وم ارگری و عم کمونيست ک
ه يک            بين رهبری آن پيش آمد که ب

ون         2004انشعاب در سال       ن   و اک
ما تالش خواهيم .  اين جدايی انجاميد 

سم                ي ون م بش ک کرد که صفوف جن
در ميان ما،   .   کارگری را متحد کنيم   

حزب کمونيست کارگری و حزب         
ه در سال              از   2004حکمتيست ک

ارگری انشعاب          حزب کمونيست ک
اری وجود دارد         . کرد تشابهات بسي

ه يک               ام رن برنامه هر سه حزب ب
دنيای بهتر است که توسط منصور        
گره اول                   ن ن و در ک دوي حکمت ت
حزب کمونيست کارگری تصويب        

ا و        .   شده است  بسياری ازسياست ه
ت            س ي ون م زب ک ات ح وب مص
ا و               ه ت اس ي ه س ي کارگری، فرضا کل

وم       ا     14مصوبات حزب تا پلن  رسم
د  .   مورد قبول هر سه حزب است  باي

ه             ن ا دام خاطر نشان کنم که برای م
وجود در              اين اتحاد از سه حزب م
ر                 رات ارگری ف سم ک ي ون م جنبش ک

ارگری            .   ميرود سم ک ي ون م جنبش ک
ن سه حزب                 ر از اي بسيار وسيع ت

 . است

 

سم        درون جامعه ايران جنبش کموني

٢شماره   

که       .   بوجود آيد  ن رای اي به نظر ما ب
وری          ه م د ج وان ت ران ب ه اي ع ام ج
کشد و                  ر ب زي ران را ب اسالمی اي
ه های جمهوری                ران ر وي بتواند ب
ه آزاد، يک            ع ام ی يک ج اسالم
جامعه مرفه، خوشبخت و سعادتمند   
بنا کند، جامعه ای که در آن آزادی         
رد            هست، برابری هست، زن و م
ت،           ي ل اطر م خ د، ب رن راب م ب ا ه ب
عيض                ب ه احدی ت ي بخاطر نژاد عل
ر          ق وجود ندارد، استسمار نيست، ف
ور            جب روشی م نيست، مردم به تنف
می             اد در ن ي ت ه اع د، ب ون می ش ن
يصال                     دی و است ي ا ام د و ن غلطن
اد             ج رای اي دارد، ب ی در آن ن جاي
ه            ه ای الزم است ک ع ام ن ج ي ن چ
حد شود و                 ت ارگری م کمونيسم ک

د         ن ز ک ه ج ود را م م  .   خ س ي ون م ک
کارگری يک رسالت بزرگ بدوش     
د              اي ی ب ول دارد و يک فعاليت هرک
ه را               ف ن وظي انجام دهد تا بتواند اي

 . پيش ببرد

 

ن                ی و اي دگ ن راک ن پ ود اي ا وج ب
ه پس ازمرگ             ان انشقاقی که متاسف
بش        منصور حکمت در صفوف جن
کمونيسم کارگری شاهديم، اين امر      
ر                   ی غي د حت اي بسيار دشوار و ش

اما اين يک امر     .   عملی بنظر برسد  
ضروری و حياتی است و ما تالش       
ن هدف                ه اي ی ب اب خود را بر دستي

ن      .   متمرکز ميکنيم  ما مصريم که اي
م        اوري ي وجود ب اد را ب ح تالش .   ات

ی            ت خواهيم کرد گرايشات چپ سن
ژه در دو             وي که در اين صفوف و ب
حزب موجود وجود دارد را حاشيه      

گرايشات فرقه ای که هيچ   .   ای کنيم 
قرابتی با کمونيسم منصور حکمت       
زرگ          ع ب ندارد و اکنون به يک مان
در مقابل اتحاد تبديل شده است را           

به همين خاطر    .   بايد کامال کنار زد   
ی در                     ا حزب ه م م ک د داري ي اک ما ت
مقابل هيچکدام از احزاب کمونيسم      

م     ي ا     .   کارگری موجود نيست تالش م
ای                   اد فض ج ا اي ه ب ت ک ن اس اي
ار         رفاقت، همبستگی، نزديکی و ک
ن احزاب           و فعاليت مشترک بين اي

م               ي ن اد حرکت ک ح . به سمت اين ات
م   ي واه خ ي م

۴صفحه   



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

ه         رق فضای غيررفيقانه،  ناسالم و ف
ه در           ت ذش ای که طی اين دو سال گ
ن دو حزب                  ان اي ي اين جنبش و م
ا        بوجود آمده است، فضايی که واقع
شايسته کمونيسم کارگری منصور      

م      ي امال   .   حکمت نيست را زائل کن ک
ن يک                      ه اي م ک ي اه ن امر آگ بر اي
مرکز را طلب                ت تالش سخت و م

ی    .   کار ساده ای نيست     .   ميکند ث خن
ردن                    ه ای ک ي اش ا ح ردن و ي ک
ی و           ت تمايالت و گرايشات  چپ سن
فرقه ای در حال حاضر يک تالش        

د      ن منصور    .   هرکولی را طلب ميک
ت             ي ال ع ام طول ف م حکمت در ت
ن            ا اي واره ب م ی اش ه ت س ي ون م ک
وفق شد           گرايشات مبارزه کرد و م
ن              ا اي اری عرصه ه ي ه در بس ک
ی                   د، ول ن ه ای ک ي گرايش را حاش
ون درون هر          ن بازمانده های آن اک

. دو حزب دست باال پيدا کرده است      
ما ميکوشيم که اين فعاليت را ادامه       

 . دهيم

 

ن                    م اي ي ن ک ي وا تالش م ما با تمام ق
. اتحاد و نزديکی را بوجود بياوريم     

اد و                  ح ن ات ه اي ران ب ه اي ع ام ج
از دارد         ي کی ن از         .   نزدي ي ن ن ه اي ب

ر                ارگری زي سم ک ي ون م دارد که ک
ه  .   يک پرچم متحد فعاليت کند    جامع

ه چپ،                 از دارد ک ي ن ن ايران به اي
ری            راب اين  قطب مبشر آزادی و ب

د         ن ي ب د ب ح ت رای    .   را م ارزه ب ب م
ای        ي سوسياليسم، برای ايجاد يک دن
بهتر، برای شکست دادن جمهوری     
ارزه              ب ه داری م اي اسالمی و سرم

اما اکنون .   ای سخت و دشوار است 
ه ای             ران روزن ه اي ع ام ه در ج ک
ده         بسوی چنين جامعه ای گشوده ش
است، ما بايد با تمام قوا، تمرکز و          
ن                ه اي ی ب اب ي ت رای دس هوشياری ب
ارزه       آرزوی ديرينه ای بشريت، مب

ع را    .   کنيم بايد هوشيارانه کليه موان
م          رداري ا ب ش پ ي اق و    .   از پ ق انش

ان،             ان صفوف م ي پراکندگی در م
ن             ه اي درون جنبشی که معطوف ب
ه           هدف است، اولين مانعی است ک

ه شود                ت رداش ا ب يش پ ا  .   بايد از پ ب
صفوف پراکنده نميتوان به موفقيت     
م و            مبارزه برای چنين هدف عظي

در شرايطی   .   دشواری اميدوار بود  
ود و در               د ب ح ت ا م وف م ه صف ک
د و           ح ت ارچوب يک حزب م ه چ
محکم و تحت  يک رهبری روشن        

 ممکن   ،جاده اى در سفر باشيد
است دچار تصادف و مشکالتى 

اما ناچاريد . از اين نوع شويد 
بازسازى کنيد و مسيرتان را    
ادامه دهيد تا به مقصد مورد 

از زاويه . نظرتان برسيد 
اجتماعى موضوع براى ما از    
اين قرار است که جنبشى مستقل  

 يک طبقه ،از ما در جريان است 
در صحنه اجتماعى در حال   

 مردمى  را در    ،مبارزه است 
ابعاد ميليونى به فقر کشيدند و به 
 ،بى حرمتى محکوم کردند

قوانين حاکم نصف جامعه را  
 کودکانمان  ،انسان حساب نميکند 

 اختناق ،در خيابان ميخوابند
 و تمام مسائلى که ،حاکم است

همه ميدانند و الزم نيست زياد 
. راجع به آنها توضيحى بدهيم

مهمتر اينکه براى پاسخ به اين  
وضعيت ضرورى است تغييرات   
اساسى در آن جامعه صورت    

.                                بگيرد  

 

راست قرار نيست تغييرى در   
نه راست سلطنت  . جامعه بدهد

 نه راست  ،طلب و ناسيوناليست
 نه راست اسالمى   ،جمهوريخواه 

اينها نه ميخواهند  . و نيمه اسالمى
و نه ميتوانند تغيير مورد نظر   
. مردم را در آن جامعه ايجاد کنند   

اگر قرار است تغييرى صورت    
 اين دست کمونيسم را ،بگيرد

ميبوسد و کمونيسم قادر به  
بنا براين بعنوان . اينکار است

آدمهائى که از يک انقالب  
 رفقايشان کموناردهاى   ،درآمدند

 در اوين و گوهر  ،ايران بودند
دشت و کردستان و دهها صحنه    
جنگ نابرابر ديگر قتل عام  

 و بازماندگان يک جنبش  ،شدند
 وقتى امروز مجددا وارد   ،اند

 ،صحنه تحول اجتماعى ميشوند
 جامعه ازشون   ، موظفند ،ناچارند

ميخواد که به سواالت اون روز  
.                         جواب بدهند  

 

 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 کمونيسم  ،کمونيسم ايران 

کارگرى اساسا براى اين بوجود  
آمد و منصور حکمت اين جنبش   
را بر اين اساس بنيان گذاشت که  
به اين سوالهاى اساسى جواب  

که آينده ما مثل امروز   . دهد
که تغييرات اساسى بوجود  . نباشد

...سخنرانى در جلسه اعالم موجوديت حزب   

م،               ردي ک ي ارزه  م ب م  م ج س ن و م
ر                 ان ب ن ت آن چ م ک ور ح ص ن م
رد و از             ک ي د م ي اک دشواری راه ت
ت، در              گف ي تالش هرکولی سخن م
ام        شرايط اين پراکندگی و عدم انسج
ر           ر پ کامال روشن است که چه مسي

است      اد   .   سنگالخی در انتظار م ج اي
وف               ام درون صف ج اد و انس ح ات
ر                  ک ام ری ي ارگ م ک س ي ون م ک
يش          ضروری و حياتی و يکی از پ
روزی است و حزب             شرط های پي
اهی             ا آگ ارگری ب اتحاد کمونيسم ک
وا              ام ق م ا ت کامل بر اين ضرورت ب

د        ن . برای دستيابی به آن مبارزه ميک
ام              اد و انسج ح تالش برای ايجاد ات

وان   .   يک مبارزه مجزا نيست    ما بعن
اده                   ي رای پ اسی،  ب ي يک حزب س
ر،                ت ه ای ب ي ه يک دن ام رن کردن ب
ردم،               ارزه م ب دهی م ان برای سازم
برای سازماندهی جنبش سرنگونی،    
وری            ه م م ج ي وان ت ه ب ک ن رای اي ب
م و يک            ي کش ر ب زي اسالمی را ب

د                   ن م ادت ر و سع راب جامعه آزاد و ب
م            ي ن ک ي ارزه م ب ارزه   .   بسازيم، م ب م

م             س ي ون م وف ک اد صف ح رای ات ب
ه             م کارگری بخشی از اين تالش ه

 .  جانبه و گسترده است

    

ما براى پيروزى 
 !تالش ميکنيم
 سياوش دانشور

 سخنرانى در جلسه پرسش و پاسخ

اعالم موجوديت حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى

٢٠٠٧ مه ٢۶ ،گوتنبرک  

 

 سياوش دانشور

مايلم . دوستان عزيز خوش آمديد 
چند کلمه در باره حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى خدمتتان عرض     

براى ما کادرهائى که اين  . کنم
 بعنوان ،حزب را تشکيل داديم  

آکتورها و عناصرى از جنبش     
کمونيستى ايران که کم و بيش سه 
دهه است مشغول فعاليت کمونيستى   

 و ميخواهيم اين جنبش را به    ،هستيم
فرجامى برسانيم طبيعى است در    
مسيرمان با  اتفاقاتى مواجه   

شما اگر با ماشين هم در   . ميشويم

٢شماره   
 ،که ما بتوانيم فردا حرمت. بيايد

 رفاه و آزادى داشته  ،خوشبختى
که بعنوان انسان انسانى . باشيم

تا به تقابل چپ و . زندگى کنيم
 که  ،راست در جامعه برميگردد 

 ،فراتر از احزاب سياسى است  
راست و چپ امروز در جامعه به    
عينه در مقابل هم صف آرائى  

دو خرداد که يک تالش . کردند
درون حکومتى براى قالب زدن به  
. اوضاع بود تمام شد و مضحل شد

سرکوب در اشکال مختلف تست  
يعنى . شده اما جوابى نداده است

نتوانسته مانع اعتراض مردم شود   
و مردم به اشکال مختلف دارند با  

امروز  . رژيم جنگشان را ميکنند 
ناسيوناليسم به صحنه آمده که 

آمريکا و  . پاسخى براى مردم ندارد 
 ، رفراندوم ،سياست رژيم چنج 

 جمهورى تمام  ،نافرمانى مدنى
 و هر نوع پروژه راست که  ،عيار

.  آوردند عمال شکست خورد  
اعتراض اجتماعى جارويشان کرد      

کماکان سوال  . و اجتماعا نقد شدند
اصلى سرجايش است؛ جامعه به  

 تکليف  ،کدام سمت ميرود
 ،جمهورى اسالمى چه خواهد شد 

بعد از جمهورى اسالمى نسل اندر  
نسل مردم قرار است چگونه   
زندگى کنند و چه سهمى از آزادى   
و خوشبختى داشته باشند؟ کمونيسم 
و جنبش ما پاسخ به اين سوال و به   

در   . فرجام رساندن اين مسئله است  
اين تقابل چپ و راست که يک 
معنى وسيعتر اجتماعى دارد ما   
بايد بتوانيم يک پاسخ صريح و  

 ده ،پاسخ کوتاه. پيروزمند بدهيم
 هفتاد   ، بيست درصد،درصد

بايد يک پاسخ  . درصد کافى نيست
يک پاسخى داد که . تمام عيار دارد
 يا ، يا ما يا طبقه حاکم،يا ما يا شما

وقتى ميگويم يا .  ما يا بورژوازى
 منظور اين نيست که بايد بقيه  ،ما

 ،از صحنه جامعه حذف شوند
منظور اينست که جامعه با برنامه   
کدام طبقه ميچرخد؟ آموزش و   
پرورش را کى تعيين ميکند؟     
اقتصاديات جامعه به چه ترتيب 
پيش خواهد رفت؟  حکومت دست   
کيست؟ قدرت سياسى تکليفش چه  
خواهد شد؟ دخالت مردم در  
سياست و در سرنوشت خودشان و      
در امور جامعه چگونه تامين     
خواهد شد؟ اين نه دمکراسى و    

 نه تساهل   ،پارلمان برميدارد 
يا کمونيستها پيروز  . برميدارد
 ،ميشوند

۵صفحه   



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 ارکان  ،مذهب را جارو ميکنند 
تبعيض و ستم و استثمار را الغا  
ميکنند، حکومتى آزاد برپا ميکنند   
و الگوى آزادى قرن بيست و   
يکمى را نه فقط در ايران بلکه در   
خاورميانه و کل دنيا معرفى  

 و يا شکست ميخورند و    ،ميکنند
يکدوره ديگر قتل عامهاى سال   

 قتل ، قتل عامهاى پاريس،شصت
عامهاى بعد از شکست انقالب    

 و تجربه هر سرکوبى مانند     ،اکتبر
 آرژانتين و غيره  تکرار      ،شيلى

ميشود و آرمانهاى اين نسل هم    
همراه با انقالبيونش به خون کشيده    

ما بعنوان عناصرى که در  . ميشود
اين پروسه دخيل بوديم موظفيم به 
.  اين موضوع جواب روشن بدهيم

و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     
قبل از اينکه در دعواى فرقه اى و   
سازمانى و يا محدوديتهاى حزب   
کمونيست کارگرى خودش را     

 خودش را در متن اين  ،تعريف کند
دعواى اجتماعى مشخص تعريف   
ميکند و به اين سوال اجتماعى  
مشخص جواب ميدهد؛ سرنوشت   
جدال چپ و راست چه خواهد شد؟    
جدال طبقات در ايندوره و 
سرنوشت کمونيسم و پيروزى   
کمونيسم چه خواهد شد؟ اين امر     

.                                   ماست  

 

بنابراين براى ما امروز در اين   
 اگر زمانى اتحاد مبارزان    ،مسير

 اگر  ،کمونيست را تشکيل داديم
زمانى حزب کمونيست ايران را   

 اگر بعد از فروپاشى     ،برپا کرديم
ديوار برلين حزب کمونيست    

 و اگر امروز  ،کارگرى را ساختيم 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را    
تشکيل داديم، داريم يک مسير و   

هر  . ريل مشخصى را دنبال ميکنيم 
بار ممکن است موانع اين راه ما  
را با مشکالتى مواجه کند و ما   
ناچاريم همانطور که ابتدا گفتم   
عليرغم صدمه خوردن بازسازى      

ما  . کنيم و راهمان را دنبال کنيم  
ميخواهيم سنگرهائى را بکوبيم و    
يک حزب سياسى تمام عيار  
بسازيم که قادر باشد و ظرفيتش را     
داشته باشد که نيروى کافى براى  

ميخواهيم . پيروزى بسيج کند 
حزبى بسازيم که هر کسى که    
ميگويد من اين وضعيت را 

 حزبى که ،بود ميليونى شود
قرار بود بسازيم تا تمام پيروزى 

 حزبى اگر  ،را بدست آوريم
نتوانست تمام قدرت را هم بگيرد 
نيروئى غير قابل حذف باشد و 
بتواند بعد ده سال جنگ قدرت 

 ما  ،کارگرى را يک کاسه کند  
و  . اون حزب را هنوز نساختيم  

مادام که چنين حزبى نساختيم ما 
در مسيرمان با اينگونه مشکالت   

ما ميخواهيم اين   . مواجه ميشويم
حزب را بسازيم و لطمات  

.        تاکنونى را بازسازى کنيم   

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
ميخواهد يک پرونده ديگر را هم 

از يک تاريخ و فرهنگ  . ببندد
اگر دقت . رايج تماما گسست کند 

کنيد هم چپ و هم راست در 
ايران در مسير خود همواره تکه 

ناسيوناليسم در .  پاره شده است
 ،ايران هزار فرقه است  

جمهوريخواهى ايرانى به همين  
اساسا بورژوازى در   . ترتيب

. ايران سنت تحزب قوى ندارد 
تنها استثنا . تاريخا نداشته است

حزب توده است که در يک دوره  
کوتاه  و آنهم در شرايط دوفاکتو  

 ولى  ،توانست نيروئى جمع کند
سنت تحزب سياسى قوى و 

سنت . معرفه در ايران نداشتيم 
تحزب کال در ايران ضعيف    

کمونيسم در اين زمينه   . است
پيشرفتهائى کرده منتها هنوز 
نتوانسته سنتى را بدست بدهد که 
جامعه نگاه کند و بگويد اين يک  
سنت جديد و مدرن و باز است 

 عضوش   ،که ميشود با آن رفت  
 با آن کار کرد، و نسل اندر      ،شد

نسل و هر کسى که دردى دارد   
ما هميشه . از صفر شروع نکند   

از سطح مانوفاکتور شروع    
کرديم و خواستيم يک ماشين  

.  يک قطار عظيم بسازيم    ،عظيم
در نتيجه بايد اين حزب را در  
ايران ساخت تا پيروزى ممکن   

 در  ،جنگ اسلحه نياز دارد. شود
جنگ بايد پيروز شد و صرفا با   
شعار و فراخوان و تبليغات   

به نظر من . نميتوان پيروز شد
 اما تبليغاتى ،تبليغات الزم است

 انسانها  ،که جامعه را تکان دهد
 حرکت و   ،را به حرکت درآورد 

با اينحال و . اميد ايجاد کند
باالخره شما باشد جائى را 

بايد نيروهاى معينى را  . بگيريد

...سخنرانى در جلسه اعالم موجوديت حزب   

نميخواهم و از اين وضعيت بيزارم 
و همين امروز ميخواهم به جنگ   

 اين حزب جائى  ،اين اوضاع بروم
براى اين افراد باشد و ظرفيتش را   
داشته باشد که اين نيروهاى وسيع   

اگر کسى آمد و . را سازمان دهد 
مقدارى کج و کوله حرف زد يا به      

 اگر گفت  ،رهبرى انتقاد کرد
رهبرى اشتباه ميکند و يا فالن  

 مجبور نباشد ،تاکتيک اشتباه است
يک حزب سياسى  .  که انشعاب کند

ميخواهيم بسازيم که به تمام معنا  
 حزبى باشد براى ،سياسى باشد

 حزبى باشد براى   ،طبقه
 حزبى  ،سوسياليستهاى طبقه کارگر 

 ،باشد براى رهبران کارگرى    
حزبى باشد براى رهبران جنبش     

 حزبى باشد براى نسل    ،آزادى زن 
جديد که هيچى را قبول ندارد؛ نه 
دين را قبول دارد نه سنت و 
اخالقيات قديم و نه همه ارزشهاى  

ميخواهد طور  . سه نسل قبل را
ديگرى زندگى کند و حق دارد که    
. آنطور که ميخواهد زندگى کند 
امروز در ايران اين حزب سياسى  

حزب کمونيست  . وجود ندارد
کارگرى در اين مسير پيشرفتهاى    

 اما ، جلو آمد،زيادى کرد
محدوديتهايش بويژه بعد از  
درگذشت منصور حکمت اجازه   
.  نداد که اين مسير را کامال طى کند 

اگر منصور حکمت زنده بود شايد   
امروز جمهورى اسالمى سرکار      

در سياست نميتوان پيشگوئى  . نبود
 اما ترديدى نيست اگر  ،کرد

منصور حکمت زنده بود يا امروز    
جمهورى اسالمى نبود و يا اگر هم    
بود کمونيسم يک نيروى عظيمى   
بود که در دنيا روزنامه ها و 
تريبونهاى معتبر راجع به آن حرف     

منتها ما اين ضربه را . ميزدند
خورديم و اين جنبش ناچار است 

ما دچار   . راهش را ادامه دهد  
. انشعاب داديم. معضالتى شديم
 مسائل محدودى  ،مسائلى پيش آمدند

که ميتوانست در چهارچوب يک 
اما . حزب سياسى قابل حل باشند 

 ،متاسفانه بقاياى نگرش فرقه اى 
 بقاياى ،بقاياى نگرش ايدئولوژيک

سنتى غير اجتماعى که هنوز قادر     
نشده به يک حزب سياسى تمام 

همان   .  مانع شد،عيار متحول شود 
حزبى که منصور حکمت   

 حزبى که قرار  ،ميخواست بسازد

٢شماره   
 بايد قدرتى را پائين   ،شکست دهيد

و اين نيروى سياسى   . بکشيد
منسجم و قوى را ميخواهد که   

ما . چنين حزبى را داشته باشد 
اما . ميخواهيم اين حزب را بسازيم 

تاکنون و در سنت تحزب در   
ايران، چه چپ و چه راست، اين 
امر به فرجام  نرسيده، سنتى بجا 
گذاشته نشده و آنچه حاصل شده 

مصدقى  . نفرت از همديگر است  
 ،از نيمه مصدقى نفرت دارد

سلطنت طلب از مصدقى و ليبرال 
 جمهوريخواه از    ،نفرت دارد

 و ،سلطنت طلب نفرت دارد
.  داستان به همين ترتيب ادامه دارد 

در درون چپ و کمونيستها هم 
تا به اردوى  . وضعيت همين است 

کارگر و کمونيسم مربوط است،    
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   

اين دور . ميگويد اين بازى تمام شد
منفعت . باطل بايد خاتمه پيدا کند

 منفعت آزادى و  ،جنبش ما
 مردم به  ، منفعت مردم ،برابرى

معنى توده وسيعى که اين بساط را 
 از همه چيز و از جمله     ،نميخواهند

.  از عقايد فرقه اى شما مهمتر است    
 ،منفعت جنبش ما به علقه هاى شما  

به حساسيت هاى شما و به اختالف  
ما . تاکتيکى شما ارجح تر است

موظفيم حزبى را بسازيم که کل    
نيروهاى ذينفع در اين جنبش را   

ما بايد اين حزب را  . بسيج کند
عليرغم تمام موانع سر راهمان      
بسازيم و کل اين نيروها را مانند 
يک گلوله آتشين متحد و به دل اين 
مهلکه ببريم که بشود شانس 
پيروزى را ديد و پيروزى را   

 اگر  ،اگر مردم ببينند . تضمين کرد
طبقه کارگر ببيند که نيروئى هست  
که دورنماى پيروزى را نشان   

 بنظر من پيروزى ما      ،ميدهد
اما اگر اين  . احتمالش باال ميرود

 ارتجاع سرجايش است و  ،نباشد
جمهورى اسالمى   . حکومت ميکند

هم اگر نتواند خودش را سرپا   
 ترکيبى از حکومت با   ،نگهدارد

آمريکا سازش ميکند يا بساطى     
مانند عراق را درست ميکنند و     
چند نسل ديگر مردم هم نابود  

.                                  ميشود  

 

بنابراين اتحاد کمونيسم کارگرى   
ما به  . ميخواهد اين راه را برود 

ابدا  . موانع سر راهمان آشنا هستيم    
ما ميدانيم که هنوز . توهم نداريم
بقاياى 

۶صفحه   



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

 سنت چپ ،سنتهاى قديمى
 سنت سوسياليسم غير   ،راديکال
 سنتهاى فرقه اى و  ،کارگرى 

ايدئولوژيک تمام تالششان را  
ميکنند تا هر حرکت مثبتى را با   
موجى از تبليغات منفى عقب 

متاسفانه ما ناچار شديم يک  . برانند
قدم فاصله بگيريم که اجازه ندهيم  
ديوار نفرت در مقابلمان باال برود    
. و اين مسير را ساده تر طى کنيم    

ما ميخواهيم اين سنگرها را     
 ما ميخواهيم از حقيقت    ،بکوبيم

 ما ميخواهيم اين  ،دفاع کنيم
کمونيسم را در قالب يک حزب 
سياسى توده اى کنيم و ميخواهيم   
روى راديکاليسم و کمونيسم    

و . منصور حکمت توده اى کنيم 
تجربه  . اين کار ما را سخت ميکند   

تاکنونى اينست که هر کسى که  
ميخواهد بزرگ شود ميرود  
سازش ميکند و هر کسى که    
ميخواهد عقايدش را حفظ کند فرقه  

حزب . اى بودن را ترجيح ميدهد
اتحاد کمونيسم کارگرى ميخواهد   
يک جريان راديکال و کمونيست و 

ما در تقابل چپ و . توده اى باشد
راست اين سوال را در مقابل خود     
. گذاشتيم و ميخواهيم  پيروز شويم 

ما در کنفرانس کادرها گفتيم که    
نميخواهيم فقط حزبى باشيم که   
 ،صرفا نشريه منتشر ميکند 

 و قصدش اينست  ،تبليغات ميکند
که حزبى در جوار احزاب ديگر  

اين براى ما نسخه شکست  . باشد
ما يا به بستر اصلى کمونيسم  . است

ايران همراه با ديگر نيروهاى   
 ،مارکسيست و کمونيست کارگرى   

همراه با جنبش کارگرى و طيف     
 ،راديکال سوسياليست طبقه کارگر 

همراه با رهبران راديکال    
جنبشهاى اعتراضى تبديل ميشويم  
. و يا اينکه کار ما به جائى نميرسد

و من فکر ميکنم اگر هر     
کمونيستى اينطور فکر نميکند دارد   
اشتباه بسيار بزرگى را مرتکب    

ما با علم و آگاهى به . ميشود
 ،موانعى که سر راهمون هست   
.  ميخواهيم اين مسير را برويم 

ميخواهيم اين سنگرها را بکوبيم و    
اين سنت تحزب کمونيستى مدرن  

ما ميخواهيم يکدوره  . را تثبيت کنيم
را در فرهنگ چپ و تحزب     
سياسى فرقه اى در ايران ببنديم و    

همين  . دوره جديدى را آغاز کنيم

 مبارزه طبقاتى و ،زندگى بشرى
احزاب سياسى اين بوده که بويژه 

 در دوره  ،در دوره هاى بحرانى
 در دوره هائى که ،هاى انقالبى

سواالت اصلى جامعه و از جمله 
قدرت سياسى تعيين تکليف  

 بايد براى تغيير تالش ،ميشود
و اگر بتوانيم موفق به ايجاد   . کرد

 آنگاه شاهد ،اين تحول شويم
تغييرات بزرگ در زندگى   
ميليونها انسان و در ابعاد بزرگ  
 ،و نه فقط در ايران و منطقه

بلکه الگوئى را در مقابل دنيا 
ما ميخواهيم  . قرار خواهيم داد 

يک کار پرشکوه را انجام دهيم  
و از همه شما دعوت ميکنم که  
در اين تالش پر شکوه با ما   

.                          سهيم شويد  

! خيلى متشکرم  

 

  حزب انقالب کارگری

 على جوادى

 
من هم بنوبه خودم    
تبريک ميگويم به    
همه عزيزان که        

در اين جلسه پرسش و پاسخ                  
شرکت کردند و دوست دارم که          
نگاه و روايت خودم را نسبت به         
ايجاد و ضرورت حزب اتحاد             

 . کمونيسم کارگری بگويم

 

ما حزب اتحاد کمونيسم کارگری      
را در شرايطی ايجاد ميکنيم که          
جامعه در حال غليان سياسی                

و .  به تکان در آمده است      .  هست
هر روز که به اخبار گوش                     
ميکنيم، می بينيم که اعتراضات        
جامعه گسترش بيشتری يافته               

اعتراضات کارگری          .  است
متعدد، اعتراض معلمان،                       
اعتراض دانشجويان، و                          
اعتراض و سرپيچی جوانان را         

در يک نگاه می بينيم که         .  داريم
اين جامعه ای است که در حال            

وضعيت .  تکان خوردن است         
موجود را تحمل نميکند و می               

. خواهد آن را دگرگون کند                    
جامعه ای است که رژيم                          
جمهوری اسالمی عليرغم بگير        
و ببندها، عليرغم لشکر اوباش           
اسالمی که به خيابان ها آورده             
نتوانسته است مقاومت جامعه را       

...سخنرانى در جلسه اعالم موجوديت حزب   

ابتداى حرکت ما و بعد از چند روز  
 نشانه هاى ،از اعالم موجوديت ما 

 در  ،اميدوار کننده اى را در عراق
 در جنبش کارگرى و   ،دانشگاها
اخبارى که به ما رسيده   . غيره ديديم

و درجه رو آورى به ما  و استقبال     
و حمايت از حرکت ما در همين   
روزهاى اول نشان ميدهد که    
کمونيسم چه ظرفيت عظيمى در   

شخصا به اين  . جامعه ايران دارد 
منتها . حرکت خوش بين ام 

مارکسيستها و کمونيستها نه طالع    
بين هستند و نه ميتوانند صرفا  
حرکتشان را براساس خوش بينى و   

همه چيز در . بدبينى استوار کنند
هدف . گرو اينست که ما چه ميکنيم

آنچه ميخواهيم . ما روشن است  
کار ما اين است که    . روشن است 

 پراتيک ،سياست درست اتخاد کنيم
 و در پروسه عمل اثبات کنيم  ،کنيم

که حق با ما بود و مواضع ما  
وگرنه کسى اگر صرفا     . درست بود

بگويد بحث من درست است يا   
بحث شما نادرست است، خب 

 هنوز   ،خودش ميداند مبارکش باشد
اگر کسى  . چيزى را نگفته است

نتواند به مسائل واقعى و سواالت 
 معلوم  ،روز اين جنبش پاسخ دهد    

ميشود که سياست اش هم غلط بوده 
است يا اگر هم درست بوده   

.               نتوانسته عملى اش کند  

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   
مصمم است که اين پراتيک  
کمونيستى را سازمان دهد و دعوت     
من از شما اينست که به اين جنبش  

ما يک منفعت بيشتر . بپيونديد
 ،نداريم؛ نهايتا اينست که بشريم

ميخواهيم حرمت انسانى داشته  
 و اين را   ،باشيم و آزاد باشيم 

فقط . کمونيسم ميتواند متحقق کند
کمونيسم و فقط کمونيسم کارگرى    

اين  . توان تحقق اين هدف را دارد   
کمونيسم به يک حزب سياسى جدى  
نياز دارد و اين حزب را بايد   

 بايد در ساختنش شريک و    ،ساخت
 و براى پيروزى تمام     ،سهيم شد

عيار کمونيسم در تقابل چپ و  
اگر اينکار را  . راست تالش کرد 

نکنيم طبعا صحنه را به ديگران  
واگذار کرديم و در به همان پاشنه     
اى خواهد چرخيد که تاکنون بوده 

اما تمام تالش تاکنونى . است

٢شماره   
و هر روز در جائی       .  درهم بشکند 

اعتراضی دامن جمهوری اسالمی       
ما در اين شرايط          .  را می گيرد      

حزب اتحاد کمونيسم کارگری را          
بوجود آورديم و من دوست دارم             
بعضًا نگاه کوتاهی به مختصات            

 .اين حزب داشته باشم

 

اين حزب را شايد در نگاه اوليه،             
کسانيکه از نزديک به آن نگاه می         
کنند، حاصل کشمکش ها و جدال           
های درونی حزب کمونيسم                       
کارگری ايران بدانند و شايد                      

شايد اين   .  اينگونه بر خورد کنند        
يک جنبه بينش به حزب جديد باشد       
اما به نظرم تمام قضيه و فلسفه                 
وجودی حزب را منعکس نمی کند        
و يا تصوير واقع گرايانه ای از                
آنچه صورت گرفته و از حزبی که       
در حال شکل گيری است را بيان           

 . نمی کند

 

اگر کمی از جدال هايی که بين                 
احزاب سياسی و در اينجا مشخصًا       
در حزب کمونيست کارگری وجود     
داشته است فاصله بگيريم و                       
بخواهيم مختصات اين حزب                    
جديدی را که ايجاد شده، آنطوری         
که حداقل برای ما کسانيکه در گير       
اين جدال بوديم، بيان کنيم بايد                   

ما داريم حزبی را ايجاد می        :  گفت
کنيم که حزب انقالب کارگری                 

حزب سازمانده انقالب             .  است
کارگری است و مدعی چنين امری     

ما در درجه اول ميخواهيم          .  است
يک حزب ايجاد کنيم، نه سازمان،        
نه گروه، نه کميته، بلکه يک حزب    

حزب سياسی       .  سياسی مدعی      
مدعی قدرت سياسی ولی نه هر              
حزب سياسی مدعی قدرت سياسی       
که به اصطالح به طرق متفاوتی            

. بخواهد قدرت سياسی را بگيرد           
حزب سياسی يک انقالب                            
کارگری، حزب سازمان دهندگان        
يک انقالب کارگری در اين جامعه      
و در اين شرايط کنونی و برای                
پاسخ گوئی به معضالتی که جامعه      
و مردم با آن دست به گريبانند، در         

 . متن يک برآمد سياسی

 

بنظرم اگر بخواهيم تعريف واقعی        
از حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
بدست دهيم بايد بگوئيم حزبی                   

هستيم که        
٧صفحه   



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

برای بيان مختصات آن بايد از                 
آينده آن شروع کنيم نه از گذشته              

نه الزامًا از اينکه از کجا آمده        .  اش
بلکه از اينکه به کجا می خواهد               

ما .  برود و چه ميخواهد باشد                
ميخواهيم حزبی باشيم تاثير گذار          

ما ميخواهيم    .  در اوضاع کنونی      
حزبی باشيم دخالت گر در                          

ما حزبی  .  سرنوشت سياسی جامعه  
هستيم مدعی تصرف قدرت                      

حزبی هستيم که می                .  سياسی
ميخواهيم .  خواهيم سازمانده باشيم    

ما .  رهبر اعتراضات کنونی باشيم     
حزبی هستيم که ميخواهيم از                    
ابتدای شکل گيری و نطفه بنديش           
آن چيزی باشيم که ميخواهيم                     

ميگويند بچه شير از بچگی       .  باشيم
شير است، ابتدا گربه نيست که                

ما .  بزرگ شود و بعد شير شود             
ميخواهيم مختصات آن حزبی را           
که چند روز پيش اعالم کرديم از            

. ابتدا در خود داشته باشيم                           
ميخواهيم اندام و جوارحش اينگونه     

 . شکل بگيرد و ساخته شود

 

ما حزبی هستيم که ميخواهيم آن              
آرمان ديرينه توده های مردم را به        
طور مشخص در شرايط کنونی             

. در جامعه ايران پاسخگو باشيم             
نميخواهيم سرنوشت جامعه ايران        
را احزاب سنتی، چه در سنت                   
اسالم سياسی، چه در سنت بخش           
های مختلف ناسيوناليستی تعيين            

ما ميخواهيم اين    .  کنند و رقم بزنند    
جهان را، اين جامعه کنونی را از           

ما .  تاريخ گذشته اش قطع کنيم              
ميخواهيم يک گسست تاريخی را          
به وجود بياوريم که آينده جامعه را       

بطوريکه .  از گذشته اش مجزا کند      
آينده .  آينده ادامه گذشته نباشد               

متفاوت باشد و اگر بتوانيم آينده               
يک دنيای بهتر را، دنيائی که در            
آن خوشبختی، انسانيت، و رفاه               

. سهم همگان است، ايجاد کنيم                 
جامعه ای که سهم همه انسانهايی           
است که به اين جهان چشم باز                   
ميکنند، سهم زنی است که خود را         
انسان برابر می بيند، سهم سالمندی     
است که قرار نيست دور انداخته            
بشود چون به اصطالح توان کار           

سهم .  کردن را از دست داده است        
کودکی است که حتی اگر زبان                
ندارد که خواست خود را بيان کند          

بيان نزديکتری به خواست های         
واقعی ای که ما در برنامه يک            
دنيای بهتر بيان کرديم و پرچمش      
را منصور حکمت در دست                  

ما آن   .  داشت، روشنتر بيان کند      
رگه هستيم و نه تنها رگه ای                  
هستيم که اين پرچم را در دست           

ما می خواهيم حزب                .  دارد
اعتراض کارگر سوسياليستی             
باشيم که صداش در تحوالت                
جامعه در دوران های گذشته               

. بيان نشده و نمايندگی نشده است      
ما ميخواهيم حزبی باشيم که نه            
فقط صدای اعتراض کارگر                 
سوسياليست را بيان ميکند بلکه         
ميخواهد سازمانش بدهد، بتواند         
اعتراضش را رهبری کند، و              
قادر شود اعتراضش را به                     

 .سرانجام پيروزمندی برساند

 

ما آن رگه ای در جنبش کمونيسم       
کارگری هستيم که ميخواهد در          
مقام رهبر و سازمانده                               
اعتراضات مردم در جامعه                  

تامين چنين شرايطی   .  ظاهر شود 
نيازمند ايجاد حزب جديدی                   

حزبی که ظرف       .  سياسی است   
اعتراض تمام کسانی است                     
ميخواهند نسبت به وضع موجود       

هر کسی که          .  اعتراض کنند    
ناراضی است و نمی خواهد اين         
وضعيت موجود را تحمل کند و          
نمی خواهد زندگی و آينده                       
خودش را به احزاب تا کنونی که       
در سنت اسالم سياسی يا در                   
سنت ناسيوناليسم موجود گره              
بزند و دنبال ظرف ديگری                    
ميگردد که در آن متشکل شود و        
اعتراضش را بيان کند، بايد اين         

. حزب را نزديک به خودش بداند  
اين حزب  را حزب اعتراض               

به اين اعتبار اگر       .  خودش بداند  
يکی ديگر از مشخصه های اين         
حزب را بر بشمريم می گويم                
حزبی است که ميخواهد از ابتدا         
حزب سازمانده باشد، رهبر باشد      

و بخواهد معضل گره ای تحول           
جامعه کنونی را بر طرف کند و         

 .به آن پاسخ دهد

 

جمهوری اسالمی محکوم به                
محکوم به زوال و    .  شکست است 
اما حلقه اساسی        .  رفتنی است   

رفتن رژيم در اين است که                     
جامعه بتواند به نيرويی اتکا                 

...سخنرانى در جلسه اعالم موجوديت حزب   

جامعه خواست او را متحقق می               
 .کند و حقش را برسميت ميشناسد

 

ما می خواهيم چنين حزبی را پايه           
و به اين اعتبار               .  گذاری کنيم    

اگرکسی بپرسد که شما چه حزبی           
هستيد؟ از کجا آمده ايد؟ می گوييم           

می .  می خواهيم چنين حزبی باشيم      
خواهيم اين حزب را سازمان بدهيم       
و امروزه اين حزب را فقط اعالم            

 .کرده ايم

 

شايد بگويند تفاوتهايتان چيست؟ چه      
تفاوتهايی با حزبی داريد که در                 
راس آن بوديد وليکن از آن اعالم            
جدايی کرديد؟ به نظر من ما آن                 
رگه ای در درون جنبش کمونيسم           
کارگری و در درون سنت کمونيسم      
کارگری هستيم که معتقديم، عميقًا          
معتقديم، که کمونيسم معاصر در             
شرايط کنونی تننها ميتواند با پرچم        
کمونيستی منصور حکمت به                    

کمونيست های      .  پيروزی برسد     
 مديگر هميشه در تاريخ کمونيس              

رگه های مختلف     .  وجود داشته اند   
. کمونيستی همواره وجود داشته اند      

همه شما که با تاريخ کمونيسم آشنا          
هستيد می دانيد که اين سنتهای                   

از دوران مارکس     .  متفاوت چيست  
گرفته تا به امروز ما شاهد شکل              
گيری رگه های مختلف و چهره               
های مختلف در تحزب کمونيستی          

از .  يا سنت کمونيستی بوده ايم               
از سنت  .  مائوئيسم گرفته تا لنينيسم     

تروتسکيسم گرفته تا سنت ارو                  
اما ما متعلق به سنتی              .  کمونيسم

هستيم که ميخواهد در درون                       
اعتراض  ضد سرمايه داری                      
کارگر حرکت خودش به جلو را              

ما آن رگه ای هستيم که        .  شکل دهد 
ميخواهد پيروزی کمونيسم و تامين       
ملزومات پيروزی کمونيسم را                 

ما آن رگه ای هستيم که      .  متحقق کند 
معتقد است منصور حکمت متفکر         
تئوريسين و پرچم دار و رهبر اين          

جنبشی .  جنبش سياسی عظيم است      
که توانسته هر چه بيشتر بيان                     

و .  خواست های واقعی مردم باشد        
هر چه که به اعتراضات مردم و              
جامعه نگاه می کنيم، و هر چقدر              
که اين اعتراضات توازن قوای                
سياسی را عوض ميکند، ميبينيم که       

٢شماره   
بکند، به نيرويی اقتدا کند که بتواند        
امر رهبری مردم برای سرنگونی       

. جمهوری اسالمی را تامين کند             
مردم در کمين جمهوری اسالمی           
نشسته اند، مردم زخم خورده اند            

منتظر .  اما شکست نخورده اند           
اين تعرض  .  فرصتند برای تعرض  

زمانی می تواند صورت گيرد که          
يک حزب آماده به يراق، در                     
دسترس، پر حضور در تمامی                
عرصه های سياست و سازمانده            
بتواند برای آن ها بوجود بيايد، تا           
بتواند حلقه نهايی، اين نبرد آخر را       

ما بايد چنين     .  به سرانجام برساند    
 . حزبی باشيم

 

شايد از ما بپرسند که آيا امکان                 
نداشت که در درون حزب                          
کمونيست کارگری می مانديد و             
همين تالشها را دنبال ميکرديد؟             
شما که برنامه تان با آن حزب                   

شما که اصول              .  يکی است      
سازمانی تان با آن حزب يکی                   
است؟ شما که بسياری از قطعنامه        
ها و مصوبات آن حزب را قبول             
داريد و بر آن تاکيد داريد؟ به                     
نظرم پاسخ اينجاست که ما وقت             
زيادی برای انجام اين تحوالت                

نمی توانستيم منتظر بمانيم    .  نداشتيم
تا در درون حزب کمونيست                      
کارگری فضا و شرايط برای تبديل      

.  شدن به چنين حزبی فراهم شود            
با توجه به فضايی که پس از ايجاد         
فراکسيون بوجود آمده بود انجام             
چنين پروژه ای در حزب کار                   

بنظرم راه     .  بسيار مشکلی بود         
و راه کوتاه    .  کوتاهتری ممکن بود   

زمانيکه برای ما     .  تری ممکن شد    
مسجل شد که رهبری موجود                   
حزب کمونيست کارگری به چنين        
انتقال سياسی ای تن نميدهد، ديگر        
راهی به غير از جدايی در مقابل            

از اين رو ما راه        .ما وجود نداشت   
حزب .  خودمان را جدا کرديم              

 .ديگری را ايجاد کرديم

 

شخصا فکر ميکنيم در يک جنبش         
اجتماعی واحد احزاب متعددی می      

عليرغم .  توانند وجود داشته باشند      
اينکه پراکندگی و ايجاد حزب                  
جديد ميتواند بعضا ناگوار باشد اما       
ما برای اين ناگواری هم راه حل             

در .  مشخص خودمان را داريم            
عين حال که حزب ديگری را                   

ايجاد می        
٨صفحه   



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

کنيم در عين حال تالش ميکنيم که         
بر پراکندگی صفوف جنبش                      

سعی .  کمونيسم کارگری فائق بياييم   
کنيم در حد امکان اتحاد ها،                        
همبستگی ها، نزديکی هايی در              
امر مشخص مبارزاتی و در                     
صورت امکان تالش برای ايجاد           
سازمان واحد جنبش کمونيسم                  

و اين    .  کارگری را شکل دهيم           
پروژه تا زمانيکه غير ممکن                    
بودنش عليرغم تالش های ما                    
اثبات نشود از آن دست بر نخواهيم     

چرا که  فکر می کنيم که            .  داشت
کمونيسم کارگری برای پيروزی          
در اين دنيائی که کثافت از سر و             
رويش ميريزد و نيروهای کثيف            
سياسی حاکم بر سرنوشت و                      
مقدرات مردم هستند، نيازمند افق         
و برنامه های عملی و سياسی                   

 .  مشترک و حزب واحد است

 

به اين اعتبار ما حزبی در برابر و         
يا در خصومت و يا در تقابل با                 
احزاب فی الحال موجود کمونيسم         

ما حزبی در        .  کارگری  نيستيم       
تقابل با حزب کمونيسم کارگری            

ما در تقابل با        .  حکمتيست نيستيم  
حزب کمونيست کارگری ايران             

بلکه پرچم معينی، متفاوت      .  نيستيم
در برخی از سياست ها در اين                 
جنبش را، بلند کرديم اما در عين             
حال خواهان اين هستيم که صفوف       

متشکل .  اين جنبش را متمرکز کنيم    
عيار و آلياژ همبستگی     .  ترش کنيم 

تا .  سازمانی آن را باالتر ببريم             
بتوانيم جنبشمان را به پيروزی                

 .نزديک تر کنيم

  

ما راه پيشا روی خودمان را در               
شرايطی آغاز می کنيم که حزب            
کوچکتری  نسبت به احزاب                      

با .  کمونيسم کارگری حاضر هستيم   

اول از خودم شروع کنم که                    
مطالعه و تجربه ی زيادی ندارم،      
همون تجربه و مطالعه ا ی که              
در چشم من از بعضی آدمها                  
انتظاری متفاوت با اونی که ديدم       

اين چند وقته         .  برانگيخته بود    
جريانات فراکسيون اتحاد                      
کمونيسم کارگری برام خيلی               

با خودم فکر   .  سؤال برانگيز بود  
می کردم داليل اين همه بحث               
چی می تونه باشه که درک و                
قبولش اينقدر واسه بعضی ها              

صرف نظر از        (سخت بوده؟        
اينکه تو درک مشکل داشته                   

بعد که شروع    )  باشی يا در قبول    
به مطالعه شون کردم ديدم اين             
داليل نه فضايی هستند و نه                   

اون وقت با خودم فکر           !  کذايی
کردم ای کاش مطالعه و تجربه           
ی زياد در درونمون به جای                 
عناد و غرور اندکی درک                      
اوضاع و مسئوليت به جای می          

 . گذاشت

 

مثل اينکه ما فراموشمون شده که      
اين ماييم که بايد خودمون را به           
اعتراظات مردم برسونيم ومهر        
کمونيست کارگری را بر آن                 

اين تحوالت ما را به             .  بکوبيم
ماييم که  .  انتظار نخواهند نشست   

هنوز شرايط ايران را به رغم              
تجربه و دانشی که در دست                   
داريم در تصوری پير و ناقص           

 . متصور می شيم

 

ما فراموش نکرديم که                               
مارکسيسم و يک دنيای بهتر مثل      
قران قرار نيست يک شب به يه          
آدمی که شرايط و آگاهيش را               
نداره وحی بشه که ناجيه                          

. دخترهای زنده به گور شه                   
قرارنيست معادله ای باشه که              
سالها يکسان می مونه                               
وسرنوشت همه چيز را تعيين             

...سخنرانى در جلسه اعالم موجوديت حزب   

اذعان به اين مساله، اما فکر ميکنيم     
که احزاب کوچک الزامًا کوچک           
نمی مانند و يا احزاب بزرگ الزامًا       

دوران، دوران   .  بزرگ نمی مانند     
در اين      .  تحوالت سريع است           

دوران، چنانچه احزابی بتوانند به           
معضالت گرهی و عرصه های              
اصلی نبرد طبقاتی پاسخ درست و         
اصولی دهند و ظرف مناسبی                    
برايش فراهم کنند، می توانند به               
سرعت تبديل به احزاب بزرگ                

از طرف ديگر احزاب                .  شوند
بزرگتر چنانچه نتوانند به نيازهای        
مبارزه اجتماعی پاسخی اصولی            
دهند به سرعت به احزابی کوچکتر      

به نظرم  .  و حاشيه ای تبديل ميشوند    
اگر سير سازمانی در ميان جنبش           
ها را نگاه کنيم بسادگی اين تغيير و        
تحول را بخصوص در دوران                  
تحوالت اجتماعی سريع مشاهده             

چنين مکانيسمی اين امکان     .  ميکنيم
را برای ما که سازمانی کوچکتر يا        
حزبی کوچکتر از ساير احزاب               
جنبش کمونيسم کارگری هستيم،             

ما ميتوانيم با پاسخ         .  فراهم ميکند  
گويی و چنگ انداختن به مشغله ها         
و گره گاههای اصلی جامعه                       
خودمان را تبديل به نيروی بستر             

اين .  اصلی کمونيسم کارگری کنيم      
 .  برای ما کامال ممکن است

 

. من صحبت هايم را کوتاه ميکنم             
دعوتم از همه کارگران راديکال و        
سوسياليست، از همه کمونيست ها،      
از همه انسان های آزاديخواه، از             
همه انسان های برابری طلب اين            
است که به حزب اتحاد کمونيسم              

اين حزبی است     .  کارگری بپيونديد  
اين حزبی است برای       !  برای آينده  
اين حزبی است برای              !  سعادت

به حزب اتحاد کمونيسم     .  خوشبختی
 !کارگری بپيونديد

*** 

٢شماره   

جنبش می تونه در دست        .  می کنه 
هم سن و سالهای من باشه که                     

 را فقط در مشتی            57تجربه ی      
اون .  ادبيات تحريف شده دارن           

وقت ما در جمعمون کسايی را                 
 57داريم که خشتهای تاريخ                      

هستند، آدمهايی که هنوز مثل                   
منصور حکمت ما را ترک نگفتن         
وآدمهايی که با درک تاريخ متوجه       
جوابگوييشون به آينده و بشريت            
هستن و می خوان يه دانشگاه راه           

تنها دانشگاهی که به جای       .  بندازن
ساختن آدم کوکی و تدريس قانون           
تبعيض می خواهد کمبود و جای            
خالی آدمهايی را پر کنه که در                  
مقابل قمشه ا ی ها و امثال متفکر            

 . های اسالمی قد علم کنن

 

من شخصا نمی خوام جز دسته ای         
باشم که با سوزاندن گاليله گردی            
زمين را انکار کنم هر چند که                   
رآی من در گرد بودن زمين                       

کسايی مثل  !  تآثيری نخواهد داشت   
من احتياج به تجربه و دانش                       
کسايی دارن يه عمر تاريخ تحريف      

. نشده با خودشون يدک می کشن            
کاش ما با اتحاد گسترششون می             
داديم نه با توهين تحريم عناد و                 
درک نکردنشون منزوی خسته              

 .منحرف و مآيوسشون کنيم

 

و حاال که اينهمه بحث پخته و الزم        
اينجوری جواب گرفت و حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری از دلش             
بيرون اومد معلوم تر شد که اين              
حرکت وايستادنی نيست؛ جدی و          

منم به  .  معلومه و ميخواد کار کنه       
نوبه خودم اين شروع پر غرور              
رو به همه آزداديخواهان و                         
کمونيستها تبريک ميگم و اميدوارم     
حزب اتحاد بتونه دنباله راه                        
منصور حکمت و مارکسيسم اون         

 .باشه

*** 

 يک دنياى بهتر
 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!را بخوانيد و خواندن آنرا به دوستان و همکارانتان توصيه کنيد  

 !آدمهايی که هنوز مثل منصور حکمت ما را ترک نگفتن

 سيما روشن 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

در هفته های     "  اکس مسلم  "کمپين   
اخير به يک موضوع مورد جدال         
در جنبش کمونيسم کارگری تبديل        

مواضع اعالم شده          .  شده است    
تاکنونی در قبال اين کمپين فاقد                
سنجيدگی، اصوليگری و                            
راديکاليسم الزم در يک برخورد          
کمونيستی به يک کمپين واقعی،             

 . سياسی و زمينی است

 

مدافعين اين کمپين رقيق کردن و           
تخفيف در مبارزه عليه مذهب را           
به بهانه حضور در مديای غربی           

کمپين خود را به         .  توجيه ميکنند  
گونه ای تعريف کرده اند که                       
بتوانند برای رسانه های رسمی با         
توجه به کشمکش ميان صنعت                
مافيايی کليسای مسيحيت و دستگاه      

به .  خونين اسالم قابل هضم باشند        
بهای حضور در رسانه های                     
رسمی غرب عمال آب در مواضع        
تاکنونی کمونيسم کارگری در                 

مذهب "مقابله با مذهب و پروژه             
اجتماعی .  "ريخته اند     "  زدايی
را بعضا   "  مطرح شدن  "و   "  شدن

در چرخش به راست در                               
اين .  مواضعشان جستجو ميکنند       

يک گرايش راست در پروسه                  
تخفيف در    .  اجتماعی شدن است      

اهداف مبارزاتی عليه مذهب يک         
رکن پايه ای در توجيه ضعفهای             

برخورد .  اين کمپين است                  
هيستريک و خصمانه به منتقدين           
گوشه ديگری از چگونگی دفاع از      

 . ضعفهای اين کمپين است

 

از سوی ديگر مخالفين اين کمپين          
در حزب حکمتيست عليرغم طرح      
برخی نکات جدی انتقادی خاک بر      
روی يک مبارزه واقعی و جاری          
عليه اسالم و اسالم سياسی،                       

. عليرغم کمبودهايش، ميپاشند               
برخوردشان به مساله تماما                       
ايدئولوژيک و بعضا غير سياسی         

به جايگاه    .  و غير زمينی است          
واقعی اين کمپين در شرايط کنونی       
چماغ چرخانی اوباش اسالمی کم         

ضعفها و کمبودهای اين     .  توجه اند 
کمپين را تا سطح تخطئه کليت آن           

اين برخوردها      .  ارتقا داده اند          
" چپ روی کودکانه    "بيانگر يک     

تعريف "  مسلم"نيستند، ناخواسته   
ميشوند و به اين اعتبار نوعی              
مشروعيت به حاکميت سياسی           
جريانات اسالمی بر سرنوشت           
اين مردم و اين جوامع بدست                
ميدهد که غير کمونيستی و به               

اين .  نفع جريانات اسالمی است      
تقسيم بندی عمال دست جريانات        
اسالمی را در تحميل هويت                  
يف اسالمی بر سرنوشت                    ک
بخشهای وسيع  مردم در جوامع         

اجازه .  اسالم زده تسهيل ميکند        
ميدهد که اين جريانات حتی بر            
مبنای همين تقسيم بندی مردم در       

" مسلم"را   "  خودی"کشورهای   
و مسلمان نامگذاری کنند و برای      
يف و آدمکش                        جريانات ک
اسالمی مشروعيت سياسی و              

 . مذهبی دست و پا کنند

 

بنيانگذاران اين کمپين با                -٢
تغيير نام اين کمپين از انگليسی          

در "  اکس مسلم    ("به فارسی         
من از مذهب       "انگليسی را به          

، در فارسی     "روی برگردانده ام    
عمال تالش    )  ترجمه کرده اند       

کرده اند که کمپينی را که عمال            
فقط رويگردانی از اسالم و نقد            
اسالم است را در فارسی به                   

علی "  رويگردانی از مذهب        "
العموم ترجمه و به جامعه                       

اين يک تحريف        .  معرفی کنند   
اين تالش در           .  آشکار است     

 . تحريف واقعيت را بايد نقد

 

جنبش ما هيچگاه در جدال و          -٣
کشمکش ميان دستگاه مذاهب              
موجود نسبت به هيچ اردويی               

در جنگ     .  تخفيف نداده است        
ميان کليسا و مسجد، پرچم مذهب     
ستيزی را در مقابل جنگ                       

کمپين .  مذاهب بلند کرده است         
عمال نسبت به         "  اکس مسلم    "

کليسای مسيحيت موضعی                    
راديکالی اعالم نکرده و نسبت           
به جنايات اين ماشين آدمکشی و        
نقش آن در کنار اردوی                            
تروريسم دولتی بعضا سکوت            

اين تخفيف    .  اختيار کرده است      
دادن به يکی از اصلی ترين                  
ابزارهای ايدئولوژيک و مذهبی       
بورژازی غرب نشانگر گوشه          
ای از تخفيف دادن به اردوی                
تروريسم دولتی توسط رهبری           
حزب کمونيست کارگری در               

 "اکس مسلم"دو انحراف در برخورد به کمپين 
 على جوادى

 . در جنبش کمونيسم کارگری است

مالحظات عمومی من در قبال اين         
 : کمپين به قرار زير است 

 

 چرا دفاع ؟

جنبش ما بايد از هر گونه مبارزه             
مترقی و سکوالر عليه اسالم، از            
هر گونه روشنگری و بيداری عليه       
خرافات و جعليات مذهب و تالش           
برای رهايی انسانها از جهل و                  
خرافه و عقب ماندگی مذهبی و                 

به اين     .  مذهب زدگی دفاع کند            
اکس "اعتبار و به ميزانی که کمپين    

در اين راستا حرکت کند بايد      "  مسلم
بدون درنگ مورد حمايت مشروط       

ما از هر حرکت         .  ما قرار گيرد     
واقعی ضد اسالمی و سکوالر دفاع      

اما اگر حتی اين کمپين را         .  ميکنيم
يک کمپين بورژوازی عليه اسالم          
و اسالم سياسی ارزيابی ميکرديم           
موضع ما نبايد تخطئه کليت آن                  
بلکه فراتر رفتن از آن و نشان                    
دادن ضعفها و محدوديتهای آن                 

يک نقد ما به متفکرين                   .  باشد
بورژوازی اين است که چرا                      
مبارزه عليه مذهب را به کناری               
نهاده اند؟ چرا از مبارزه عليه                    
مذهب اجتناب کرده و در عوض به       

اما .  سازش و توجيه آن پرداخته اند      
انتقادات و مالحظات جدی ای در           
زمينه اين کمپين مشخص وجود               
دارد که دفاع ما از اين کمپين را                

 . مشروط و انتقادی ميکند

 

 !مالحظات انتقادی 

ما با هر گونه تقسيم بندی                      -١
انسانها به مسلمان و غير مسلمان و        
يا اکس مسلمان و يا هر تقسيم بندی         
ديگر مذهبی و يا قومی و قبيله ای            
علی االصول و بطور پايه ای                    

اين تقسيم بنديها و هويتهای  .  مخالفيم
ناشی از آن را کاذب و دروغين و            
ضد هويت عام و جهانشمول                       

چنين تقسيم بنديهايی   .  انسانی ميدانيم 
آحاد جامعه را در هر حال در                     
ارتباط با مذهب و با هويت مذهبی          

در اين تقسيم بندی       .  تعريف ميکند  
مردمی يا مذهبی اند يا مذهبی سابق     

" اکس مسلم   "آن کسانی که           .  اند

٢شماره   
شرايط حاضر است که در جنگ              
اسرائيل و حزب اهللا نيز شاهد آن              

مواضع راديکال جنبش ما         .  بوديم
در قبال پديده شوم مذهب در                        

بطور همه  "  مذهب زدايی "قطعنامه  
اين .  جانبه ای بيان شده است                   

قطعنامه بطور همه جانبه ای                      
مواضع کمونيسم کارگری را عليه         
صنعت مافيايی مذهب و اسالم                  
بطور روشن و همه جانبه ای بيان           

 .کرده است

 

يک "  اکس مسلم      "کمپين         -۴
چرخش به راست و تخفيف دادن              
در مواضع تاکنونی ضد مذهبی                

اين .  حزب کمونيست کارگری است   
کمپين گوشه ای از يک کمپين همه          

مذهب "جانبه عليه مذهب و برای           
توجيه و بهانه           .  نيست"  زدايی

مسئولين اين کمپين اين است که به          
اين اعتبار ميتوانند در رسانه های           

اين .  غربی نفوذ کرده و جا باز کنند       
جا باز کردن عمال به بهای تخفيف          
دادن در مبارزه عليه مذهب                         

اين روش    .  تامين ميشود   "  رقيب"
کالسيک جريانات چپی است که              
برای اجتماعی شدن و مطرح شدن        
در رسانه ها دست به رقيق کردن             

اين سياست    .  مواضع خود ميزنند      
شايد منجر به مطرح شدن در                      
مديای غرب شود، اما منجر به                  
اجتماعی شدن نقد راديکال ضد                
مذهب نخواهد شد و تاکنون نيز                 

اجتماعی شدن          .  نشده است         
راديکاليسم ضد مذهبی با نقد و فائق       
آمدن بر ضعفهای اين کمپين و                   

از .  فراتر رفتن از آن تامين ميشود        
قرار تئوريسنهای اين کمپين بر اين        
يف اسالم را                باورند که مذهب ک
فقط پيروان سابق اسالم و مذهب              
مسيحيت را پيروان سابق مسيحيت        

ر نقد کنند           اين .  ميتوانند بطور مو
تسليم شدن به نگرشی عميقا                         
بورژوايی است که نقد جوانب عقب      
مانده و ارتجاعی سنن و فرهنگ              

" خوديها"های رايج را تنها توسط          
در اين سيستم نظری      .  مجاز ميداند 

" خودی"هر گونه نقد فرهنگ                   
با شديدترين   "  غير خوديها  "توسط   

نقد .  کينه توزيها مواجه ميشود              
جوانب ارتجاعی سنن و فرهنگ             
يهوديت مترادف با آنتی سميتيسم،          

" تحت ستم "نقد ناسيوناليسم مليتهای    
اين .  برابر با شوونيسم است                  

نگرشی مبتنی بر اخالقيات                          
ارتجاعی 

١٠صفحه   



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 . نسبيت فرهنگی است

کمپين اکس مسلم با اعالم نام             -۵
تعدادی بسياری از کمونيستهای             

عمال "  اکس مسلم "قديمی با هويت     
چهره کمونيستی اين افراد را                    

گويا کميته   .  خدشه دار کرده است      
آلمان و سوئد حزب کمونيست                  
کارگری تغيير نام داده است و نام          

را بر خود نهاده            "  اکس مسلم   "
برای کمونيستهای کارگری     .  است

بايد شرم آور باشد که آنها را به                
در جامعه     "  اکس مسلم    "عنوان     

در گذشته نه چندان        .  معرفی کنند  
دور، زمانيکه هنوز کمونيسم و              
راديکاليسم خط منصور حکمت در     
حزب کمونيست کارگری حاشيه           
ای نشده بود، اگر مديای غرب و يا  
هر جريان ديگری ما را به اين                 
عنوان خطاب ميکرد، بارها و                 
بارها مورد نقد جدی ما قرار                     

اين تالش رهبری کنونی     .  ميگرفت
حزب کمونيست کارگری عمال              
منجر به حاشيه ای کردن هويت              
کمونيستی فعالين شناخته شده                   
حزب کمونيست کارگری در                    
مبارزه عليه اسالم و اسالم سياسی        

گسترش اين کمپين عمال            .  است
منجر به تغيير هويت کمونيستی             
اعضای اين حزب از کمونيست به       

در انظار عمومی        "  اکس مسلم   "
اين تغيير و تحول نشان     .  خواهد شد 

گسترش گرايش سکوالر در تقابل        
با گرايش کمونيستی در درون اين        

اين کمپين برای           .  حزب است     
پيشروی بايد قادر شود که واقعا              
بتواند يک حرکت واقعی ضد                   

عاملی .  اسالمی را سازمان دهد          
برای رويگردانی و ضديت مردم          

يف اسالم شود         . عادی با دستگاه ک
اعالم نام تعدادی کمونيست به                  

دون شان     "  اکس مسلم    "عنوان     
 .جنبش کمونيسم کارگری است

 

کمپين اکس مسلم ابزار و                   -۶
ظرف مناسبی برای پيشبرد يک            
مبارزه همه جانبه عليه اسالم و               

اين کمپين    .  اسالم سياسی نيست       
خواسته يا ناخواسته عمال هويت            
گذشته اسالمی را پيش شرط                     
فعاليت در اين سازمان قلمداد                    

مستقل از هر نيتی که                 .  ميکند
مسئولين اين کمپين داشته باشند،            

سالم آذر ماجدی عزيز                                                                           

                                                                                                        

ا و                   ه شم د ب ي اش ب ه ن ضمن خست
سم             ي ون م ادک ح کادرهای حزب ات

ه      .   کارگری اين حزب با خطی ک
د شد            . در پيش دارد موفق خواه

ا      57مردم ايران مردم سال          و ي
 . حتی دو دهه پيش نيستند

 

ع        تغييرات در ايران به حدی سري
د         است که بايد پيشاپيش مردم دوي
يش            و آنها را از آينده ای که در پ

 .  است با خبر کرد

                                                               

ه         ع با توجه به اوضاع کنونی جام
م         س ي ون م اد ک ح ران، حزب ات اي
ه خود               کارگری نقش خود را ک
طور          ن نوعی سازماندهی است اي
بايد نشان دهد که عنصر هايی از   
لف جمهوری                 اح های مخت جن
است های                ا سي ه ب اسالمی را ک
زيرکانه ای سرکوب می شوند و       
ردم                 ه م د ب م می شون دوباره عل

ی  .   ايران خوب بشناساند   رفسنجان
ه            در دوران رياست جمهوری ب
ن          ي ی ب دگ ازن ردار س وان س ن ع
ی                ت د و ح ور ش ه ردم مش م
ای  چپ            روشنفکران و گرو هه
ن         ري در ايران او را به عنوان بهت
ی          الم وری اس ه م صراز ج ن ع
وزی و          ول ن ک ت ت رف ش ي رای پ ب
 . اقتصاد ايران خطاب می کردند

 

ران در آن دوره                   ه اي را ک چ
رد            ی اعالم ک تغيراتی کرد و حت
د         اي که حجاب برای توريست ها ب
آزاد شود و در مناطقی مثل کيش       

برای همه آزاد است و تا حدودی    
ه او را        .   پيش رفت  حال کسانی ک

است جمهوری              بعد از دوره ري
اره             د، دو ب ردن وب ک رک اش س
ه        برای اينکه جمهوری اسالمی ب
ظ شود  او را              ی حف ق هر طري

ای           ه ت اس ي ا س ددا ب ج ی " م ل ي خ
د         "   قشنگ ن . بين مردم جا می ده

گروههای چپ در ايران او را به       
رای               ه ب ری ک ص ن وان ع ن ع
د                 ي ف ران م ه اي وسع پيشرفت و ت

د          ول دارن ب ت، ق ه     .   اس را ک چ
ان           ران خواه رای اي رفسنجانی ب

 " ...اکس مسلم"دو انحراف در برخورد به کمپين 

تصوير اين کمپين در اذهان جامعه        
مسلمان است  "  سابقا"تصوير افراد    

که در يک سازمان برای مبارزه با        
يک سکوالر،  .  اسالم جمع شده اند     

يک آتيست، يک فرد بدون                           
هيچگونه پيشينه اسالمی نميتواند به     
اين کمپين به عنوان ظرفی برای             
مبارزه خود عليه اسالم سياسی                

همانگونه که هيچ             .  نگاه کند      
سازمان "نميتواند به            "  مردی"

برای مبارزه عليه زن                "  زنان
ستيزی و برابری زن و مرد                        

همانگونه که هيچ فرد غير      .  بپيوندد
نميتواند به سازمان     "  سياه پوستی  "
برای مقابله با تبعيض          "  سياهان"

 .نژادی بپيوندد

 

 در پايان 

با توجه به نکات ذکر شده به نظر             
من موضع اصولی، تخفيف ناپذير،       
زمينی و راديکال جنبش کمونيسم          
کارگری در قبال اين کمپين را                   
ميتوان در چهار چوب سياست                  

.  بيان کرد        "انتقادی  -حمايت     "
ارکان اين سياست از اين قرار                   

ما در عين حال که از جوانب    .  است
مترقی و سکوالر اين کمپين عليه            
اسالم و اسالم سياسی دفاع ميکنيم          
اما در عين حال محدوديتها و                      
نواقص و ضعفهای جدی آن را                 

يک موضع    .  خاطر نشان ميکنيم      
حمايتی اما عميقا انتقادی و                           

برای جنبش ما    !  راديکال و زمينی   
هر گونه پيشروی عليه اسالم زمينه      
پيشروی يک مبارزه همه جانبه و           
راديکال عليه اسالم و کل دستگاه            

هر .  مافيايی مذهب را فراهم ميکند      
چقدر فضای جامعه در نقد مذهب،         
هر نوع مذهبی، زنده تر و همه                 
جانبه تر باشد، زمينه های مبارزه          
همه جانبه عليه مذهب و برای                   

هر .  مذهب زدايی فراهم تر است          
چقدر توده های مردم دارای آگاهی        
و شناخت بيشتری در قبال ماشين            
جنايت و خرافه اسالم باشند، ما                
بهتر ميتوانيم اهداف راديکال و                
ريشه ای خود را در قبال مذهب و           

. پروژه مذهب زدايی به پيش ببريم        
در چنين شرايطی جنبش ما بايد                

را در دست    "  مذهب زدايی "پرچم  
اين پرچم راديکال، عميقا         .  بگيرد

 . *انسانی و همه جانبه است

٢شماره   

ن است و              م چي سيستمی مثل سيست
وشش                ان آزادی پ ن خواه ي چن هم

ه های         .   حجاب است    ام اگر روزن
اب و شرق و               ت داخل ايران مثل آف
مشارکت را مطالعه نماييد می بينيد      
ی              طرح م ه او دارد م ون گ ه چ ک

ی  .  شود مساله ای که حزب بايد خيل
ق           د واز طري ن سريع به آن توجه ک
ن                ه اي ري ی نش ت ون و ح زي وي ل ت
ردم                   ه م ی ب وب خ ر را ب اص ن ع

د           خورن . بشناساند تا دو باره گول ن
ا           اح ه چون رفسنجانی بين کليه جن
ن است         از جمهوری اسالمی بهتري
د             ع وری دوره ب ه م است ج و ري

 .    خواهد شد

                                                         

م               س ي ون م اد ک ح زب ات ا ح ن ب  م
ا                 ه شم ی ک ت کارگری در هر قسم

.                    نياز داريد همکاری می نمايم

 ناهيد 

 

 ناهيد عزيز

يکی  .    با سالم و تشکر از نامه تان      
از سياست های حزب عقب زدن            
ه راست          نقطه سازش هايی است ک

د       ده ا    .   در مقابل مردم قرار مي طع ق
ه از                رص ن ع اری در اي ي هش
د             شروی حزب خواه ي ملزومات پ

ا            .  بود ه همکاری ب خوشحالم که ب
د     رم عضويت      .   حزب تمايل داري ف

 .را جداگانه برايتان ارسال کردم

 

 زنده باد کمونيسم کارگری

 آذر ماجدی

!عناصر رژيم را براى مردم افشا کنيد  

 ، کمونيستها،کارگران
! جوانان پيشرو،زنان   

به حزب اتحاد کمونيسم 
!کارگرى بپيونديد  

دست در دست هم جهانى ديگر 
جامعه اى آزاد ! خواهيم ساخت

! و برابر و خوشبخت  

حزب را به همگان معرفى 
!کنيد  



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

 ژوئن نوشته ای از جليل            6روز   
جليلی، عضو مشاور کميته                        
مرکزی حزب کمونيست کارگری       
در سايت روزنه، به سردبيری                
حسن پناهی، عضو کميته مرکزی        
حزب کمونيست کارگری منتشر           
شد که هشدار دهنده و نگران کننده        

جليل جليلی به علی جوادی        .  است
به جمهوی اسالمی   "اتهام ميزند که  

شغل "و سپس اين         "خدمت ميكند  
 ! ميگويد" مبارك"را به وی " جديد

 

اين ديگر عبور از توهين ها و                  
. است"  جدل آنالينی     "اتهامات      

افتتاح قله ای جديد در توهين و                 
. اتهام پراکنی نسبت به ما است                

فصل جديدی است اما ابتدا به                    
يک عقبگرد اجتناب     .  ساکن نيست  

ناپذير جدل آنالين و خط رهبری            
. حزب کمونيست کارگری است            

برای ما   .  جای تاسف عميق است      
 سال در صفوف اين       ١۵که بمدت    

حزب با جان و دل و در کمال                    
افتخار و مباهات مبارزه کرديم،            
عميقا تاسف آور است که اين                    

تمام .  سقوط آزاد را شاهد باشيم            
مرزهای ميان نقد سياسی و فحاشی      
و اتهام توسط رهبری اين حزب              

به اسم دفاع    .  درنورديده شده است   
از حزب، هر نوع رفتار فرقه ای           
و اتهام زدنی توجيه و تشويق شده          

 . است

 

احتماال رهبری حزب حق بجانب          

ميکند، زمانی که رئيس دفتر                
برويد "سياسی اعالم ميکند که           

شغل شريفی برای خود پيدا                   
زمانی که سردبير                !"  کنيد

انترناسيونال، نشريه رسمی                 
حزب، ما را سولژنيستين خطاب      

 تمام اين    ۶ميکند و آنگاه کنگره       
اتهامات را تائيد ميکند و در خود       
حزب گفته ميشود که جدل                      
آنالينی ها به کميته مرکزی                   
انتخاب شدند، انتظار اين نوع              
اتهامات را از کادرهايی که                   
 . دنبال خط رهبری اند بايد داشت

 

اين برخوردها پايان اجتناب                 
اين .  ناپذير خط جدل آنالين است     

دگرديسی حزب کمونيست                    
حزبی که در تمام    .  کارگری است 

طول حياتش پرچمدار نقد آزاد،          
آزادی بی قيد و شرط بيان و                   

. دفاع از حرمت انسان بوده است     
حزبی که در هر گوشه ای که               
حرمت انسان و انسانيت زير               
سوال رفته است، تمام قد و با                 
قاطعيت از حرمت انسان دفاع            

دريغ از يک جو         .  "کرده است  
منصور حکمت را             "  شعور

اين سنت ها در      !  بخاطر بياوريد 
 .حال زوال اند

 

خط و سياست رهبری کنونی               
حزب در مبارزه با فراکسيون             
اتحاد کمونيسم کارگری، حمله           
کورکورانه و با تمام قوا به                     

 !فصل جديدی در جدل آنالين
 !هشدار به نيروهای کمونيسم کارگری

 آذر ماجدى 

اين نوشته را نيز بهانه ای برای              
هجوم ديگر بدل خواهد کرد و چند        

جنگ "صفت ديگر از نوع                       
را "  مک کارتيسم    "و     "  سردی

. بسوی ما پرتاب خواهد کرد                   
احتماال گفته خواهد شد که اين از           
ابتکارات فردی يک کادر حزب            
است، گفته خواهد شد که روزنه             
چند ساعت پس از انتشار، اين                 
مطلب را از روی سايت حذف                

شما ضد   :  "گفته خواهد شد     .  کرد
حزبی هستيد، مک کارتيستی ايد،        
و به اين حزب که تنها اميد                          

کارگران و مردم ايران است                      
." حمالت جنگ سردی ميکنيد              

بگذاريد پاسخ را پيش از حمله                 
 . بدهيم

 

زمانی که بخشی از رهبری حزب       
در پاسخ به ارائه طرح رهبری               

حزب رهبر،    "جمعی و پالتفرم           
از جانب ما،         "  حزب سازمانده    

درافزوده "بسيج حمله و دفاع از            
ميدهد، زمانی که ليدر    "  های رهبر 

حزب در متن اين کمپين، پلنوم                
 حزب را به صحنه حمالت               ٢۶

شخصی بدل ميکند، فراکسيون              
اتحاد کمونيسم کارگری و بنيان              
گذاران آن را که در ميان رهبری          
خود حزب بودند، مک کارتيست،        
ضد حزبی و نماينده بورژوازی            
راست خطاب ميکند و درون                   
حزب اتهامات زشت جدل آنالين          
را با اين استدالل که کادرها دارند         
از حزب شان دفاع ميکنند، توجيه        

٢شماره   

عمال .  منقدين رهبری بوده است         
اين اصل به اصل حزبيت جديد در        
حزب کمونيست کارگری بدل شده       

يا موافق رهبری هستی يا        :  "است
چنين روشی      !"  مک کارتيست     

پايان .  برای همه ما آشنا است               
سياست جدل آنالين سر از روش            
های توده ايستی و مجاهدينی در             

هر که با ما نيست، بر            .  "مياورد
به سياست رهبری حزب        "  ماست

 . کمونيست کارگری بدل شده است

 

نوشته جليل جليلی که ادامه منطقی       
خط رهبری حزب در برخورد به          
مخالفين و منقدين است، دارد به              
صراحت ميگويد، اگر به رهبری         
حزب نقد کنی، مزدور جمهوری           

آيا اين روش در         .  اسالمی هستی  
ميان نيروهای سياسی ايران آشنا           

 نيست؟ 

 

بايد به حزب کمونيست کارگری و       
کادرهای آن و همچنين به کليه                 
نيروهای جنبش کمونيسم کارگری       

بايد به چنين روش           .  هشدار داد   
چنين روش  .  هايی سريعا خاتمه داد   

هايی بايد در جنبش کمونيسم                     
اين سکتاريسم  .  کارگری طرد شود  

و فرقه گرايی افراطی و مجاهدين         
 . گونه بايد افشاء و طرد شود

*** 

 

 : ١٣٨۶اعتراضات آارگران فقط در ارديبهشت ماه 
آارخانه هاي يخچالسازي ، پارسيلون ، ماشين سازي / آارخانه هاي پوشش ، ايران الكتريك ، ايران آنف و آنف آار رشت 

آارخانه هاي سيمان و آشتارگاه استان گلستان ، آارخانه هاي فيروز الكتريك ، آارخانه فوالد ، سيمان و                   /  خرم آباد لرستان    
آارخانه هاي مشهد گيربكس ، زوچن ، سيمرغ و               /آارخانه هاي مخمل ، ريسندگي بافندگي ، راوند آاشان             /  قند نيشابور   

آارخانه هاي سامان آاشي ، نساجي       /     آارخانه هاي شاهو ، آلومين ، رنگ رزي ، نساجي آردستان             /     آارخانه قند مشهد  
و واحد     آارخانه هاي تراآتور سازي ، ماشين سازي / آارخانه هاي ترانسفورماتور ، زنجان چوب استان زنجان / بروجرد  

آارخانه هاي ريخته گري ، سايپا ، پارس تابلو                /آاخانه هاي پتروشيمي ، نساجي غرب آرمانشاه              /   هاي توليدي تبريز   
آارخانه هاي مختلف از       /   آارخانه هاي قند ، يخچالسازي ، المپ فارس از شيراز           /     آارخانه هايي از شهر يزد       /   ساوه

آارخانه هاي ايران صدرا ، نساجي مازندران ، چيت سازي بهشهر ،                  /     آارخانه هاي لوله سازي اهواز      /     شهر رودبار 
... آارخانه هاي ريسندگي بافندگي رحيم زاده ، سيمين نو و                                /     مازندران...  آاغذ سازي ، آارخانه سيمان و                   

آارخانه هاي سيمان و چيني سازي          /   آشتي سازي فرا ساحل بندرعباس     /     آشتي سازي ايران صدار بوشهر        /   اصفهان
شرآت نفت نقش ايران شهرستان             /آارخانه هاي سيمان و فوالد اردبيل               /     آارخانه سيمان رامهرمز       /   شهر آرد  

سنگ "شرکت     /کهگيلويه و بوير احمد      "کارخانه شن و ماسه      /  پااليشگاه نفِت آبادان    /  قوه پارس قزوين    'شرآت     /   البرز
ديگر آارخانه ها ... شرآت آفش شادان پور تهران و /   آارگران فضاي سبز منطقه دو شهرداري دزفول   /طبس " فلورين

  .در ساير شهرهاي آشور صورت گرفته است 

جمهوريخواهى را از دست   
ميدهند و متقابال به درجه اى که 
شعارهاى چپ را به شکل دم   
بريده اخذ ميکنند جامعه را متوجه  

.           بستر اصلى چپ ميکنند  

 

جناح چپ مرکز در ايران ريشه  
اجتماعى ندارد و منشا بحران اش    

.                       نيز همينجاست  

*** 

...يادداشت سردبير   



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 شعار نويسى در تهران 

بخش مهمى . با درودهاى انقالبى 
از فعاليتهاى سازمان جوانان حزب     
اتحاد کمونيسم کارگرى در تهران     

در   . با شعارنويسى آغاز شد 
خيابانهاى کارگر شمالى تا محدوده   
کوى دانشگاه تهران فعالين   
سازمان در گروههاى دو نفره     
اقدام به نوشتن شعار ونده باد  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   

اين فعاليت بطور گسترده تا   . کردند
رامين           .  تير ادامه دارد ١٨  

 

 رامين و دوستان عزيز

. خسته نباشيد و دستتان درد نکند
در ضمن اسم جديدتان بسيار    
مناسب است دستتان را بگرمى   

.                               ميفشاريم  

 

 من هم به حزبم ميپيوندم

... در رشته ... دانشجوى دانشگاه 
با کمونيسم کارگرى آشنا    . هستم

هستم و با حکمتيست ها کار   
نشريات شما را بدقت  . ميکردم
سعيد      . به شما ميپيوندم. خواندم  

 

به حزب خودتان  سعيد عزيز، 
.   اين حزب شماست. خوش آمديد  

 

لينک ما نيست   

سالم، خواستم به شما بگويم شما  
که خودتان را اتحاد کمونيسم  
کارگرى ميناميد، در لينک تان ما    
حزب کمونيست کارگرى عراق و      
. حزب حکمتيست را نميبينيم 

عجيب نيست؟ ببخشيد فقط جهت 
عمر خطاط           . ياد آورى بود  

 

 رفيق عمر خطاط

سايت ما در حال تغيير و درست  
سياست ما اينست که به  . شدن است

کليه سايتهاى مربوط به جريانات  
. کمونيسم کارگرى لينک بدهيم  

اميدوارم بقيه هم سياستى مشابه را  
.                              دنبال کنند  

.             موفق باشيد  

مشروط به اينکه تتمه اين ديدگاه  
را نقد کرد و حزب را براساس    
اصولى مدرن و کمونيستى بنا  

ما موظفيم ضمن نقد اين     . کرد
محدوديتها لطمات وارد شده را  

منافع جنبش ما ارجح . جبران کنيم
.                               تر است  

 با احترام، سياوش دانشور 
 

 تبريک

رفقا براتون صميمانه آرزوى   
اقبال نظرگاهى     . موفقيت دارم  

 رفيق اقبال عزيز، 

موفقيت هر بخش از    . با تشکر
جنبش ما موفقيت کمونيسم  

.      پيروز باشيد. کارگرى است   

 

باالخره علی جوادی ليدر . مبارکه
کاوه. شد  

 

 کاوه عزيز،

على جوادى دبير کميته مرکزى   
آرايش رهبرى حزب ما بر   . است

.  اساس طرح رهبرى جمعى است   
على جوادى از ابتدا طرفدار  

.                    طرح جمعى بود   

 

مداد قرمز    

سالم، چند سوال آه فكر مي آنم  
جواب دادن به اونها بتونه نقاط 

.              مبهمي رو روشن آنه    

 

نظرتون راجع به مبارزه  -١
مسلحانه و مسلح شدن هسته   
هاي تبليغاتي جهت دفاع از خود 
 در هنگام تبليغات شبانه چيه؟    

مسلح شدن هسته هاى    : جواب
تبليغاتى در حال حاضر ابدا 
ضرورتى ندارد و ميتواند  

اين کار  . ضربات مهلک وارد کند
نه مسئوالنه است و نه ضرورى   

ما مطلقا چنين سياستى را . است
در مورد . امروز توصيه نميکنيم 

مبارزه مسلحانه بطور کلى به چند   
نکته کوتاه اشاره ميکنم؛  
. مارکسيستها کيش اسلحه ندارند   

مارکسيستها مبارزه مسلحانه را   

 از ژاپن نامه ها

خالصه برايم . با درود به رفقا
بنويسيد چرا هر چند يکبار در   
حزب کمونيست کارگرى اتفاقى  
ميافتد که متاسفانه منجر ميشه به 
. جدا شدن برخى از رفقا از هم   

بقول على جوادى عزيز حزبى که  
.  با چه مشکالتى خودتون ساختين

اين سوال، سوال خيلى از کسانيست 
الزم به  .که مه با آنها در ارتباطم

ذکر است که من در الين پخش   
نشريات حزب در داخل اکيپهائى 
ترتيب دادم که مرتب انجام ميدم و 

بى . در الين جذب نيرو نيز فعالم
صبرانه منتظره جواب هستم هر   
چند که رفيق آذر به ميل قبلى ام 

ژاپن     –فرهاد  . اصال جوابى نداد  

 

 فرهاد عزيز،

اول خسته نباشيد براى کار مفيد   
توزيع نشريه و جذب نيرو به 

اين بايد امر تک تک رفقا    . حزب
در مورد سوالتان نظر من   . باشد

اينست که جدا شدن ويژه حزب  
جدائى . کمونيست کارگرى نيست  

در احزاب سياسى و سازمان ها،    
چه چپ و چه راست، مرتبا اتفاق     

شايد بهتر است عنوان . مى افتد
کنيم جابجائى نيروها صورت   

اما در اين مورد معين و يا . ميگيرد
الاقل در مورد جدائى ما و انشعاب 
قبلى، نظر ما اينست که ميتوانست 

مسائل . اين جدائى صورت نگيرد 
مطرح شده بسادگى در چهارچوب   
يک حزب سياسى قابل طرح و   

به نظر  . ادامه و چه بسا حل بودند
من بقاياى نگرش چپ راديکال که    
تلقى غير اجتماعى از تحزب   
کمونيستى و مارکسيستى مدرن    
دارد، تمايل به قطبى کردن هاى   
ايدئولوژيک و عدم توجه به 
ماتريال انسانى اين جنبش در 

برسميت . اختالفات سياسى دارد
نشناسى فراکسيون و يا علنى حرف    
زدن مخالفين خط رسمى موضوع    
مهم ديگرى است که از يک ديدگاه   
سنتى در مورد تحزب ريشه 

اين شرايط فرجه اى به  . ميگيرد
رفقائى که نظر ديگرى دارند و يا    
. با خط رسمى مخالف هستند نميدهد 
. يا بايد تاسى کنند و يا بايد بروند
اين انشعابات بخشا تحميلى است و 
بخشا ناشى از اختالفات عميق    

مسئله اينست . سياسى و يا هر دو  
که ميتوان جلو اين امر را گرفت     

٢شماره   
درخود نشان هيچ نوع انقالبيگرى  

اسلحه . و يا پيشرو بودن نميدانند
ميتواند در دست نيروى اسالمى و 

ما  . ناسيوناليست و غيره هم باشد 
يک جنبش شهرى و کارگرى     
هستيم و مکانيزم مبارزه ما   

در تئورى . اجتماعى است
مارکسيسم هيچ جا بر ضرورت       
مبارزه مسلحانه بعنوان يک اصل    

اما و با اينحال، ما  . ياد نشده است
ميدانيم که بورژوازى با زبان   
خوش قدرت را دست ما و طبقه ما    

در مقابل انقالب کارگرى   . نميدهد
بورژوازى  . مقاومت نشان ميدهد 

که اعتراض به عدم پرداخت 
دستمزد را با گلوله پاسخ ميدهد 
روشن است در مقابل خلع يد   
سياسى و اقتصادى خود بشدت 
مقاومت خواهد کرد و بطور قهر  
آميز تالش ميکند نيروى انقالبى را  

فاکتور اسلحه را نه . سرکوب کند
تئورى و تمايل ما بلکه الزامات 
مبارزه سياسى و طبقاتى وارد  

هر زمان نيازهاى    . تصوير ميکند
اين مبارزه حکم کند ما در دست    
بردن به اسلحه، سازماندهى ارتش     
کارگرى، خلع سالح ارگانهاى      
دولتى و غيره يک لحظه ترديد 

.                           نخواهيم کرد  

 

چگونگي حق راي اعضا در    -٢
داخل ايران براي انتخابات هاي 
 حزب                                     

؛ هر عضوى در حوزه اى   جواب
که مربوط به کارش است و يا در  
کميته و سازمان ذيربط خودش در    
انتخابات ها مثل بقيه اعضا شرکت 

مادام که چنين امکانى   . ميکند
نيست، يعنى سازمانهاى حزبى  
بشکل ستونى موجوديت علنى و 
نيمه علنى ندارند، اعضا هم به 

در مورد  . همديگر مرتبط نميشوند  
انتخابات کنگره اعضاى حزب از 
طرق تشکيالت داخل کشور در    

دامنه راى . انتخابات شرکت ميکنند
به معنى حقوقى آن براى هر عضو     
چه در ايران و چه در خارج در     
حوزه کار و تشکيالت متبوع   

از نظر سياسى آرا    . خودش است
افراد هيچ مرزى ندارد و اعضا   
ميتوانند آزادانه در مورد مسائل و 

.              مباحث اظهار نظر کنند   

 

آيا حزب قصد تشكيل سازمان  -٣
١٣صفحه جوانان و   



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 ارگانهاي ديگر را دارد؟

در حال حاضر . جواب؛ بله داريم
سازمان جوانان در ايران و راسا     
توسط رفقاى حزبى اعالم   

اين طرح  . موجوديت کرده است
جزو پالتفرم حزب است و بايد در    
داخل و خارج اشکال آن تعريف و  

ارگانهاى ديگر هم   . تدقيق شود
بسته به نياز مبارزه کمونيستى   

.   توسط حزب تاسيس خواهند شد   

 

چگونگي عضو گيري از ايران    -٤
و آيا با پر آردن فرم خطري ما را 

مثًال حك شدن ( تهديد نمي آند؟ 
سيستمي آه اطالعات در آن سيو  

 خير نگران اين شده است؟ جواب؛
.                             امر نباشيد  

 

هدف از عضو گرفتن داخل ايران . 
چيست؟ چون ديگر احزاب  
آمونيسم آارگري اين آار را نمي  
 آنند                                      

.  سياست ما متفاوت استجواب؛ 
هدف جذب نيروى وسيع و   

فکر ميکنم  . سازمان دادن آنست 
ديگر احزاب هم سياست مشابهى   
داشته باشند اما در شکل اجراى آن   

.                            تفاوت باشد  

  

آيا يك مامور رژيم هم با پر آردن 
اين فرم عضويت نميتوتند وارد 
 پرونده گردد؟                          

کدام پرونده؟ ما براى اين  جواب؛ 
ما  . جنبه روش خودمان را داريم 

تالش پليس سياسى براى نفوذ در  
تشکيالت کمونيستى را فرض  
. ميگيريم و با آن مقابله ميکنيم  

مهمتر اينکه سياست ما اين نيست  
اعضايمان را در ايران به هم     

                            .معرفى کنيم

 

ضمنن پروژه انجمن هاي آزادي  
خواه در حككا يك بار به بن بست 
رو به رو شده و فكر مي آنم اين  
انجمن پروژه رفيق حميد تقوايي 
طبق نوشته اي به نام انجمن هاي 
.آزادي و برابري را بر پا آنيد بود  

 ما سياست ايجاد اين جواب؛

ر              اد پ ري ار ف ب زده شده بودند، اين
ش را       وي ور خ ن      ش م ه دش ي ل ع

ايش در             طبقاتی م ه ن و استبداد ب
 با سپاس اردشير . بياورند

 

 نامه دوم

تشکيل اين حزب . رفقای عزيز 
. جديد را به شما تبريک می گويم
اينکه فروتنانه و بی جنجال 
حککا را ترک کرديد قابل تقدير    

اين انشعاب تلخ در واقع . بود
اصولی ترين گام  برای مبارزه  
جهت اتحاد در صفوف جنبش در 

اين فاصله شايد .  آينده ميباشد
ضروری باشه تا رفقا بتوانند از  
بعد ديگری به انتقادات شما نگاه 

بودند کسانی که به شما . کنند
 «شغل  »اتهام زدند که از  

تشکيل . سياست خسته شده ايد 
حزب و تمامی تالش های شما  
گواهی انرژی سرشار شما   

و کسانی که شمارا  . ميباشد
بازنشسته قلمداد ميکردند اکنون 
بوضوح ديدند که دود از کنده 

با سپاس اردشير       . بلند ميشه  

 

 اردشير عزيز،

ما هم از جدائى .  ما هم اميدواريم
راهى . از حزب خوشحال نيستيم  
همه . در مقابلمان نمانده بود  

اميدوارم . راهها را بسته بودند  
امروز در فقدان ما کار     
. کمونيستى شان بهتر پيش برود  

تشکيل حزب را به شما هم  
تبريک ميگوييم و از همين جا  
پيوستن تان را به حزب تبريک 

.      اين حزب شماست. ميگوئيم  

 

بيانيه سازمان سربازان 
 فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى

ما سربازان فراکسيونى رسما از      
طريق همين بيانيه پيوستن   
خودمان را به حزب اتحاد   
. کمونيسم کارگرى اعالم ميداريم  

کليه کسانى که در پيامهاى قبلى 
نام آنها به عنوان سربازان   
فراکسيون اعالم شد از طريق      
همين بيانيه پيوستن خودشان را 
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

.                       اعالم ميدارند  

 

با احترام، سازمان سربازان 

...نامه ها  .                      انجمنها را نداريم   

 
اگر قصد آار آردن با تي وي را  

 رو آه حكمتيست   6داريد من آانال 
ها با اون آار مي آنن را پيشنهاد 
مي آنم چون آيفيت صدا و تصوير 
خوبي نسبت به شبكه اي آه االن  

. برنامه روي اون پخش ميشه داره   

حتما توجه  . از توصيه تان ممنون 
.           ميکنيم و در نظر ميگيريم   

 

 آرش آسمونه

سالم، فقط اينرا بگويم که کاش ما 
. مراقب خودتان باشيد. هم بوديم

من همه . سالم به همگى برسانيد
شما را در آغوش ميفشارم و     

.    برايتان سبد سبد گل تقديم ميکنم  

 

 آرش عزيز

جاى . جايت در کنفرانس خالى بود
. همه  رفقاى اون ور خالى بود
. همينجا بايد نکته اى را تاکيد کنم 

متاسفانه در روزهائى که بيانيه  
حزب و جدائى از حزب را انتشار    
داديم، شما را پيدا نکرديم که   
. مستقيما نظرتان را جويا شويم   

عليرغم اينکه موضعتان را  
به هر . ميدانستيم اما اين الزم بود

حال اسم شما از قلم افتاد و خواستم    
. بدانيد که اين امر چگونه بوده است

متقابال در آغوشت ميگيرم و دستت  
.                   را بگرمى ميفشارم    

 

 اردشير

ا          .   رفيق جوادی  ی شم از خبر جداي
در عين  .   ! ! !   از حککا ناراحت شدم   

ا          حال خوشحالم که خود را درگير ب
د        ! ! !    ؟؟  »  جدال    «  کردي ن ن . آن الي

جاع             قط ارت چرا که از جدال رفقا ف
ه           .   لذت ميبرد  ه آدم ب اين احساس ک

عنوان ميهمان در خانه ای خود را          
مزاحم و نامطلوب احساس کند چيز      

ره و     رنگين ترين.   خوبی نيست    سف
ه و                 اي ن لک و ک پذيرايی با دو تا مت

ی ارزش      شه    لقمه شماری ب ي ا  .   م ام
ا               م ه ش ه ک ن اک در اي ه دردن ت ک ن
هيچگاه در واقع ميهمان نبوديد بلکه      
ه              ان ان خ م ی از ه ش خ ان ب ودت خ

ی      (    د  )   بخوان خانه حزب ودي من     . ب
در از           ق ن ی اي ان ام کس م دوارم ت ي ام
فت کردن خويش             انعکاس صدا کل
ه ذوق           ان در راهروی خروجی خ

٢شماره   
 فراکسيون

.  تهران، ايران١٣٨۶دوم خرداد   

 

 رفقاى عزيز، 

خوش آمديد و در بيانيه بعدى تان  
هر  . تغيير نام را هم عنوان کرديد

. دو را در شماره قبل اعالم کرديم  
.                  موفق و پيروز باشيد    

 

 گيرم که مارچوبه کند تن به مثل مار

ان         ي ن ای ب در يادداشتی که برای رفق
گذار حزب اتحاد کمونيسم کارگری      
وان               ا عن ه ب ت نوشتم و در هفته گذش

ه           ت ک ای    تسليت و تبريک چاپ شد ن
ای حزب             ق دادی از رف ع ه ت ود ک ب
کر           ه ف ارگری را ب ست ک ي ون م ک
رده          انداخته و چند نفر را ناراحت ک

ار             .   " است ا اظه ا م ه ب چرا کسی ک
ن               ي ن چن د اي ن دوستی و رفاقت ميک
ا                 اد از م ق ت ه ان ه ب ردان م وان اج ن

اد من در         "   پردازد؟  می در واقع انتق
است             ران و سي آن يادداشت به رهب
داف               ه اه ود ک ی ب زاب ذاران اح گ
ا           اصلی کمونيسم و سوسياليسم را ي
ا در درجه                  د و ي رده ان فراموش ک
ه                  ه ب د و ن رار داده ان دوم اهميت ق
ه           اعضاء و کادرهای اين احزاب ک

ده               ه عه ه ب اری ک ا        اغلب ک ه ی آن
گذاشته شده است را با جان و دل و           

د          ن ده ي ه  .   از خود گذشتگی انجام م ب
ادآور شوم              ه را ي ويژه بايد اين نکت
ه          ه ب که فعاليتهای سازمانهای وابست
ران                ارگری اي يست ک ون م حزب ک

ر     )   مثال فدراسيون پناهندگان(  اي و س
احزاب مشابه به خودی خود دارای       

د   ه     .   ارزش و ارج زيادی هستن ا ب ام
رای             ا ب ه ت ي نظر نميرسد که اين فعال
سم در کشوری            ي رسيدن به سوسيال

د                ن اش ر ب م ر ث م ث ران م ل اي ث . م
اداشت            اميدوارم افرادی که از آن ي
ه          د ک ناراحت شده بودند متوجه شون
ه                        ا ب ه ه آن اد ب ق ت ه ان منظور من ن
ی          عنوان شخص بلکه انتقاد از حزب
ايش را از                   روه ي ی ن ت ه وق است ک
دست ميدهد به جای انتقاد از خود و        
ا را از                 روه ي ن ن تاسف از اينکه اي
ود               م وری وان ت ط ت داده اس دس
ميکند که اين موضوع بسيار پيش پا 
ه             ازی ب ي افتاده است و ما از اصل ن

 . اين اعضاء نداشتيم

يکی از رفقا   
١۴صفحه   



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

ه ای؟              ت ف گفت، چرا به ما تسليت گ
رادی را              ا اف گفتم، برای اينکه شم
ا را                  ه ل آن ث ه م از دست داده ايد ک

د آورد          ي واه خ ه دست ن ز ب رگ . ه
گفت، چرا به آنها تسليت نگفته ای،       
د          آنها هم افرادی را از دست داده ان
ه دست                     ا را هرگز ب ه ل آن ث که م
د       نخواهند آورد؟ ديدم راست ميگوي
ل من              ث د م ن اما گفتم، آنها ميتوانست
سرخورده شوند و دست از فعاليت        
ل                 ا حزب تشکي د ام ن حزبی بشوي
اد           ح داده اند و اسم خود را حزب ات
ی        ن کمونيسم کارگری گذاشته اند يع
ا          ه ت س اعتقاد دارند که ميتوان کموني
ن جای                   رد، و اي حد ک ت را با هم م

ريک دارد   ب ی       .   ت م ب ه اس فت چ گ
ی ائ م ی        !   مس زب ی از ح روه گ

کمونيستی جدا ميشوند و اسم خود        
ارگری        اتحادرا حزب    سم ک  کموني
ا         .   ميگذارند د ام گوي ديدم راست مي

ا                     ه داست آن ي ه پ طور ک ن م، اي ت ف گ
د            ده ان دا نش ه ج . خودشان داوطلبان

شايد شرائط در حزب آنقدر سخت       
ه                    د ب ودن ب ادر ن ا ق ه ه آن شده بود ک
ح      فعاليتهای خود ادامه دهند و ترجي

 .  کار کنندجداگانهدادند 

ی         در واقع انتقاد اصلی من به رفقائ
ا             اد ب ح است که به جای سعی در ات
ا از                  گر، ي ی دي ست ي ون م احزاب ک
حزب خود جدا ميشوند يا شرائطی       

ی    م م راه ه اعضاء از           ف د ک آورن
د             ن ن ک ي حزب جدا شوند و تصور م
افی                 دازه ک ه ان ه ب ن ميتوانند يک ت
م                    ا رژي ه ن ه ت ا ن د ت ن نيرو جمع کن
که              ل د ب ن اي م اسالمی را سرنگون ن
م،              س ي ال ي وس وی س ه س ا را ب ي دن

د          رن ب اگر  .   برابری و آزادی پيش ب
داری               م است ي سوفی و س روزی فيل
ر                      ی را در س ائ ن روي ي ن چ

اد،          می ح پروراندند جز از طريق ات
روهای             ي ر ن اي اتحاد کارگران و س
مترقی جامعه، راه ديگری در سر        

د ن ت داش ه           .   ن رای ب ن ب ظر م ه ن ب
ا جز                 ن روي دن اي ي ان عيت رس واق

 . اتحاد راه ديگری وجود ندارد

برای رسيدن به اهداف بزرگ و 
اصلی کمونيسم بايد آنها را بطور 

سيستماتيک طبقه بندی و به اهداف 
کوچکتر و قابل دسترس تبديل کرد 

و اين موضوع را در نظر داشت 
که يکی از بزرگترين ابزارهای 
 .رسيدن به اين اهداف اتحاد است

برابری و آزادی را ياد بگيريم و        
وچه، در              ه، در ک آنها را در خان

ه             م ر، در حزب و در ه ه ی    ش
ار          ه ک ود ب اعی خ م ت ط اج رواب

م  ري ب ق          .   ب وف ار م ن ک اگر در اي
شديم، خواهيم توانست به اهداف       

 . بزرگتر نيز برسيم

ا از حزب              ج ن ن در اي وال م س
ن                  ارگری  اي سم ک ي ون م اتحاد ک

 : است

اد اصال           .1 ح ن ات ا اي آي
اسخ        الزم است؟ اگر پ
رای         ت ب ت اس ب ث م
ه            ه آن چ دن ب ي رس

ه  ام رن ش          ب ي ای در پ
 داريد؟

ه          .2 دن ب ي رای رس ا ب آي
سوسياليسم، برابری و    
وزش             آزادی آم
ردم الزم          ی م وم م ع

ه         ام رن ای    است؟ چه ب
 برای اين هدف داريد؟
 
برای ايجاد يک نظام 
سوسياليستی، مثال در ايران، چه  

ای داريد؟                      برنامه  
 

 موفق باشيد

 اسماعيل اوجی

2007 ژوئن 3  

 

،رفيق اسماعيل عزيز  

بايد پاسخ سوالتتان را به وقت 
ديگرى موکول کنم تا حق مطلب  

اينجا تنها ميگويم . ادا شده باشد
اتحاد مورد نظر ما صرفا و     
مختص به بخش متحزب جنبش 

 بلکه ،کمونيسم کارگرى نيست  
کل جنبش وسيع و گسترده 
کمونيسم کارگرى را مد نظر   

در سطح احزاب سياست    . داريم
ما عليرغم کارشکنى ها در هر      

 دفاع از سياستهاى ،دو سو
 تالش  ،کمونيستى اين احزاب

براى نزديکى و ايجاد رابطه اى  
 شکستن ،سياسى و متمدنانه 

ديوارهاى نفرت و پايان دادن به  
يک سنت عتيق غير کمونيستى   
کارگرى است که متاسفانه جنبش    

...نامه ها  بطور مثال من اين اهداف را به اين        
م          ن ک ي دی م قط      .   ( نحو طبقه بن ن ف اي

ه                 ب ن ت و ج ال اس ث ک م ی     ي
 ):دستورالعمل ندارد

 ) دورنما، رويا(هدف اصلی 

رای            ری آزادی ب راب سوسياليسم، ب
رسيدن به اين هدف     .   همه مردم دنيا  

ران و            ارگ ه ک م اد ه ح زم ات ل ت مس
ل           ي ک ا، تش ي ی دن رق ت ای م روه ي ن

ی در              جمهوری   ست ي ال ي های سوس
ان و رعايت               قاره های مختلف جه

ری و آزادی در              راب سم، ب سوسيالي
ا           ي روابط اکثريت افراد ساکن در دن

ن اهداف           .   است ه اي برای رسيدن ب
بايد آنها را به اجزاء کوچکتر تقسيم       

 .کرد

 اهداف کوچکتر 

ری و آزادی در              راب سم، ب سوسيالي
ران     ( يک کشور مفروض     ال اي ث ) . م

ردن                 د ک ح ت زم م ل ت ار مس ن ک اي
رقی           ت کارگران و ساير نيروهای م

ل جمهوری          های     در کشور، تشکي
سوسياليستی در استانها و شهرهای      
م،             س ي ال ي وس وزش س ور و آم کش
ا               ج ردم آن ه م ری و آزادی ب راب ب

ن اهداف           .   است ه اي برای رسيدن ب
م             ازه الزم است آنها را به اهداف ب

 .کوچکتر تقسيم کرد

 اهداف باز هم کوچکتر

ميخواهم به اين نتيجه برسم که يکی     
حد                ت رای م ه ب ی ک از اولين گامهائ
رقی         ت کردن کارگران و نيروهای م
ن است            در پيش روی خود داريم اي
ارگری           ی، ک که با احزاب کمونيست
م       و مترقی متحد شويم و آنها را با ه

ل تصور            .   متحد کنيم  اب رای من ق ب
ه                    م حد شدن ه ت دون م ه ب نيست ک
وان در              ت ی ب رق ت ای م روه ي ن

طه       کوچکترين و دور افتاده    ق ترين ن
دنيا يک جمهوری شبه سوسياليستی     

ن        .   هم ايجاد کرد   ا اي تازه همزمان ب
ی            ی و اصول اتحاد بايد مفاهيم اصل

ی          ان سم،       ( اين انقالب جه ي ال ي سوس
وسط           )   برابری و آزادی     ا ت ه ن ه ت ن

که             ل اکثريت مردم ياد گرفته شود ب
مورد قبول و استفاده نيز قرار گيرد       
تا بتوان هم اتحاد را حفظ کرد و هم         

د           ي ظر رس ه  .   به جمهوری مورد ن ب
ه                م ک ن ک ي د م ويژه بر اين نکته تاکي
ی          ن ع د ي ن واح ري ت وچک د از ک اي ب

سم،       .   خودمان شروع کنيم   ي ال ي سوس

٢شماره   
ما . ما به آن آلوده شده است

طرحها و اقدامات متنوعى مد   
نظر داريم که بايد تدريجا راجع به    

در مورد  . آنها حرف بزنيم 
 ،آموزش عمومى براى سوسياليسم  

کار يک حزب خالف جريان و  
انقالبى از جمله اينست که  
سوسياليسم و نگرش کمونيستى را  
در جامعه در ابعاد وسيع تسرى  

اما تا به دوره پيشا قدرت . دهد
 انتخاب سوسياليسم و  ،برميگردد

راه حل کارگرى توسط توده    
وسيع کارگران و مردم از   
آموزش سوسياليستى شروع   

اين يک انتخاب سياسى . نميشود
ترديدى نيست که در سطح  . است

حزب و همينطور اليه کارگران     
سوسياليست و کمونيست که ستون  

 بايد آشنائى و  ،فقرات حزب اند 
احاطه به نگرش و نقد  
مارکسيستى به وضع موجود و   
انسجام فکرى و تئوريک اين 

در باره . طيف را مد نظر داشت 
ايجاد نظام سوسياليستى در ايران  
و ارکان اصلى و فورى اقدامات 
طبقه کارگر بعد از کسب قدرت  
اجازه بدهيد بحث را در يک 
سطح گسترده تر به نشريه   

.    کمونيسم کارگرى موکول کنيم    

 

  سياوش دانشور، با احترام

 

 آقاى سعيد رسول اسالمى 

نا مه تان به شراره نورى در باره  
. پيام حزب به جوانان دريافت شد

نامه تان را در شماره آتى چاپ و 
.     در مورد نکاتتان نظر ميدهيم   

 

 دوستان عزيز

 ، فواد، على طاهرى ،نگين
 ، کمونيست، بنيامين،سروش 
 حبيب ، کامران مزين  ، آرش  ،سارا

 ، عباس ع ، پيمان نادرى  ،بکتاش
پيامها و ...  سهند و  ، جالل،پيام

کامنتها و نامه هاى شما را 
ضمن تشکر و  . دريافت کرديم

بدليل حجم نشريه پاسخ را به 
.          شماره بعد موکول ميکنيم

              

از دوستانى که احتماال نامه و پيام 
آنها به اين شماره نرسيده پوزش 

.                              ميخواهم   



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

مسئله اينست که کل اين جنبش 
رنگين کمانى نهايتا زير پرچمى 
در سطح جهانى بخط ميشود که     
اساس آن ناسيوناليسم و طرفدارى  

هر کسى با . از وضع موجود است
هر درجه از ميليتانسى و درگيرى   
با پليس و بجان خريدن زندان و  
غيره، وقتى پرچمش مخالفت با     
جهانى شدن سرمايه است، دارد از   

به " سرمايه ملى و خودى "موضع 
.  سرمايه جهانى اعتراض ميکند

وکيل و نماينده سرمايه دار 
و امثال دهقانانى ميشود " وطنى"

که جاده ميبندند تا به واردات از  
بازار جهانى و کاهش قيمت     
. محصوالت خود اعتراض کنند

اينکه تک تک اين معترضين  
چگونه فکر ميکنند و چه تبئينى از  

افق . دنيا دارند مسئله ثانوى است
حاکم به کل اين جنبش افقى  
ناسيوناليستى و ضد کارگرى  

کسانى که صلح جهانى را  . است
از بوش و شرکا که دنيا را به لجن   
کشيدند تقاضا ميکنند، تنها دارند  
نقش وکيل و مشاور صلح   
بورژوازى و وضع موجود در      
مقابل تنش و جنگ بورژواها   

شعارهاى عليه تبعيض و    . ميشوند
فقر و محکوم کردن دولتها بخاطر   
شرايط ضد انسانى دنياى امروز،    
در عين واقعى بودن آن نميتواند از  
زير آوار اين عقب ماندگى سياسى   

هيچ ميزان توحش    .  کمر راست کند 
که از   ( پليس عليه تظاهر کنندگان  

نظر هر انسان آزادمنشى محکوم   
نميتواند اين حقيقت را پرده   ) است

پوشى کند که اين جنبش افقى 
اين . ارتجاعى را نمايندگى ميکند 

جنبشى است که از آمريکاى التين    
تا اروپاى غربى را به هم وصل 
ميکند اما طبقه کارگر در اين  

در اين  . کشورها ناظر بيگناه آنست   
اعتراضات و تظاهرتها کارگر به    
مثابه يک نيروى اجتماعى و  
طبقاتى و افق کارگرى و    
کمونيستى بمثابه يک راه حل 
پيشرو و سوسياليستى نمايندگى  

آنچه رژه ميرود طيف   . نميشود
متنوعى از ناسيوناليسم و رفرميسم  

نه سرمايه . و آنتى امپرياليسم است
بطور کلى و يا نفس نظام  
کاپيتاليستى مورد اعتراض است و   
نه بديل و راه حل کارگرى و   
سوسياليستى و طبقه کارگر محور     

!         مارکس هنوز خالى است  
     

 جمهوريخواهان و دور باطل

اخيرا جنب و جوشى مجدد در 
ميان رگه هاى مختلف  
جمهوريخواهان ايرانى شروع   

شايد برخى اين  . شده است
تحرکات را نشست هاى روتين 

حتى اگر به لحاظ . تلقى کنند
تقويمى اين امر درست باشد، از    
نظر سياسى اين تحرکات حاصل  
فرجام نسبى يک روند در 
اپوزيسيون راست پرو غربى    

 –جمهوريخواهى اسالمى  . است
ايرانى با تمام رگه هاى الئيک و  
نيمه الئيک و حتى ضد 
جمهورى اسالمى و ضد سلطنت  
آن، وقتى به تحرک مى افتد که 
جناح راست پرو غربى و 
پنتاگونيست اپوزيسيون بى افق  

اگر ميبينيد که عمده . ميشود
ناظران و فعالين اپوزيسيون با    

خطر  "چراغ خاموش تئوريهاى 
را جائى بايگانى " فورى جنگ

ميکنند، اگر شاهديد که با باز 
شدن دور مذاکرات آمريکا و   
جمهورى اسالمى دورنماى حمله   
نظامى و جايگاه اپوزيسيون  
سلطنت طلب و فدراليست کور  
ميشود، اگر در اين ميان بنظر  
ميرسد که جناحهاى طرفدار   
سازش و مذاکره در حکومت   
اسالمى مکان و موقعيت بهترى 
پيدا ميکنند، آنگاه جمهوريخواهى   

. اسالمى فعال ميشود  –ايرانى 
. طبق تعريف نوبت اينها ميرسد

نبض اين خط بعنوان بخشى از  
اسالمى با نبض  –جنبش ملى 

جناح متبوعشان در حکومت و   
عناصر الئيک و طرفدار 

در  . جمهورى تمام عيار ميزند  
اين اوضاع ظاهرا سهام اينها در   
بازار سياست باال ميرود و  
تحرک جديدشان را بايد در اين  

.              متن ديد و درک کرد  

             

اما اين موضوع نه جديد است و 
نه قرار است سهمى عايد اين 

اين يک دور باطل . خط کند
اپوزيسيون راست ايران   . است

بنا به ماهيت اهداف سياسى خود 
و بنا به تناقض اين اهداف با 
منافع و مبارزه مردم ايران،  
جناحها و سنتهاى سياسى آن  
بسته به سياست آمريکا در قبال  

رنگين کمانى . اين اعتراضات است ...يادداشت سردبير
بودن اين جنبش و حالت موسمى و  
آکسيونى آن و فقدان يک ديناميزم 
ثابت،  تنها در تنوع نيروهاى 
شرکت کننده و بشدت متضاد آن 

بلکه در فرداى اجالس . ديده نميشود
 بيربطى اين جنبش به ٨گ 

اعتراض هر روزه طبقاتى و نقد   
سوسياليستى و کمونيستى سرمايه   

.          دارى خود را عريان ميکند    

 

در مقابل اجالس سران دول سرمايه    
دارى، جاى طبقه کارگر    
سوسياليست و نقد کوبنده 
مارکسيستى سرمايه دارى خالى  

وقتى اين نقد و اعتراض . است
اجتماعى و طبقاتى نمايندگى نشود، 
جاى آنرا نقد ناسيوناليسم چپ و ضد   
يانکى با نيروى اجتماعى اقشار  

اين . ناراضى طبقات ميانى ميگيرد
جنبش عليرغم دردسرى که براى 
دولتها و پليس و نهادهاى امنيتى و  
سرکوبشان فراهم ميکند، در     
پيشرفت و استحکام نقد سوسياليستى 
. طبقه کارگر ابدا نقشى ايفا نميکند   
جنبشى است از انسانهاى عمدتا   
شريف و معترض با افقى محدود و    

تنها خاصيتى که اين  . ارتجاعى
جنبش دارد اينست که شهروند  
مرعوب دمکراسى و تلرانس ميبيند   
که حق و آزادى فردى و اجتماعى   
در جامعه غربى تاچه حد پوک است 
و چگونه ميتواند يک شبه پاى منافع  

.      اجالس تروريستها قربانى شود    

    

پرولتارياى جامعه غربى مکانيزم و  
روش مبارزه خود را دارد و هر       
زمان که اين نيرو تکانى راديکال     
بخود بدهد، يک شبه اين جنبشها را 

در دنيائى که .  منقرض ميکند
سرمايه در سلول سلول آن حکم  
ميراند، نه ناسيوناليسم بلکه 
انترناسيوناليسم کارگرى و کمونيسم   
مارکسيستى پاسخ عينى و واقعى  

اين پرچم بايد جائى پيروز  . است
شود تا الگوى جهانى خود را نيز 

تا آنروز طبقه کارگر و      . بدست دهد
سوسياليسم کارگرى در کشورهاى      
غربى بايد براى ايجاد احزاب 
. کمونيست کارگرى خود تالش کند   

يک پيش شرط پيشروى در اين امر     
نقد همه جانبه پرچمهاى غير  
کارگرى و ناسيوناليستى و ضد   
امپرياليستى و تحکيم نقد مدرن ضد  

جاى . کاپيتاليستى مارکسى است

٢شماره   
جمهورى اسالمى ميتواند اميدوار    
شود و يا دچار ديپرسيون سياسى  

فقدان يک برنامه و اصول  . گردد
روشن و متکى به مبارزه مردم،   
کل اين راست را در يک بحران  
.  مزمن سياسى قرار داده است  

پاسخ اين بحران تفحص در ماهيت     
و سرشت ناسيوناليسم و يا  

راست پرو  . جمهوريخواهى نيست 
غربى و سلطنت طلبان و همينطور     
جريانات قومى فدراليست زمانى   
ميتوانند اميدوار باشند که تنش  
آمريکا و جمهورى اسالمى بسمت   
حاد شدن بيشتر و آپشن نظامى   

در اين فضا جمهوريخواهى   . برود
متقابال وقتى . نيرو از دست ميدهد

فاز مذاکره و بند و بست و اعمال   
فشار براى پيش راندن جناحهاى  
طرفدار غرب در حکومت اسالمى    
در دستور است، جمهوريخواهى    

اسالمى شکوفا ميشود  و      –ايرانى 
راست پرو غربى و قوم پرستان به  

.                کماى سياسى ميروند   

               

اسالمى   –جمهوريخواهى ايرانى  
. معضالت پايه اى ترى هم دارد

اگر راست پرو غربى ميتواند   
تصويرى از نظام سياسى مورد   
نظر خود به مردم بدهد و يا  
جريانى است که به هر حال در 
اقتصاد سياسى يک جامعه سرمايه 
دارى ريشه دارد، جمهوريخواهى   

جناح . ايرانى اسالمى فاقد آنست
مرکز بورژوازى ايران همواره      
نقش کاتاليزور قدرتگيرى اسالم و     
سلطنت و تقابل با کمونيسم و 
کارگر را ايفا کرده است و مستقال      
فاقد دورنماى سياسى روشن و     
قابل تعريفى در اذهان توده وسيع 

اين جريان به فرض     . مردم است
محال اگر در تعادلى در بخشى از    
قدرت شريک شود، تنها تخته 
پرشى براى به فرجام رساندن يک  

.       روند بنيادى تر سياسى است  

 

جمهوريخواهان با تمام تفرق و   
پراکندگى مفرط شان هنوز در دور      

اين خط  . باطل سياسى سير ميکنند
با اصالحاتى در برخورد با  
جمهورى اسالمى و يا سازش با      
سلطنت نميتواند از موقعيت  
متناقض و بى افقى تاريخى خود 

بدرجه اى که به  . بيرون بيايد
راست پرو غربى نزديک ميشوند    

١١صفحه هويت   



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است.  چه در ظرفيت جمعى و چه فردى،اساس سوسياليسم انسان است  

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

: قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى، تسلط به زبانهاى اروپائى،سابقه تحصيالت*   

:شهر محل تولد و زندگى در ايران*   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   
 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند

 ، پوند انگليس١٠ ، دالر کانادا٢٠ ، دالر آمريکا١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است
. ريال ايران است١٠٠٠٠ و ، کرون سوئد١٠٠ ،ده يورو اروپا  

٢شماره   

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند
 

 در باره حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 تفاوت هاى ما
 سخنران؛ سياوش دانشور

 ايران -شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

  ٢٠٠٧ ژوئن ١۴پنجشنبه :  زمان
شب ايران  ١٠٫٣٠ ، شب بوقت اروپای مرکزی٩ساعت 

  ظهر بوقت لس آنجلس١٢و 
 و بطورهم زمان 

 در ياهو مسنجر

Markazmkk 

com.gmail@studies.communism.worker 

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

 

 ملزومات پيشروى و پيروزى کمونيسم کارگرى

 سياستهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 سخنران؛ آذر ماجدى
 ايران -شبکه پالتاک، گروه خاورميانه : مکان

  ٢٠٠٧ ژوئن ٩شنبه :  زمان 
شب ايران ١٠٫٣٠ ، شب بوقت اروپای مرکزی٩ساعت 

  ظهر بوقت لس آنجلس١٢و 
 و بطورهم زمان 

 در ياهو مسنجر

Markazmkk 

com.gmail@studies.communism.worker 


