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 سلطنت و کمونيسم 
تاريخ ايران تاريخ جنايت سلسله ھای 

در متن آن تاريخ ننگين . سلطنتی است
 ساله برشی نميتوان يافت که 2500

سلطنت معادل رفاه و امنيت و آزادی 
مردمی بوده باشد که در آن ديار زيسته 

فرھنگ اطاعت و بردگی، فرھنگ . اند
خودمحوری و رعيت پروری و بله 
قربان گوئی، سياست عظمت طلبی و 
لشکرکشی، تحقير نژادپرستانه غير 
ايرانی، تالش برای تثبيت قدرقدرتی از 
طريق جنايت، بيگانه گريزی و 

، قتل عامھای شنيع "اجنبی"ماليخوليای 
، الزم بوده "مدرن"از قرون وسطائی تا 

است تا شھی و شاھزاده ای و شاھانی 
اين تاريخ فجيع ھمواره . معنی يابند

توسط دستگاه مذھب، يعنی دوقلوی 
در . شده است" تبرک"تاريخی سلطنت، 

کنار دستگاه مذھب، قدرت و منافع 
زمينی سلطنت و شاه، توسط مورخين قلم 
به مزد درباری، که شغلشان وارونه 
کردن حقيقت تاريخی بوده است، توجيه 

سلسله پھلوی . شده است" تاريخی"
صاحب ملک و چوپان "آخرين خاندان 

 بزير کشيده 57است که در انقالب " ملت
امروز وارثان اين خاندان در فرقه . شد

ھای  نستالژيک که بيشتر شباھت با 
سکت ھاری کريشنا دارند قابل مشاھده 

دراين ميان قابل اعتناترين حزب . است
مشروطه ايران است که تالش بسياری 
ميکند سياسی و غربی باشد و با 
مقدورات زمانه خود را سازگار کند، اما 
ھرازچندگاھی خود را کنار جمھوری 

و البته توجيه اين . اسالمی می يابد
سياست چيزی نيست جز اولويت خاک و 
آب و خون و نژاد و دفاع از آن در مقابل 

امروز اين ! بيگانه

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

: قطعنامه کنگره سوم در باره اوضاع سياسی ايران، نامه منصور حکمت: در صفحات ديگر
  18صفحه  . نامه ھا و ستون آخر... سرنگونی، انقالب و سوسياليسم، اجتماع کارگران ايران صدرا

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 بخش اول، با علی جوادی

 
بنظر من منصور حکمت اين ترم را بکار برد تا تفاوتھای اين جنبش را اساسا از يک انقالب روشن و 

وظايف خاص و . ديناميسم متفاوت اش را آن طور که ھست مورد بررسی و مداقه قرار دھد. متمايز کند
ميتواند . جنبش سرنگونی الزاما جنبشی انقالبی نيست. سياست کمونيستھا در قبال آن را روشن کند

تمام مساله بر سر اين است که کدام . ميتواند انقالبی از دل اين جنبش سر بر آورد. ميتواند نباشد. باشد
 .افق و پرچم سياسی در اين جنبش دست باال را پيدا ميکند

 5صفحه 

 

 آذر ماجدی
 
 
 

 پرده ای 

 در جدال پوپوليسم و کمونيسم

استيصال سکتاريستی يا نقد 
 مارکسيستی؟

 
 صفحه آخر

اعتراض موفق کارگران : عسلويه

 فازھای يک تا پنج 

 يادداشت سردبير

 

 !خنک و ناخنک 
 

 سعيد مدانلو
 

 !عزادار امام حسين و شيپورچی يزيد

 !ممد آقا پالستيک
 !مقابله به مثل با شما بی بھره ايم" ھنر"ما از 
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 !محمود صالحی بايد فورا آزاد شود
 تجمع اعتراضی در مقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی

 نامه اعتراضی اتحاديه ھای کارگری به جمھوری اسالمی
 2صفحه 



2صفحه   يک دنياى بھتر   

محمود صالحی بايد بدون قيد 
 !و شرط فورا آزاد گردد

 

جنبش جھانى طبقه کارگر، "
از اتحاديه ھاى کارگرى 
اروپا و آمريکا و استراليا و 
ژاپن، تا کارگران سقز و 

جمھورى اسالمى با . سنندج
دستگيرى محمود صالحى، و 
محمود صالحى ھايى که يکى 
پس از ديگر از اين پس به 
ميان ميدان مبارزه در ايران 
پا ميگذارند، کار خود را 

ھر تعرض . خراب تر ميکند
به رھبران کارگرى در ايران 
با انبوه تر شدن صف 
اعتراضى مستقل کارگران 
در ايران و رشد جنبش 
ھمبستگى بين المللى کارگرى 

اين ھم . پاسخ خواھد گرفت
جنبش حقوق بشر 

) منصور حکمت." (ماست
محمود صالحی بايد بدون قيد 

بايد . و شرط آزاد گردد
بيشترين فشار را بر رژيم 
اسالمی برای آزادی محمود 

 .صالحی اعمال کرد

 

نامه دبير کشوری بخش 
ترانسپورت و عمومی 

بزرگترين اتحاديه کارگری 
 انگلستان

در اعتراض به ادامه 
 بازداشت محمود صالحی

 

 ٢١جمعه "
مارس 
٢٠٠٨  

 

 آقای محمود احمدی نژاد 

رئيس جمھور جمھوری 
 ) تھران، ايران(اسالمی ايران 

تظاھرات روز کارگر 
 و حق وی برای ٢٠٠٤

آزادی بيان و تشکل در 
ارتباط با فعاليتھای 
کارگريشان زندانی گرديده 

من ھمچنين . است
خواستارم که منصور 
اسانلو و ديگر فعالين 
کارگری و دانشجويی فورا 
و بدون قيد و شرط آزاد 

 . گردند

 با احترام،

 جنی فورمبی

 دبير اتحاديه

National Secretary | 
T& G Section of 

Unite 

 

 بخش ترانسپورت و اتحاديه
ه  ادي ح ن ات عمومی بزرگتري
يش از  ان ب کارگری انگلست

 .   ميليون عضو است٢

امات  ق رونوشت به ديگر م
ال  وری اسالمی ارس ھ جم

 . گرديده است

 

ر از ي اد : ترجمه و تکث ح ات
ايت از  ی در حم ل ل بين الم

 " کارگران در ايران

 

دانشجوی زندانی، کارگر 
زندانی، زندانی سياسی بی 
 !قيد و شرط آزاد بايد گردد

 !مرگ بر جمھوری اسالمی

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

زنده باد جمھوری 
 !سوسياليستی

حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری

 ٢٢ – ١٣٨٧ فروردين ٢
 ٢٠٠٨مارس 

 !محمود صالحی بايد فورا آزاد شود
 تجمع اعتراضی در مقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی

 نامه اعتراضی اتحاديه ھای کارگری به جمھوری اسالمی

 محمود صالحی : موضوع

 

من اين نامه را مينويسم که 
اعتراض شديد خود را نسبت 
به اتھامات جديدی که نسبت به 

 ٩محمود صالحی، که از 
 در زندان سنندج ٢٠٠٧آوريل 

. در بند ميباشد، اعالم نمايم
آقای صالحی، که از فعالين 
کارگری شناخته شده ايران و 
نيز از بنيانگذاران و دبير سابق 
سنديکای کارگران خباز در 
شھر سقز بوده اند، غيرعادالنه 
به يک سال زندان و سه سال 
 . حبس تعليقی محکوم شده است

 

 مارس ١٧روز دوشنبه، 
، مقامات قضايی ٢٠٠٨

درشھر سنندج محمود را به 
جرم ارتباط با خارج از زندان 
و ارسال پيامھای حمايتی به 
دانشجويان مترقی و ديگر 

آنھا، در . زندانيان متھم نمودند
حاليکه ميبايست محمود در 

 آزاد ٢٠٠٨ مارس ٢٣تاريخ 
ميگرديد، وی را تحت 

در . بازداشت موقت قرار دادند
اعتراض به اين حکم 
غيرعادالنه، محمود صالحی 
بالفاصله اعالم اعتصاب غذای 

بسيار مھم . خشک نموده است
است تاکيد گردد که آقای 
صالحی از بيماری کليه که 
. ميتواند مھلک باشد رنج ميبرد

ايشان فقط يک کليه دارند و آن 
کليه ھم فقط در حدود ده درصد 

 . ظرفيت خود عمل ميکند

 

اين نامه را نوشتم که اين اقدام 
ظالمانه حکومت شما را 
محکوم کنم و از شما بخواھم 
که محمود صالحی را فوری و 

وی : بيقيد و شرط آزاد کنيد
يک زندانی سياسی است که 
تنھا بدليل فعاليتھای مسالمت 
آميز خود در برگزاری 

43شماره   
اعمال سرکوب گرانه عليه 

 محمود صالحی 
 

اعتراض عفو بين الملل و 
 اتحاديه ھای جھانی کارگری

عفو بين الملل، کنفدراسيون بين 
. ای(المللی اتحاديه ھای کارگری 

و فدراسيون جھانی ) سی. يو. تی
. تی. آی(کارگران حمل و نقل 

از مقامات ايرانی خواھان ) اف
ِآزادی فوری و بدون قيد و شرط 
محمود صالحی، رھبر سابق 
اتحاديه ی خبازان سقز که در 

 به دليل پيگيری ٢٠٠٧سال 
فعاليت ھای اتحاديه کارگری 

 .قانونی زندانی شد، ھستند

 

در اطالعيه ای که از سوی اين 
 ١٨نھادھای بين المللی در تاريخ 

مارس در بروکسل منتشر شده، 
محمود صالحی، که : آمده است

مشکالت جدی پزشکی دراز مدت 
دارد، اکنون در اعتصاب غذای 
خشک به سر می برد و نگرانی 
ھای جدی در مورد سالمتيش 

او بعد از اين که در . وجود دارد
 به وسيله ٢٠٠٨ مارس ١٧روز 

ی شعبه ی چھارم دادگاه سنندج 
برای پاسخگويی احضار شد وقتی 
که، بعد از يک انتظار طوالنی، 
اتھامات جديدی بر عليه اش 
صادر شد، اقدام به اعتصاب غذا 

 .کرد

 

آن طور که گزارش شده است، او 
ارتباط با «متھم شده است به 

افرادی در خارج از زندان به 
منظور انتشار پيام ھای 

 با ديگران زندانيان در »ھمبستگی
حال اعتصاب غذا و دانشجويانی 

اتھامات . که در بازداشت ھستند
جديد به نظر می آيد که با ھدف 
توجيه ادامه ی بازداشت محمود 
صالحی بعد از روز آزادشدنش 

 زمانی که ٢٠٠٨ مارس ٢٣در 
محکوميت يک سال زندان او به 

 .پايان می رسد، انجام شده است

 
  3صفحه 
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ِعفو بين الملل، کنفدراسيون بين 
. آی(المللی اتحاديه ھای کارگری 

و فدراسيون جھانی ) يو. سی. تی
. تی. آی(کارگران حمل و نقل 

نگران ھستند که اتھام جديد ) اف
اقامه شده عليه محمود صالحی 
واکنشی باشد به بسيج بين المللی 

 توسط ٢٠٠٨ مارس ۶در روز 
اعضای اتحاديه کارگری و عفو 
بين الملل در سراسر دنيا که 
خواستار آزادی او و منصور 
اسالو، يک فعال اتحاديه کارگری 

 .مثل او شدند

 

محمود صالحی، رئيس سابق 
اتحاديه کارگران خباز شھر سقز، 
بعد از يک تظاھرات مسالمت 
آميز به مناسبت اول ماه مه 

او بعد از .  دستگير شد٢٠٠۴
 ١١آخرين دادگاھش در روز 

اقدام «، به اتھام ٢٠٠٧مارس 
 زندانی شد و در »عليه امنيت ملی

، او يک سال ٢٠٠٧ آوريل ٩
محکوميت را ھمراه با سه سال 

 .حبس تعليقی شروع کرد

 

محمود صالحی يک زندانی 
وجدان است و نيازھای پزشکی 

تفاضای ماه مه . درازمدت دارد
 توسط دکترش مبنی بر ٢٠٠٧

معالجه ی تخصصی در خارج از 
او . زندان، ناديده گرفته شده است

از بيماری شديد کليه رنج می برد 
که در نتيجه ی آن به عمل دياليز 

ھمچنين به او گفته شده . نياز دارد
است که دچار نارسايی قلبی 

، گزارش ٢٠٠٧در دسامبر . است
شد که او ورم روده ای خطرناکی 
دارد که ممکن است به بيماری 

سالمتی وی . کليوی مربوط باشد
در معرض خطر جدی است، و 
گزارش شده است که او در نتيجه 
مشکل فشار خون، در زندان 

 .مکررا بيھوش می شود

 

گای رايدر، دبير کل آی تی سی 
اين اسفناک است «يو گفته است 

کرده است به جلسه ای که او با 
کنفدراسيون  –مقامات آن زمان 

جھانی اتحاديه ھای آزاد 
) آی سی اف تی يو(کارگری 

سازمان پيشين کنفدراسيون بين 
المللی اتحاديه ھای کارگری 

در آوريل  –) سی. يو. تی. ای(
، مدت کوتاھی قبل از ٢٠٠۴

تظاھرات ھای اول ماه مه داشته 
محکوميتش در دادگاه . است

استيناف مورد قبول واقع نشد، 
اما بعد از يک دادگاھی مجدد 

 به چھار ٢٠٠۶ نوامبر ١١در 
اقدام عليه «سال زندان به خاطر 

او آزاد .  محکوم شد»امنيت ملی
بود تا زمان دادگاه استيناف در 

 که ٢٠٠٧ مارس ١١
محکوميتش به سه سال حبس 
تعليقی و يک سال زندان که در 

 آغاز شد، ٢٠٠٧ آوريل ٩
 .کاھش يافت

 

عفو بين المللی ھمراه با آی تی 
يو سی و آی تی اف، برای 
خواسته آزادی محمود صالحی 
و يک فعال زندانی اتحاديه 
کارگری مثل او، منصور 
اسالو، رھبر اتحاديه ی 
کارگران اتوبوس رانی تھران، 
و ارتقاء پيشبرد حقوق کارگران 

 .در ايران کار می کند

 

تجمع اعتراضی در مقابل 
زندان سنندج برای آزادی 

 محمود صالحی
 فروردين، ۵امروز، دوشنبه 

تعدادی از فعالين سياسی و 
مردم مبارز سنندج و ساير 
شھرھای کردستان برای آزادی 
محمود صالحی در مقابل زندان 
سنندج دست به تجمعی اعتراض 

تجمع کنندگان خواھان . زدند
آزادی فوری اين فعال کارگری 

رژيم اسالمی به بھانه . شدند
ھای واھی از آزادی محمود 
صالحی حتی پس از انقضای 
 .حکم زندانش سر باز زده است

 

محمود صالحی يک فعال  
برگزاری مراسم . کارگری است

از . اول ماه مه جرم نيست
حقوق پايه ای و شناخته شده 

بايد فورا و بدون . کارگری است
 .قيد و شرط آزاد شود

 !محمود صالحی بايد فورا آزاد شود
 تجمع اعتراضی در مقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی

 ...نامه اعتراضی اتحاديه ھای کارگری به جمھوری اسالمی

که محمود صالحی بايستی زندانی 
می شد برای شرکت در يک 

يک نمايش  –تظاھرات اول ماه مه 
ھمبستگی کارگری که بيشتر بايد 
باعث جشن و شادمانی باشد تا 

 .»سرکوب

 

عفو بين الملل، کنفدراسيون بين 
. آی(المللی اتحاديه ھای کارگری 

و فدراسيون جھانی ) سی. يو. تی
) آف. تی. آی(کارگران حمل و نقل 

از مقامات ايرانی خواھان آزادی 
فوری و بدون قيد و شرط محمود 
صالحی و منصور اسالو و اطمينان 
از دسترسی فوری محمود صالحی 
به معالجه ی پزشکی تحصصصی 

 .که احتياج دارند، ھستند

 

ديويد کرالفت، از طرف آی تی اف 
به نظر می «: اظھار کرده است

رسد که مقامات ايران می خواھند 
محمود صالحی را در رابطه با 
تظاھرات ھای اول ماه که در پيش 

اگر چه . است به سکوت وادار کنند
ممکن است بتوانند که او را در 
زندان نگاه دارند، اما صدای صدھا 
ھزار فعال حقوق بشر و اتحاديه 
ھای کارگی که خواھان به رسميت 
شناخته شدت حقوق پايه ای 
کارگران در ايران ھستند را 

 او اضافه ». خاموش نخواھند کرد
ھر سه سازمان به تالش «: کرد

خستگی ناپذيرشان در کنار جنبش 
مستقل اتحاديه ھای کارگری ايران 
برای خواست به رسميت شناخته 
شدت حقوق انسانی مردم شاغل در 

 ».ايران ادامه می دھند

 

اطالعات درباره ی سابقه ی 
 موضوع

، محمود صالحی ٢٠٠۵در نوامبر 
به پنج سال زندان و سه سال تبعيد 

در . به شھر قروه، کردستان شد
دادگاھش، گزارش شده که 
دادستان، فعاليت ھای اتحاديه ای 
کارگری او را به عنوان مدرک 
برعليه اش ذکر کرده اس و اشاره 
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حزب اتحاد کمونيسم کارگری به  

تجمع کنندگان در مقابل زندان 
با گسترش . سنندج درود ميفرستد

اين اعتراض، با به ميدان کشيدن 
مردم آزاديخواه و برابری طلب، 
با به ميدان کشيدن ساير بخشھای 
کارگری در حمايت از اين 
خواست و مبارزه ميتوان محمود 

صالحی از چنگال اسارت رژيم 
آزادی محمود . اسالمی آزاد کرد

صالحی در گرو تالش گسترده 
 .ماست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از 
ھمه کارگران، از ھمه مردم 
آزاديخواه، از ھمه دانشجويان و 
جوانان آزاديخواه و برابری طلب 
سنندج ميخواھد که به اين مبارزه 

 !بپيوندند
 

محمود صالحی را روی شانه 
برای ! ھای معترضمان آزاد کنيم

آزادی محمود صالحی بايد از ھم 
بايد در عين . اکنون آماده شد

گسترش اعتراض برای آزادی 
محمود صالحی در عين حال بايد 
برای جشن پيروزی و آزادی 
    .محمود صالحی آماده شد

آزادی محمود صالحی را سکوی 
پرش آزادی تمامی دانشجويان 
آزاديخواه و برابری طلب، زمينه 
آزادی بھروز کريمی زاده، پيمان 
پيران و علی کانتوری و ساير 
دستگير شدگان و زندانيان سياسی 

ھر تعرض به . قرار خواھيم داد
رھبران کارگرى در ايران با 
انبوه تر شدن صف اعتراضى 
مستقل کارگران در ايران و رشد 
جنبش ھمبستگى بين المللى 

اين . کارگرى پاسخ خواھد گرفت
 !نقطه قدرت جنبش ماست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ فرروردين ۵ – ٢٠٠٨مارس  ٢۴

*** 
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 در ادامه ی تحصن معترضين به 5/1/1387تجمع اعتراضی امروز 
 صبح در مقابل 10صدور بازداشت موقت محمود صالحی از ساعت 

 نفر از فعالين کارگری و خانواده 170دادگستری سنندج با شرکت بيش از 
در ابتدا نجيبه صالح زاده برای پيگيری  پرونده ی . ھای شان برگزار شد

محمود صالحی به قاضی ای که حکم اخير ھمسرش را صادر کرده بود 
جمعيت . که با برخورد تحکم آميز قاضی پرونده روبرو شد. مراجعه کرد

ًمعترضين که به صورت نسبتا پراکنده ای در مقابل دادگستری مستقر شده 
بودند، از اين رفتار قاضی بسيار عصبانی شده و بر خواست خود که ھمانا 

در اين ميان ھر چند وقت يک بار . آزادی محمود صالحی بود تأکيد کردند
تماس ھايی با نجيبه و سامرند فرزند محمود گرفته می شد و با زبان تھديد 
از آنان خواسته  می شد به جمعيت حاضر گفته شود، در صورتی به مسئله 
. ی محمود رسيدگی خواھد شد، که جمعيت حاضر محل تجمع را ترک کنند

تا بدان جا که نجيبه در سخنانی ضمن تشکر از حاضرين، با توجه به قولی 
که مسئولين به وی داده اند و نظر به اين که نمی تواند شاھد برخورد 

خشونت آميز پليس با معترضين باشد، از جمعيت شرکت کننده در تحصن  
 .خواست تا مکان مقابل دادگستری را با آرامش تمام ترک کنند

بنا به خواست نجيبه بخشی از حاضرين ميدان دادگستری را ترک کردند، 
.  اما بخشی ديگر ھم چنان به حضور پراکنده ی خود در ميدان ادامه دادند

در ادامه خانواده ی محمود و ھم چنين معترضين به اين نتيجه رسيدند که 
در واقع قصد اصلی مسئولين امنيتی متفرق کردن جمعيت حاضر است و 
نه رسيدگی به پرونده ی محمود صالحی، لذا با دعوت نجيبه ی صالح 
زاده، جمعيت حاضر به صورت متمرکز اقدام به نشستن در مقابل 

در اين ميان ھم چنان و ھم زمان از سوی . ساختمان دادگستری کردند
دادستانی، اداره ی اطالعات، و پليس حاضر در ميدان با نجيبه و فرزندش 
سامرند تماس گرفته می شد، آنان خواھان اين بودند که به تجمع پايان داده 
شود، در غير اين صورت از سوی پليس با حاضرين برخورد صورت می 

ِنجيبه به پليس گوشزد کرد، اگر چنان چه يک مو از سر معترضين . گيرد
کم شود، چندين برابر اين جمعيت در روزھای آينده در اين جا مستقر 

 4خواھند بود، وی ھم چنين به پليس خاطر نشان کرد، اين جمعيت از روز 
فروردين که قرار بود روز آزادی محمود باشد، از تھران و ديگر شھرھا 

معترضين . برای استقبال از آزادی يک فعال کارگری به اين جا آمده اند
ًنيز مصمم به ادامه ی تحصن، موکدا خواھان مالقات نجيبه با محمود 

در اين ميان بخشی از جمعيت که مکان . صالحی و آزادی محمود بودند
ميدان دادگستری را ترک کرده بودند، با آگاھی از اين که مسئولين قصد 
ًوقت کشی و فريب آنان را داشته اند، مجددا به نزد ديگر معترضين 

در ادامه ی تحصن، نامه ای از سوی خانواده ی محمود صالحی . بازگشتند
تنظيم و پس از قرائت آن توسط يکی از حاضرين در ميان جمعيت خوانده 

پس از رفتن نجيبه به . شد و توسط نجيبه صالح زاده تسليم دادستانی شد
داخل ساختمان دادگستری، شورايی در بين حاضرين شکل گرفت، اين 
شورا پس از بحث و بررسی در مورد ادامه ی تجمع، نتيجه مشورت خود 
را به صورت پيشنھاد به سايرين ابالغ کرد، در اين پيشنھاد ضمن تأکيد بر 
ادامه ی تجمع، از جمعيت خواسته شد، برای پيشگيری از ھر گونه حادثه 
و برخوردی از سوی پليس و با تأکيد بر ادامه ی تجمع در روزھای آينده، 

ًضمنا در آخرين تماسی که سوی . ، به تجمع پايان داده شود1تا ساعت 
نھادھای امنيتی با سامرند صالحی داشتند، به وی گفته شد، امروز مالقات 
با محمود صالحی انجام خواھد گرفت و ھم چنين تا روز چھارشنبه تکليف 

اين تماس به نحوی . بازداشت موقت محمود صالحی مشخص خواھد شد
حاوی اين پيام نيز بود که به احتمال قوی محمود صالحی تا روز چھارشنبه 

بدين شکل تجمع امروز، ھمراه با شادی و کف زدن ھايی . آزاد خواھد شد
که نويد يک پيروزی شيرين برای جنبش کارگری و خانواده ی صالحی 

 . بعد از ظھر پايان يافت1بود، در ساعت 

 5/1/1387شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری 

 عسلويه طی ۵ تا ١کارگران فاز 
يک ماه گذشته با طرح خواست 
افزايش دستمزد، کاھش ساعت 
کار، امکانات بھداشتی در محيط 
کار و زندگی، و ھمچنين قرداد 
کار يکساله اعتراضاتی را 

 . سازمان دادند

 

اين مبارزات ابتدا با بی تفاوتی 
اعتصابات . کارفرما روبرو شد

و اعتراضاتی اوليه اولتيماتومی 
بود و کارگران اعالم کردند اگر 
به خواستھای ما پاسخ داده نشود 
. دست به اعتصاب خواھيم زد

تصميم متحد کارگران مسئولين 
و کارفرما را به تکاپو انداخته 

نيروھای حراست و . است
. اطالعات نيز بی کار نماندند

آنھا نيز در تالش بودند از 
يکطرف فضای رعب ايجاد کنند 
و از طرف ديگر خودشان را 

. نشان بدھند" دلسوز کارگران"
 . اما بجائی نرسيدند

 

کارگران در اثر اعتراضشان به 
خواستھای زير تاکنون دست 

ابتدا دريافت حقوقھای : يافته اند
بھمن و اسفند ماه، پرداخت 
عيدی و مزايا، توافق سر کاھش 

 ساعت ٢٠٠ساعت کار يعنی 
.  روز تعطيلی١٠کار در ماه و 

ھر چند اين پيروزی بزرگی 
برای کارگران است اما مبارزه 

 درصد افزايش ۴٠آنھا برای 
کارگران . دستمزد ادامه پيدا کرد

در ھمين فاصله تالش کردند 
صدای خود را به فازھای ديگر 

 ١٠برسانند که متشکل و متحد 
فاز و در عين حال مراکز 
پتروشيمی نيز با آنھا ھم صدا 

 .شوند

 

کارفرما در واکنش به اين 
 ٢٠اعتراض کارگران تنھا به 

در صد افزايش دستمزد رضايت 
داده و قراردادھای کارگری را 

اما . بر اين مبنا تھيه کرده است
کارگران از امضای قرارداد تا 

تجمع اعتراضی در دفاع از آزادی محمود 
 !!!صالحی ھم چنان ادامه دارد
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اين . کنون خودداری کرده اند
اعتراض تاکنون به بخشی از 
مطالبات کارگران دست يافته 

ادامه اين اعتراض موفق . است
منوط به اتحاد و تشکل کارگران، 
تشکيل مجامع منظم کارگری 
بمنظور حفظ اتحاد و يکپارچگی 

 . اعتراضی کارگران است

 

کارگران پرريس تھديد کردند 
چنانچه حقوق و مزايای ماه 

اسفند را دريافت نکنند، دست به 
 !اعتراض خواھند زد

سال نو فرا رسيده است، اما 
کارگران بخش توليدی و اداری 
کارخانه پرريس ھنوز حقوق، 
عيدی، مزايای سنواتی ماه اسفند 

اين . خود را دريافت نکرده اند
کارگران تھديد کرده اند چنانچه 
در چند روز آينده کارفرما حقوق 
و مزايای کارگران را پرداخت 
نکند، دست به تجمع اعتراضی 

 . خواھند زد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
عدم پرداخت دستمزد و مزايای 
کارگری و اخراج کارگران را 

عدم پرداخت . محکوم ميکند
دستمزد و مزايای کارگران يک 
اقدام جنايی عليه زندگی و معيشت 

اين يک . طبقه کارگر است
سياست کلی سرمايه و رژيم 
اسالمی در مقابله با طبقه کارگر 

 . است

 

تنھا راه مقابله با اين سياست 
سرمايه، اتحاد و تشکل کارگران 

حزب کارگران را به . است
تشکيل منظم مجامع عمومی 

جنبش . کارگری فراميخواند
مجامع عمومی کل تشکل 
 .کارگران در شرايط کنونی است

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ مارس ٢۶ – ١٣٨٧ فروردين ۶

 اعتراض موفق کارگران فاز يک تا پنج عسلويه

 کارگران پرريس تھديد به اعتصاب کردند
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 ترم جنبش :يک دنيای بھتر
. سرنگونی ترم نسبتا جديدی است

منصور حکمت برای اولين بار 
آيا اين . از اين ترم استفاده کرد

ترم صرفا در تقابل با جنبش 
اصالحات يا دو خرداد مورد 
استفاده قرار گرفته است يا به 

 مساله ديگری اشاره دارد؟

 

جنبش " ترم :علی جوادی
جنبش توده "يا دقيقتر " سرنگونی

ای برای سرنگونی رژيم 
به يک واقعيت اجتماعی " اسالمی

به . سياسی عينی اشاره دارد –
يک جنبش اجتماعی که ھدفش 
. سرنگونی رژيم اسالمی است

نيروی محرکه اش توده ھای 
اين يک جنبش . مردم ھستند

مختصات و . اجتماعی است
. ويژگی ھای خاص خود را دارد

با جنبش اصالحات حکومتی، 
جنبش ارتجاعی دوم خرداد، 

ھدفش متفاوت . اساسا متمايز است
بر خالف جنبش دوم خرداد . است

نه اصالح رژيم اسالمی بلکه 
سرنگونی رژيم اسالمی مساله 

اين اصلی . اصلی اين جنبش است
ترين جنبشی است که ھدفش 
سرنگونی و تغيير قدرت سياسی 

در برگيرنده اردوی . حاکم است
سرنگونی طلب جامعه و 
نيروھای متفاوت طبقات اجتماعی 

  .است

 

بنظر من منصور حکمت اين ترم 
را بکار برد تا تفاوتھای اين 
جنبش را اساسا از يک انقالب 

ديناميسم . روشن و متمايز کند
متفاوت اش را آن طور که ھست 
. مورد بررسی و مداقه قرار دھد

وظايف خاص و سياست 
کمونيستھا در قبال آن را روشن 

جنبش سرنگونی الزاما . کند
ميتواند . جنبشی انقالبی نيست

ميتواند . ميتواند نباشد. باشد
انقالبی از دل اين جنبش سر بر 

تمام مساله بر سر اين است . آورد
که کدام افق و پرچم سياسی در 

جنبش سرنگونی برای بزير 
کشيدن حاکميت سياسی يک 
واقعيت جديد در تاريخ معاصر 

تحوالت سياسی در . است
اروپای شرقی و کشورھای 
اقمار شوروی سابق نشاندھنده 

تغيير رژيم . اين واقعيت است
سياسی در اندونزی نمونه 
. ديگری از اين واقعيت است

رژيم سياسی در پس خيزش 
مردم سرنگون شد بدون اينکه 
الزاما انقالبی صورت گرفته 

بدون آنکه الزاما ماشين . باشد
دولتی طبقه حاکم نابود شده 

  .باشد

 

انقالب "بنظر من آنچه که به نام 
معروف شده است، در " ۵٧

حقيقت جنبشی برای سرنگونی 
اين . رژيم استبدادی سلطنت بود

جنبش کل ماشين دولتی را در 
قدرت سياسی ميان . ھم نشکست

نيروھای متفاوت بوروژايی و 
. طبقه حاکم دست به دست شد

ھر چند که يک اعتراض 
ھمگانی و خيزش مردم زمينه 
ساز و محرک اصلی اين تحول 

  .بود

 

رژيم اسالمی ميتواند در پس 
پروسه ھای متفاوت سياسی از 

کودتا، جنگ، . بين برود
سرنگونی در پس قيام و يک 
خيزش سياسی و انقالب پروسه 
ھای گوناگون اين تغيير و تحول 
اجتماعی در دوران کنونی 

مسلما مطلوب ما اين . ھستند
است که رژيم اسالمی با يک 
انقالب کارگری سرنگونی شود 
و بجای آن يک حکومت 
کارگری، يک جمھوری 
سوسياليستی، با ھدف اجرای 
کليت برنامه رھايبخش 
کمونيستی، در حاکميت سياسی 

  .قرار گيرد

 

بطور خالصه بايد بگويم در 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 

 بخش اول، با علی جوادی

  .اين جنبش دست باال را پيدا ميکند

 

ساده انگاری است اگر اين جنبش با 
انقالب و يا جنبش انقالبی يکی 

جنبش سرنگونی يک . گرفته شود
در . نيست" يکدست"جنبش 

برگيرنده نيروھای متفاوت و جنبش 
ھای طبقاتی متفاوت است که 
سرنگونی رژيم اسالمی گامی در 

 –جھت رسيدن به نظام سياسی 
در . اقتصادی مطلوبشان است

برگيرنده نيروھای متفاوت 
سرنگونی طلب و احزاب 

طبقات . سرنگونی طلب ميشود
متفاوت اجتماعی و احزاب سياسی 
پرچمدار افقھای سياسی متفاوت در 

بنظر من تفاوتھای . اين جنبش اند
اين جنبش با انقالب بر تشابھات آن 

  .می چربد

 

منصور حکمت برای اولين بار با 
بررسی اين جنبش تفاوتھا و ويژگی 
ھای جنبش سرنگونی را با انقالب 

معموال در . مورد بررسی قرار داد
تفکر چپ سنتی رسم بر اين بوده 
است که ھر حرکت سياسی که 
ھدفش تغيير قدرت سياسی حاکم 
است و در برگيرنده بخشھايی از 

نام " انقالب"توده ھای مردم است، 
در تفکر چپ سنتی . گذاری شود

انقالب تنھا حرکت سياسی توده ای 
برای تغيير قدرت سياسی توسط 
. توده ھای مردم و از پايين است

انقالب ھر حرکت توده ھای مردم 
زحمتکش از پايين و کودتا ھر 

منصور . تحرک از باال نيست
" پايين –باال "حکمت اين دو قطبی 

واقعيت . ساده انگارانه را نقد ميکند
تحرک سياسی جامعه را آنطور که 
. ھست مورد بررسی قرار ميدھد

جنبش سرنگونی يک واقعيات 
يک . اجتماعی چند وجھی است

جنبش اجتماعی خاص در دوران 
شايد در دورانھايی . حاضر است

در تاريخ با اغماض بشود گفت که 
تغيير قدرت سياسی مترادف با 
انقالب بود و يا اساسا اين طور 

. اما اکنون الزاما اينطور نيست. بود
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تفکر چپ سنتی ھر خيزش و قيام 
و تعرض برای تغيير قدرت 
. سياسی، انقالب نام گذاری ميشود

در صورتيکه به قول منصور 
جنبش مردم برای "حکمت 

سرنگونی را، با ھمه خيزشھا و 
قيامھا و نبردھايی که در بر 
خواھد داشت، از انقالبی که 
ميتواند از دل اين جنبش عروج 

جنبش . کند، متمايز ميکنم
سرنگونی طلبی ميتواند پيروز 
شود بی آنکه لزوما کل ماشين 
دولتی را ھدف گرفته باشد و يا 

رژيم اسالمی . در ھم کوبيده باشد
ميتواند زير فشار مردم تجزيه 
شود، متالشی شود، جايگزين 

ميتواند در نتيجه يک قيام . شود
. شھری در تھران سقوط کند

ميتواند با يک کودتا از بين 
جنبش : منصور حکمت ." (برود

توده ای برای سرنگونی رژيم 
 (١٩٩٩آغاز ميشود، اوت 

 

 منصور حکمت :يک دنيای بھتر
 ١٨بدنبال خيزش دانشجويی در 

 اعالم کرد که جنبش ٧٨تير 
سرنگونی به ميدان آمده است، 

 سال از آن تاريخ 8اکنون 
ميگذرد، ارزيابی شما از اين 

 جنبش چيست؟

 

 اين جنبش کماکان :علی جوادی
اصليترين عامل تغيير و 
سرنگونی رژيم اسالمی در 

اما مانند ھر جنبش . جامعه است
اجتماعی افت و خيزھای خود را 

اشتباه است که اگر . داشته است
تصور شود که ھر جنبش سياسی 
با گذر زمان يک رشد و يا 
گسترش خطی را از خود نشان 

ھر روز رشد ميکند و . ميدھد
زمانيکه به حدی از رشد رسيد به 

اين تصور . ھدف خود نائل ميشود
چپ سنتی و مشخصا تصويری 
است که خط حاکم بر حزب 
کمونيست کارگری در دوران 

اين . کنونی بر آن استوار است
. تصوير ساده ساده انگارانه است

ديناميسم يک جنبش اجتماعی را 
  .نمی بيند

 

 شاھد ٧٨ تير ١٨بنظر من ما در 
اعالم علنی يک جنگ در جامعه 

جنگ . بوديم
  6صفحه 
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مردم برای بزير کشيدن رژيم 
اين جوھر جنبش . اسالمی

تشبيه جنبش . سرنگونی است
سرنگونی با جنگ وجوه گوناگون 
. اين جنبش را بھتر نمايان ميکند

اين جنگ مانند ھر جنگی در 
برگيرنده نبردھا و خيزشھا و رو 
در رويی ھای متفاوت و متعددی 

در اين جنگ ما زمانی . است
شاھد پيشروی و دستيابی به 
سنگرھای جديد ھستيم و در 
شرايط ديگری شاھد عقب نشينی 

مساله . و شکست ھای موقت
اينجاست که مستقل از اين افت و 
خيزھا و بنظرم مستقل از طول 
عمر اين جنبش ما در پس اين 
تحوالت متعدد شاھد سرنگونی 

اين . رژيم اسالمی خواھيم بود
جنبش زمانی از تب و تاب خواھد 
افتاد که به ھدف سياسی خودش 

سرنگونی رژيم . دست يافته باشد
  .اسالمی محتوم است

 

اشاره به طول عمر اين جنبش 
 سال از عمر اين جنبش ٨. کرديد
معموال انتظار اين است . ميگذرد

که چنين جنبشھايی بايد به سرعت 
اما اين . به ھدف خود نائل آيند

تصور و انتظار به نظرم ناشی از 
تسری دادن ديناميسم يک انقالب 
به يک جنبش سياسی و يا جنبش 

اتفاقا يک تفاوت . سرنگونی است
و ويژگی جنبش سرنگونی با 

ما . انقالب در ھمين ديناميسم است
به احتمال زياد انقالب ھشت ساله 

اما . و دھساله و پانزده ساله نداريم
 ساله و دھساله ٨جنبش سرنگونی 

جنگ توده . می توانيم داشته باشيم
ای برای سرنگونی و تغيير رژيم 
. سياسی حاکم ميتوانيم داشته باشيم

انقالب يک حرکت بشدت فشرده 
مانند يک انفجار . اجتماعی است
مانند يک انفجار . عظيم است
طول عمرش معموال . آتشفشانی

سير . بسيار کوتاه تر است
ماده . حرکتش سريع است

انفجاری سياسی ای که در خود 
ذخيره کرده است را بسرعت 

. گاه موفق ميشود. منفجر ميکند

شاھد شکل گيری شورشھای 
شھری در تواترھای کوتاه و 

مردم بيزار و . بلند ھستيم
منزجر از رژيم اسالمی در 
غياب نيروی سازمانده و 
رھبری کننده در فرصتھای 
متعدد فقط ميتوانند خشم و 

اين . انزجار خود را بروز دھند
شورشھای شھری از شانس و 
اقبال زيادی برای تبديل شدن به 
يک خيزش عمومی و يا قيام 
عمومی الزاما برخوردار 

کليد سازماندھی و . نيستند
   .رھبری است

 

 آيا ترم جنبش :يک دنيای بھتر
سرنگونی و جنبش انقالبی به 
يک پديده اشاره دارند؟ اگر خير 

 تفاوت شان چيست؟

 

 جنبش سرنگونی :علی جوادی
و جنبش انقالبی قبل از آنکه 
تفاوت در نامگذاری و يا تفاوت 
در ترمينولوژی باشند، اشاره به 
دو واقعيت متفاوت اجتماعی 

جنبش سرنگونی نامی . دارند
است که منصور حکمت بر 
. جنبش توده ای مردم ميگذارد

اما جنبش انقالبی سرنگونی 
تالشی است که حميد تقوايی 
ميکوشد با آن ھمين جنبش را 

  .در حال حاضر بيان کند

 

آنچه منصور حکمت ميگويد و 
به آن اشاره دارد، صريح و 

در سخنرانی ھای . روشن است
کنگره سوم حزب کمونيست 
کارگری به مساله تفاوت 
سرنگونی، انقالب، و انقالب 

در سمينار . کارگری اشاره کرد
آيا کمونيسم در ايران پيروز 
ميشود به اين مساله اشاره کرد 
و بر ديناميسم متفاوت و 
ضرورت تامين رھبری در 
جنبش سرنگونی انگشت 

تفاوت اين پديده ھای . گذاشت
سياسی را به تفصيل توضيح 

اما آنچه که حميد تقوايی . داد
بيان ميکند، تالشی برای رنگ 
چپ سنتی زدن به اين جنبش 

محو و از بين بردن تمام . است
ويژگی ھايی که منصور حکمت 
تالش کرد با بررسی تفاوت 
جنبش سرنگونی و انقالب و 

نکاتی در باره جنبش 
 ...سرنگونی

 

با انفجارش . گاه شکست ميخورد
. اگر پيروز نشود خاموش ميشود

انقالب پديده ای کمياب و نادر در 
ھر . تحوالت سياسی جامعه است

حاصل . دائمی نيست. روزه نيست
يک کشمکش و تقابل طبقاتی عظيم 

. ارادی نيست. در جامعه است
اساسا حرکتی عينی و ابژکتيو 

سازماندھی انقالب، تامين . است
رھبری انقالب مساله اصلی 

  .کمونيستھا است

 

ارزيابی من از جنبش سرنگونی 
اين است که اين جنبش در يک پله 
از حيات سياسی خود زمين گير 
شده است و تا زمانيکه پاسخی به 
اين مساله داده نشود قادر به 
پيشروی تعيين کننده و خروج از 

مساله . اين شرايط نخواھد بود
اساسی بنظر من تامين رھبری در 

جنبش سرنگونی . اين جنبش است
در حال حاضر فاقد رھبری شناخته 

ھيچ . شده و مورد اعتماد است
نيرويی، نه چپ و نه راست، قادر 
نشده اند که به نيروی رھبری کننده 
اين جنبش شکل دھند و خود را در 
مقام رھبری کننده و ھدايت کننده 

مساله . اين جنبش قرار دھند
رھبری کماکان مساله ای باز و 

در . گرھی در اين جنبش است
غياب نيروی رھبری کننده ما شاھد 
پيشرويھای جدی و فتح سنگرھای 
. جديد توسط اين جنبش نخواھيم بود

پيشروی مستلزم شکل گيری 
رھبری و انتخاب يکی از 
پرچمھای راست و چپ در اين 

ھدف ما مسلما تامين . جنبش است
رھبری کمونيسم کارگری در 

  .جنبش سرنگونی است

 

در بررسی از جنبش سرنگونی 
ميتوان به فاکتورھای ديگری ھم 

اين جنبش فاقد ظرف و . اشاره کرد
ابزار تشکيالتی مناسب و نيروی 
سازمانده برای ابراز وجود علنی و 
گسترده و سازماندھی شده در سطح 

در غياب نيروی . جامعه است
رھبری کننده و سازمانده ما اساسا 
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انقالب کارگری بر آن انگشت 

در "بگذارد، حميد تقوايی در 
تالش ميکند در " افزوده ھايش

جنبش کمونيسم کارگری حاشيه 
نامه انتقادی . ای و محو کند

منصور حکمت به فاتح شيخ و 
حميد تقوايی در اين زمينه به 
روشنی تفاوت ديدگاھھای منصور 
حکمت با اين نگرش حميد تقوايی 

  .را بيان ميکند

 

. تفاوت بر سر نامگذاری نيست
نگرش ھا . تحليل ھا متفاوت است

وظايف ناشی از . متفاوت است
. اين تحليل ھا بعضا متفاوت است

اقدامات و دستور عمل سياسی 
متفاوتی را در برابر ما قرار 

حميد تقوايی معتقد است که . ميدھد
با کنار رفتن دوم خرداد و حاشيه 
ای شدن آن در سطح جامعه، 
جنبش سرنگونی به جنبش انقالبی 

در تقابل با تمام . تبديل شده است
تحليلھای منصور حکمت، دوم 
خرداد را نيرويی سرنگونی طلب 
قلمداد ميکند و کنار زده شدن آن 

شدن جنبش " انقالبی"را نيز دليل 
در اين نگرش . سرنگونی ميداند

جنبش سرنگونی با کنار زده شدن 
دوم خرداد به مرحله و فاز جديدی 

. انقالبی شده است. پا نھاده است
اين تعريف فقط ارزش مصرف 

تالشی . واقعی نيست. داخلی دارد
برای سر پا نگھداشتن تشکيالت 

نه دوم خرداد نيرويی . خود است
در جنبش سرنگونی بود و نه 
عبور از دوم خرداد به اين جنبش 

جنبش . خصلت انقالبی می بخشد
انقالبی به جنبشی گفته ميشود که 
خواھان تحوالت انقالبی و 

انقالب . راديکال در جامعه است
در ايران کنونی فقط ميتواند با 
درھم شکستن قدرت طبقاتی حاکم 

انقالب در ايران تنھا . متحقق شود
. ميتواند يک انقالب کارگری باشد

با ھدف استقرار يک حکومت 
ھر تحولی کمتر از اين . کارگری

مجموعه تنھا ميتواند يک جنبش 
 .سرنگونی نامگذاری شود

 

" جنبش انقالبی"در تعريف لنين 
به جنبشی اطالق ميشود که دارای 

از نقطه . باشد" تئوری انقالبی"
نظر لنين جنبش انقالبی بدون 
تئوری انقالبی نميتواند وجود 

به . داشته باشد
  7صفحه 
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يک "اعتبار ديگر در اين تعريف 
جنبش انقالبی جنبشی است " جانبه

که  افق و ھژمونی چپ و 
راديکال و انقالبی بر آن حاکم 

حتی اين شرايط ھم در . شده باشد
ارتباط با جنبش سرنگونی طلبی 
توده ھای مردم در حال حاضر 

در اين جنبش . تماما صدق نميکند
ھم راست و ھم چپ ميکوشند تا 
ھژمونی و رھبری اين جنبش را 

راست . در کنترل خود بگيرند
. افقی ندارد. تضعيف شده است

اما وجود دارد و ميتواند خود را 
به قدرت سرمايه . باز سازی کند

جھانی برای شکل دادن به يک 
حتی بر محور فرد، " جنبش"

مساله رھبری . متکی است
کماکان مساله مفتوحی در اين 

  .جنبش است

 

اما اين نگرش قبل از آنکه 
راھگشا و توضيح دھنده واقعيات 
کنونی جامعه باشد، گمراه کننده و 

گمراه کننده . بی وظيفه کننده است
است چرا که اساسا نيروی راست 
را با تحليلھای غير واقعی از 
صحنه سياسی جامعه و جنبش 
. سرنگونی به کناری ميگذارد

نقش و جايگاه اين نيرو را ناديده 
از طرف ديگر بی وظيفه . ميگيرد

وظيفه کنار زدن و . کننده است
ايزوله کردن نيروھای متفاوت 
اپوزيسيون راست و ناسيوناليسم 
پرو غربی را از دستور خارج 

بی دليل نيست که ما در . ميکند
تبليغات حزب کمونيست کارگری 
در حال حاضر شاھد ھيچگونه 
اعمال فشار سياسی و نقدی بر 
راست و ناسيوناليسم پرو غربی 

به اعتباری نگرش چپ . نيستيم
سنتی نه تنھا تالش جدی و سد 
بندی در قبال نيروھای راست را 
در دستور قرار نميدھد بلکه عمال 
و در عالم واقعی با ناديده گرفتن 
آنھا زمين را برای تحرک آنھا 

ھيچ سدی در . خالی ميگذارد
يک . مقابل تالش آنھا ايجاد نميکند

وظيفه اساسی حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری کنار زدن اين 

  .سياسی جامعه ھستند

 

اما قبل از اشاره به نقش جنبش 
کارگری در جنبش سرنگونی 
بايد به فاکتورھای ديگری اشاره 

جنبش سرنگونی يک . کرد
جنبش ھميشگی در جامعه 

. ھمواره وجود ندارد. نيست
در . ھمواره وجود نخواھد داشت

دوره ھای معينی در جامعه 
پديدار ميشود و با دستيابی به 

جنبشی . ھدفش از بين ميرود
است که در شرايطی که مساله 
قدرت سياسی در جامعه باز 

با شکل . ميشود، شکل ميگيرد
گيری اش مساله قدرت سياسی 
به اساسی ترين مساله جامعه 

اما جنبش . تبديل ميشود
کارگری يک جنبش دائمی و 

مبارزه کارگری . ھميشگی است
عليه سرمايه گاه پنھان، گاه 

برای . آشکار، اما دائمی است
پاسخگويی به نقش جنبش 
کارگری در جنبش سرنگونی 
بايد به گرايشات و جنبشھای 
اجتماعی متفاوت در صفوف 

طبقه . طبقه کارگر اشاره کرد
کارگر طبقه به لحاظ سياسی 

دو گرايش عمده . يکدست نيست
. در اين جنبش دائمی است

سوسياليستی  –گرايش راديکال 
گرايشی . و گرايش سنديکاليستی

که خواھان لغو کار مزدی و 
استٽمار سرمايه داری در پس 
يک انقالب کارگری است و 
گرايشی که خواھان بھبود کمی 
وضعيت و ايجاد تغييراتی در 
موقعيت اين طبقه است، بدون 
آنکه نقدی بر نفس استٽمار و 
نفس کارگر مزدی بودن در اين 

تاريخ . جنبش وجود داشته است
جنبش کارگری به نوعی نيز 
تاريخ کشمکش اين دو گرايش 
برای کسب ھژمونی و تفوق و 

  .ھدايت سياسی است

 

گرايش سنديکاليستی در جنبش 
کارگری يک گرايش سرنگونی 

قبال . طلب در حال حاضر نيست
شايد زمانی . ھم نبوده است

بايد . شايد ھرگز نشود. بشود
اين گرايش عمدتا خواھان . ديد

تغييرات و بھبودھايی در 
. موقعيت کارگر در جامعه است

اما اين تغييرات را نه بر اساس 

نکاتی در باره جنبش 
 ...سرنگونی

نگرش سطحی در جنبش کمونيسم 
کارگری و تالش برای معطوف 
کردن کل جنبش کمونيسم کارگری 
به وظايف حياتی در قبال اين 

  .جنبش است

 

 وزنه طبقه کارگر :يک دنيای بھتر
يا جنبش کارگری در جنبش 

 سرنگونی چه ميزان است؟

 

 بنظرم به اين سئوال :علی جوادی
کارگر و . از دو جنبه بايد پاسخ داد

طبقه کارگر بمٽابه آحادی از جامعه 
و جنبش کارگری به مٽابه يک 
جنبش اجتماعی مستقل و قائم به 

  .ذات

 

مسلما ديواری چينی توده ھای 
کارگر را از جامعه و جنبشھای 
اجتماعی دوره ای در آن جدا 

کارگر بمٽابه بخشی . نکرده است
از توده مردم زحمتکش در سوخت 
. و سازھای اجتماعی شريک است

طبقه کارگر اصليترين طبقه 
بخش . اجتماعی در ايران است

از . اعظم جامعه را تشکيل ميدھد
طرفی مساله سرنگونی و جنبش 
. سرنگونی مساله ای نسلی است

نسل جديد و جوان نيروی اصلی 
وزن و . جنبش سرنگونی است

حضور کارگر در اين نسل با توجه 
به گستردگی صف کارگر در 
جامعه تعيين کننده و قابل مالحظه 

اما اين فاکتور به نقش کمی و . است
عددی آحاد کارگر در جنبش 

معموال . سرنگونی اشاره ميکند
به فاکتور سياسی و نقش و " وزن"

حضور . جايگاه سياسی اشاره دارد
گسترده کمی آحاد طبقه کارگر 
الزاما تعيين کننده مکان و موقعيت 
سياسی اين طبقه در جنبش 

بعالوه کارگر به . سرنگونی نيست
صورت خشک و غير متعين در 
تحوالت سياسی جامعه شرکت 

جنبشھای اجتماعی آن حلقه . نميکند
اجتماعی و تعيين کننده ھويت دھنده 
به حضور سياسی در تحوالت 
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سرنگونی رژيم اسالمی بلکه با 
ايجاد تغييراتی تدريجی در 
وضعيت حاکميت کنونی دنبال 

به لحاظ سياسی علی . ميکند
العموم با بخشھای مختلف جنبش 

. اسالمی نزديکی دارد –ملی 
سنديکاليسم به لحاظ سياسی در 
دوره ھای طوالنی با سنت توده 

در شرايط . ايسم تداعی شده است
" چپ"حاضر عمدتا با بخشھای 

اسالمی نزديکی  –جنبش ملی 
اين جنبش و فعالينش خط . دارد

مورد " اصالحات"مشی بعضا 
نظر خود را با نزديکی با بخشی 
از رژيم اسالمی و بعضا با 
سياست اعمال فشار از پايين دنبال 

اين گرايش عليرغم آنکه . ميکنند
گرايشی ديرپا تر از گرايش ملی 

اسالمی در جامعه است اما  –
امروز در يک ھم سرنوشتی 

اسالمی  –سياسی با گرايش ملی 
 –تغييرات جنبش ملی . بسر ميبرد

. اسالمی را در خود بازتاب ميدھد
اسالمی  –سرنوشت جنبش ملی 

تاٽير بسزايی در ابعاد و قدرت 
. نفوذ اين جنبش خواھد داشت

گفتارھای منصور اسانلو و ساير 
فعالين اين گرايش گويای اين تعلق 

 .نظر سياسی و اجتماعی است

 

اما در سوی ديگر گرايش 
راديکال سوسياليست کارگری 
يک گرايش سرنگونی طلب و 

خواھان سرنگونی . انقالبی است
انقالبی رژيم اسالمی در پس يک 

نفس . انقالب کارگری است
مناسبات استٽمارگرايانه سرمايه 
داری مورد تعرض اين گرايش 

راديکال و سوسياليست . است
ھم برای اصالحات مبارزه . است

ميکند، ھم برای دگرگون کردن 
بنيادی مناسبات و شرايط موجود 

بخشھای قابل مالحظه . در جامعه
ای از پيشروان طبقه کارگر به 

قدرت اين . اين سنت تعلق دارند
سنت در جنبش کارگری آن وزنه 
اجتماعی است که در جنبش توده 
ھای مردم برای سرنگونی رژيم 

 .اسالمی نقش ايفا ميکند

 

قرار گرفتن اين گرايش طبقه 
کارگر در راس اعتراضات 
کارگری در جامعه، پيشقدم شدن 
اين گرايش به نيروی تعيين کننده 

جنبش توده 
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ھای مردم برای سرنگونی آن 
ھدفی است که حزب اتحاد 

   .کمونيسم کارگری دنبال ميکند

 

 يکی از مباحث :يک دنيای بھتر
درون حزب کمونيست کارگری 
بر سر استفاده از ترم جنبش 

اين بحث به چه . انقالبی بود
 مساله ای اشاره دارد؟

 

 انقالبی قلمداد کردن :علی جوادی
در "جنبش سرنگونی يکی از 

پوپوليستی حميد " افزوده ھای
تقوايی در حزب کمونيست 

اين تز بر اين . کارگری است
تحليل استوار است که با کنار زده 

جنبش " دوم خرداد"شدن 
سرنگونی خصلت انقالبی بخود 

اين اساس پايه ھای . گرفته است
واقعيت اين . تحليلی اين تز است

است که نه جنبش دوم خرداد 
ھيچگاه جنبشی سرنگونی طلب 
بود و جايگاھی در اين جنبش 
داشت و نه عبور از دوم خرداد 
نشان تغيير خصلت سياسی جنبش 

دوم خرداد يک . سرنگونی است
جنبش ارتجاعی برای اصالح 
رژيم اسالمی و تحکيم و تقويت 

  .پايه ھای اين رژيم بود

 

تاريخ  شکل گيری و جا افتادن 
اين تز پوپوليستی در حزب 
کمونيست کارگری ھم جالب 

اين تز در ابتدا به . توجه است
اينگونه و با تمام استنتاجات 
کنونی آن در حزب کمونيست 

بلکه پروسه . کارگری مطرح نشد
ابتدائا يک نوع . ای را طی کرد

. آژيتاسيون سياسی در تحليل بود
يک ارزيابی سياسی با مشخصات 

ابتدائا بصورت . کنونی آن نبود
يک تز جامع با استنتاجات واقعی 
و رسمی خود و بطور روشن 

اما گام به گام در . مطرح نشد
ذھنيت حزب کمونيست کارگری 
جا داده شد بعدھا استنتاجات 
  .سياسی امروزی به آن الصاق شد

ساده انگارانه و پوپوليستی 
جدال جنبشھای اجتماعی . است

در تغيير و تصرف قدرت 
در اين . سياسی را نمی بيند

تصوير جريانات راست فقط از 
باال و از طريق کودتا و بند و 
بسط و يا حمله نظامی تالش 
ميکنند به قدرت نزديک شوند و 

اين . چپ و کمونيسم از پايين
نگرش عمال قدرت تشخيص 
کمونيسم کارگری را فدای 
. سطحی نگری پوپوليسم ميکند

تصرف قدرت سياسی توسط 
کمونيسم کارگری را فقط به 
يک پروسه که مطلوبترين 
پروسه است، يعنی انقالب، گره 

اما ساده انگاری است . ميزند
اگر تصور کنيم اين نگرش از 
سر عشق به انقالب به اين درک 
ساده انگارانه از قدرت سياسی 

. اينگونه نيست. رسيده است
مساله و معضل اين گرايش اين 
است که اتفاقا شانس کمونيسم 
کارگری برای تصرف قدرت 

در سطح . را محدود ميکند
نظری به يک پروسه گره 
ميزند، اما در سطح عملی 
کوچکترين کاری در ھمان 
. چھارچوب ھم انجام نميدھد

اطالق گرايش انقالبی به اين 
به اين . گرايش اشتباه است

گرايش در بھترين حالت بايد 
گفت گرايش محدود کننده 
کمونيسم کارگری برای تصرف 

  .قدرت سياسی

 

 آيا جنبش :يک دنيای بھتر
سرنگونی به طريقی به غير از 
انقالب ميتواند موفق به 
سرنگونی جمھوری اسالمی 

 شود؟

 

.  ترديدی نيست:علی جوادی
بخشھايی از بورژوازی يک 
نيروی اپوزيسيون سرنگونی 

در تالش برای . طلب ھستند
. سرنگونی رژيم اسالمی ھستند

اما سرنگونی رژيم اسالمی در 
پس يک قيام کارگری و يک 
انقالب سازمانيافته کارگری آن 
ھدفی است که کمونيسم 

از نقطه . کارگری دنبال ميکند
نظر ما اين پروسه مطلوب 
ترين و کم مشقت ترين راه 
. سرنگونی رژيم اسالمی است

نکاتی در باره جنبش 
 ...سرنگونی

اما اھميت اين مساله صرفا در يک 
ارزيابی غلط و پوپوليستی از 
. واقعيت يک جنبش اجتماعی نيست

مساله اين است که با چنين تحليلی 
عمال نيروی اپوزيسيون بورژوايی 
از صحنه سياسی مبارزه برای 
سرنگونی رژيم اسالمی ساده 
انگارانه و خوشخياالنه به کناری 

به اين نيرو به مٽابه . گذاشته ميشود
يک نيروی مدعی برای کسب 
ھژمونی سياسی در جنبش توده 
. ھای مردم نگريسته نميشود

خطرات و مسائل ناشی از کنار 
زده شدن رژيم اسالمی توسط 
بوروژازی کمرنگ و يا ناديده 

مبارزه سياسی . گرفته ميشود
معينی برای جلوگيری از روی 
آوری و يا تمکين توده ھای مردم 
به اين گرايش در پس تحوالت 

بی . سياسی اختصاص داده نميشود
جھت نيست که تبليغات کنونی اين 
حزب ما شاھد يک مبارزه جدی 
سياسی عليه اردوی بورژوايی 

  .اپوزيسيون رژيم اسالمی نيستيم

 

يکی از پيامدھای اين نگرش محتوم 
بودن شکل گيری انقالب و از 
طرف ديگر محتوم بودن دست باال 
داشتن چپ و يا پيروزی کمونيسم 

در اين . در پس تحوالت است
نگرش جنبش سرنگونی مراحل 

در دوره . معينی را طی کرده است
با کنار زده . ای انقالبی نبوده است

شدن دوم خرداد تبديل به جنبشی 
انقالبی شدن اين . انقالبی شده است

جنبش از قرار به اين معنا است که 
اپوزيسيون بورژوايی ديگر 
نميتواند نقش و دخالتی در 

و . سرنوشت اين جنبش داشته باشد
اين جنبش در ادامه خود به طور 
محتومی به يک انقالب منجر 

کمونيسم و چپ رھبر . خواھد شد
سکه . بالمنازع اين جنبش است

رھبری اين جنبش ھم از قرار از 
ھم اکنون به نام کمونيسم حميد 

اين نگرش . تقوايی زده شده است
جبرگرايانه و فاتاليستی البته ربطی 
به کمونيسم کارگری دخالتگر و 
. سازمانده منصور حکمت ندارد
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رژيم اسالمی ميتواند توسط 
بخشھايی از بورژوازی و يا 
توسط يک انقالب کارگری به 
. کنار زده شود يا سرنگون شود
  .ھر دو راه ممکن و محتمل است

 

بخشھايی از بورژوازی، جنبش 
ناسيوناليسم پرو غربی، يک 
نيروی عمده و اساسی در 
. اپوزيسيون رژيم اسالمی ھستند

سرنگونی رژيم اسالمی يک گام 
در رسيدن به اھداف و نظام 
سياسی مطلوب اين بخش از 

بعالوه امروزه . بورژوازی است
رژيم اسالمی در يکطرف تخاصم 

رکن اصلی . بين المللی قرار دارد
و ستون فقرات تروريسم اسالمی 

جدال اين دو قطب در . است
شرايطی ميتواند به جنگ و 
دخالت نظامی بمنظور جابجايی و 
. تغيير رژيم اسالمی کشيده شود

آن چھارچوب " رژيم چنج"
استراتژيکی است که امروز ھيات 
حاکمه آمريکا و ناتو در قبال 
دولتھای رقيب و ھمچنين قطب 
. تروريسم اسالمی دنبال ميکنند

بورژوازی ميکوشد که جنبش 
سرنگونی را به سکويی برای 
تغيير قدرت سياسی در ايران و 
رسيدن به نظام مطلوب خود تبديل 

ھر چند که پروژه ھای . کند
سياسی اين نيروھا تاکنون چندان 

تحوالت بين . موفق نبوده اند
المللی و کمونيسم کارگری نقش 
جدی ای در اين شکست داشته 

 .اند

 

منصور حکمت ھم در اين زمينه 
اين : "ميگويد. بحٽ روشنی دارد

احتمال البته وجود دارد که 
سرنگونى رژيم و پيروزى 
کارگرى در يک پروسه ھمراه با 
. ھم و ھمزمان به وقوع بپيوندند

بھترين . ما براى اين تالش ميکنيم
حالت براى ما ھمين است که 
رژيم اسالمى با يک انقالب 
کارگرى سرنگون شود و بجاى 
آن، مستقيما و به کم مشقت ترين 
شکل، يک حکومت کارگرى با 
يک برنامه کمونيستى برقرار 

اما اين تنھا سير ممکن و يا . بشود
. لزوما محتمل ترين سير نيست

زيرا بنظر من نفس اوجگيرى 
جنبش کمونيستى کارگرى و قرار 

گرفتن آن در 
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راس جنبش اعتراضى باعث 
تجديد آرايش در درون طبقه 
حاکمه و پيدايش دولت بورژوايى 
جديدى بجاى رژيم اسالمى خواھد 
شد که بتواند ازموضعى قوى تر 
و با برخوردارى از حمايتى وسيع 
تر در درون خود طبقه بورژوا 
چه در ايران و چه در سطح بين 
المللى، با عروج سياسى طبقه 
. کارگر در ايران مقابله کند

بعبارت ديگر جمھورى اسالمى 
ممکن است دقيقا براى اجتناب از 
انقالب کارگرى، يا براى مقابله با 
آن، توسط خود بورژوازى کنار 

منصور حکمت، ." (زده بشود
جنبش توده ای برای سرنگونی 

) ١٩٩٩رژيم آغاز ميشود، اوت 
و در ادامه اين بحث در سخنرانی 

آيا "انجمن مارکس تحت عنوان 
پيروزی کمونيسم در ايران ممکن 

اين موقعيت : "است ميگويد
جمھورى اسالمى است و به نظر 
. من اين پروسه قابل ادامه نيست

چارچوبى که ميتوانيم راجع به آن 
صحبت کنيم اين است که اين 
رفتن جمھورى اسالمى در چه 

و اينجا من . اى اتفاق ميافتد پروسه
ميخواھم توجھتان را به دو مقوله 

يکى سرنگونى و يکى : جلب کنم
آيا عليه جمھورى اسالمى . انقالب

انقالب ميشود؟ و آيا اگر عليه 
جمھورى اسالمى انقالب نشود به 
معنى اين است که جمھورى 
اسالمى سرنگون نميشود؟ به نظر 
من االن ديگر احتمال دارد 
خيزشى که مردم عليه جمھورى 
اسالمى ميکنند آنقدر وسيع باشد 
که بشود اسم آنرا يک انقالب 

ولى حتى بدون آن ھم به . گذاشت
نظر من جمھورى اسالمى سقوط 

سقوط جمھورى اسالمى . ميکند
در مقابل نارضايتى عمومى 
محتمل است؛ به اين خاطر که 
بورژوازى ميگويد چرا ما اين 
وزنه را به پا و گردن خودمان 

ولش کنيم، ! ايم آويزان نگھداشته
از شرش خالص شويم و تا مردم 
انقالب نکرده اند اين حکومت را 

. اين عملى است. عوض کنيم
يعنى مبارزه مردم ميتواند منجر 
به شرايطى شود که بخشھاى 
مختلفى از ھيات حاکمه بگويند از 
شر اين حکومت خالص شويم و 

آنچه بيشتر از . کرده است
شرايط تغيير کرده است، 
سياست حاکم بر حزب 

  .کمونيست کارگری است

 

 موقعيت جنبش :يک دنيای بھتر
کمونيسم کارگری در جنبش 

 سرنگونی چيست؟

 

 جنبش کمونيسم :علی جوادی
کارگری اصليترين نيروی 
جنبش سرنگونی توده ای در 

نيروی انقالبی و . جامعه است
راديکال در اين جنبش توده ای 

توھمی به رژيم اسالمی . است
درمقابل پروژه ھای . ندارد

اسالمی  –متعدد نيروھای ملی 
بمنظور تمکين و سازش با جنبه 
ھايی از حاکميت اسالمی 
مبارزه ھمه جانبه ای را در 
تاريخ تاکنونی خود ٽبت کرده 

به . کم توقع نيست. است
تغييرات محدود و کم رضايت 

. قاطع و راديکال است. نميدھد
اين جنبش تاکنون تاٽير بسزايی 
در پيشروی جنبش سرنگونی 

شکست سياسی دوم . داشته است
خرداد در خارج کشور يک 
عرصه مھم رو در رويی اين 
جنبش با نيروھای جنبش دوم 

جنبش سرنگونی به . خرداد بود
درجات زيادی با سوخت و ساز 
و تحوالت جنبش کمونيسم 
. کارگری گره خورده است

متاٽر از تغيير و تحوالت اين 
پيشروی اين . اردوگاه است

جنبش عاملی برای پيشروی 
جنبش سرنگونی و افت آن 
عاملی در افت جنبش سرنگونی 

  .است

 

اما موقعيت جنبش کمونيسم 
کارگری در شرايط حاضر آن 
رشد و شتاب گذشته و کال آن 
نقش گذشته را در جنبش 

مرگ نابھنگام . سرنگونی ندارد
منصور حکمت، انشقاق در 
صفوف کمونيسم کارگری، 
خصومت و کينه توزی در 
صفوف اين جنبش، برخوردھای 
فرقه ای، و کال دوری از خط 
کمونيستی منصور حکمت منجر 
به نوعی درجا زدن و شايد 
بشود گفت پس روی موقعيت 

 ...نکاتی در باره جنبش سرنگونی

 ديگر ميشود و اين ٥٧گرنه يک 
در . ھا سرکار ميآيند دفعه ديگر چپ

نتيجه اگر ميخواھيم حکومت دست 
. بورژوازى بماند، بايد کودتا کرد

بايد کنار گذاشت، بايد خودمان 
برويم کنار، بايد بدھيم دست کسى، 

بعد از سه . بايد پايه را وسيع کنيم
حلقه حکومت جمھورى اسالمى که 

تر شده ممکن است جاى  ائتالفى
. خود را به چيز رابعى بدھد

برعکس، ممکن است اينھا کودتا 
شان از طرف کسانى  کنند و عليه

که کامال بيرون از جمھورى 
. اسالمى ھستند ضد کودتا بشود

اگر اينھا کودتا کنند ممکن است به 
 ماه ارتش به طرفدارى از ٦فاصله 

آيه نيامده . راست غربى کودتا کند
که حتما اگر ارتشى باشى طرفدار 

ھزار و . جمھورى اسالمى ھستى
يک پروسه محتمل است که در آن 
اينھا بروند، بدون اينکه مردم 

در نتيجه اين . انقالب کرده باشند
بحث من . دو حالت ھر دو باز است

اين نيست که مردم انقالب ميکنند و 
بحث اين . اينھا را سرنگون ميکنند

است که مردم اينھا را سرنگون 
بھتر است انقالب بشود . ميکنند

اى که طى ميشود  چون پروسه
تر در  خيلى راديکالتر و عميق

جامعه ريشه ميدواند ولى بھرحال 
 ".مردم اينھا را سرنگون ميکنند

 

شايد گفته شود که اين شرايط تغيير 
چند سالی از بيان و . کرده است

اين البته . ارائه اين تزھا ميگذرد
پاسخ از سر باز کن رھبری کنونی 
حزب کمونيست کارگری در قبال 
يکی از تزھای پايه ای منصور 

اين پاسخ ھر بحٽی . حکمت است
است که امروزه اين رھبری در 
قبال کنار گذاشتن سياستھای 

راه . منصور حکمت ارائه ميدھد
حل مساله فلسطين به يکباره 
وارونه ميشود، ادعا ميشود که 

مسلم است . شرايط تغيير کرده است
اما اين . که شرايط تغيير کرده است

تغييرات نه بورژوازی را از 
صحنه سياسی اپوزيسيون 
سرنگونی طلب حذف کرده است و 
نه جايگاه اھميت تالش ما برای 
حاشيه ای و ايزوله کردن 
اپوزيسيون بورژوايی را کمرنگ 
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به خود . سرنگونی شده است
مشغولی نيروھای اين جنبش يک 
عامل تضعيف موقعيت کنونی 
جنبش کمونيسم کارگری در 

پراکندگی و . شرايط فعلی است
تخاصم دو حزب کمونيست 
کارگری و حکمتيسم در اين 
جنبش عمال موجب پراکندگی و 
ضعف قدرت تاٽير گذاری اين 

بی . جنبش در جامعه شده است
دليل نيست که ما در شرايط 
کنونی شاھد پا گيری مجدد جنبش 

  .اسالمی درجامعه ھستيم –ملی 

 

جنبش کمونيسم کارگری عليرغم 
داشتن فرصت طوالنی ھنوز قادر 

در " رھبری"نشده است به مساله 
جنبش . جنبش سرنگونی پاسخ دھد

ما ھنوز نتوانسته است صفی از 
رھبران کمونيست و کابينه 
کمونيستی فردا را در انظار 

رھبر کمونيستی . جامعه شکل دھد
در درجه اول بايد رھبر جامعه 

بايد رھبر تحول . باشد
سوسياليستی و راديکال در جامعه 

رھبر حزب خود بودن شايد . باشد
برای حفظ تشکيالت در چند 
صباحی بھر حال سياستی باشد اما 

به . برای جامعه چاره درد نيست
نيازھای اساسی جنبش سرنگونی 

شکل دادن به . بايد پاسخ داد
رھبری اما در درجه اول نيازمند 
تامين ھژمونی سياسی در اين 
جنبش و تبديل شدن به نيروی اول 
. اپوزيسيون رژيم اسالمی است

در حال حاضر کمونيسم کارگری 
قادر نشده است اين ملزومات و 
ماتريال پيشروی جنبش سرنگونی 

  .را فراھم کند

 

از طرف ديگر ضعف 
سازماندھی احزاب و جنبش 
کمونيسم کارگری در توازن قوای 
موجود يک فاکتور تعيين کننده در 
درجا زدن موقعيت کمونيسم 
کارگری در قبال جنبش سرنگونی 

اين يک ضعف عمومی . است
. جنبش کمونيسم کارگری است

جنبش ما قادر نشده است در راس 
اعتراضات اجتماعی و توده ای 

ما نتوانسته ايم به . قرار گيرد
ميزان نفوذ و مقبوليت اجتماعی 
جنبش مان توان سازماندھی و 

ھدايت 
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اعتراضات اجتماعی را از خود 
برای پيشروی بر اين . نشان دھيم

پيشروی . ضعفھا بايد غلبه کرد
در جنبش سرنگونی مستلزم فائق 
آمدن بر اين شرايط و نيازمند 
تامين ماتريال تٽبيت ھژمونی 
کمونيسم کارگری در اين جنبش 

  .است

 

 استراتژی حزب :يک دنيای بھتر
اتحاد کمونيسم کارگری برای 
کسب رھبری جنبش سرنگونی 

 چيست؟

 

 حزب اتحاد :علی جوادی
کمونيسم کارگری ھمان استراتژی 
عمومی بيان شده از جانب 
منصور حکمت را مبنای پيشروی 
خود در جنبش سرنگونی قرار 

کسب رھبری در . داده است
جنبش سرنگونی مستلزم تامين 
. ھژمونی سياسی در جامعه است

بمنظور تامين اين ھدف حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری در صدد 
شکل دادن به صفی از رھبران 
کمونيست است که نماينده قطب 
راديکال و سوسياليستی جامعه در 
. تحوالت حاضر در جامعه باشند

خوشبختانه حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری دارای صفی از چھره ھا 
و رھبران شناخته شده کمونيسم 
کارگری در جامعه است که 
ميتوانند و بايد در اين قامت در 

در اين زمينه . جامعه ظاھر شوند
ما تاکنون مباحٽ بسيار روشنی 

 و ١۴را در راستای مباحٽ پلنوم 
مباحٽ منصور حکمت در اين 

برای . پلنوم مطرح کرده ايم
بررسی بيشتر خوانندگان را به 

  .اين مباحٽ رجوع ميدھم

 

 نگرش کمونيسم :يک دنيای بھتر
کارگری در مورد امر سرنگونی 
چه تفاوتی با نگرشھای حاکم در 
حزب کمونيست کارگری و حزب 
کمونيست کارگری حکمتيست 

 دارد؟ 

 

 در زمينه نگرش :علی جوادی
حزب کمونيست کارگری و 

حرکت را انقالبی ميکند و از 
وجود گرايشات بورواژيی و 

برای . راست واکسينه ميکند
نگرش پوپوليستی حميد تقوايی 
درک اين نقطه نظر منصور 

من اتوماتيک از ""حکمت که 
دفاع " مردمی"ھر جنبش 

نميکنم و چنين دفاعی را موضع 
کمونيستی قلمداد " کالسيک"

در مورد ھر يک از اين . نميکنم
جنبشھای فوق مالحظات 
ايدئولوژيکی و سياسی و در 
يک کالم طبقاتی ای دارم که 
مرا از پشتيانی اتوماتيک از 
آنھا به صرف مردم بودنشان 

فقط دو گام به ."" (باز ميدارد
بھيچ وجه قابل درک ) پس

مورد تھاجم است که . نيست
را " جنبش توده ھا"و " توده ھا"

  .نمی بيند

 

منصور حکمت تمامی جوانب و 
زوايای اين نگرش پوپوليستی 

تبليغات . را نقد کرده است
سطحی و آژيتاسيونھای پوچ اين 
نگرش را به کرات نقد کرده 

برای عضو قيام . ""است
مردمی ديده حزب کمونيست 
ايران فقط ميتواند به بعنوان يک 
نمونه از آژيتاسيونھای سطحی 
. چپ سنتی نشنيده گرفته شود

فعال حزب کمونيست سابقه 
دارتر و در امر قيام توده ای 
مجرب تر از اين است که با اين 
. روش برخورد سرگرم شود

ھمه ما بخاک افتادن کارگر و 
زحمتکش جلوی پادگانھای رژيم 
شاه و تشکيل کميته ھای انقالب 
اسالمی به نام قيام سر ھر کوچه 

قيام "در . را يادمان است
فقط کارگران و " مردمی

زحمتکشان شرکت نميکنند، 
ھمه از دانشجو و دانش آموز تا 
پسر حاجی بنز سوار عضو 
انجمن بھايی و ساواکی سابق، 

قيام کارگری و . شرکت ميکنند
. بلشويکی چيز ديگری است

اينجا ديگر ضروری است قيام 
از دل شورا و جنبش کارگری 
. برخاسته باشد و نه برعکس

اينجا ديگر ارتش بيطرف و 
خنٽی نميماند، اينجا ديگر 
ارگانھای حاصل از قيام، 
عمرشان ھر چه باشد، از طبقه 
قيام کننده تشکيل ميشود و الزم 
نيست برای ھيچ جبھه مسلح 

 ...نکاتی در باره جنبش سرنگونی

چھارچوبھای پوپوليستی حميد 
تقوايی در پاسخ به سئواالت قبل 

بطور . اشارات محدودی کردم
به لحاظ تئوريک نگرش : خالصه

کنونی حزب کمونيست کارگری به 
جنبش سرنگونی يک نگرش 

جبرگرايانه و . پوپوليستی است
توده ھای مردم . ساده انگارانه است

را می بيند، انقالب را نتيجه 
ھر حرکت توده ای را . ميگيرد

زمينه و بخشی از يک انقالب توده 
در اين نگرش اعتراض . ای ميداند

توده ای مترادف با انقالب و جنبش 
اين نگرش جنبشھای . انقالبی است

در اين . اجتماعی را نمی بيند
تئوری پوپوليستی، کمونيستھا با 

پيوند ميخورند، " جنبش انقالبی"
در نگرش . انقالب پيروز ميشود

اين جريان جنبش کمونيسم کارگری 
جناح چپ جنبش سرنگونی طلبی 

پوپوليسم امروز تفاوتھای . است
.  دارد۵٧ويژه ای با پوپوليسم سال 

مقوله کارگر را در مقوله خلق حل 
اما خود و طبقه کارگر را . نميکند

در جنبش سرنگونی توده ھای 
در اين نگرش که . مردم حل ميکند

شايد بشود نام آن را نئو پوپوليسم 
ناميد، بجای حل مقوله طبقه کارگر 
در مقوله خلق ما شاھد حل جنبش 
کمونيسم کارگری در مقوله جنبش 

سوخت و ساز . سرنگونی ھستيم
جنبش کمونيسم کارگری تماما با 
سوخت و ساز جنبش سرنگونی 

جناح چپ اش . يکی گرفته ميشود
کل جنبش کمونيسم . قلمداد ميشود

کارگری وحتی جنبش کارگری را 
به زير مجموعه ای از جنبش 

بی جھت . سرنگونی تبديل ميکند
نيست که در نگرش حميد تقوايی، 
منصور اسانلو يک رھبر جنبش 

حال اگر منصور . سرنگونی است
اسانلو ھر چقدر ھم قسم بخورد که 
. اصال سرنگونی طلب نيست

رفرميست . اصالح طلب است
ايشان نه باور ميکنند و نه . است

در اين نگرش . قبول ميکنند
پوپوليستی جنبش توده ھای مردم 
يک پديده يکدست و ھمه با ھم 

. ھمه اش انقالبی است. است
حضور ابژکتيو توده . يکدست است

ھای مردم در ھر حرکتی به معنای 
ايجاد يک بار سياسی و سوبژکتيو 

آن . مٽبت به ھر تحرکی است
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قيام مردمی قطعا ارزش خودش 
را دارد، اما کارگر شرکت کننده 
در قيام از شوق و ذوق کسانی که 
بطور کلی قيام را تقديس ميکنند و 
تناقضات سياسی و نظامی ناشی 
از خصلت فوق طبقاتی و 

آن را نمی بينند و يا بر " مردمی"
آن سرپوش ميگذارند، زيان می 

منصور حکمت، فقط دو ."" (بينند
  (گام به پس

 

اما اين نگرش نئو پوپوليستی فقط 
خود را در عرصه تئوريک بيان 

اين يک ويژگی اين نئو . نميکند
پوپوليسم محدود بودن در عرصه 

در اين . تبليغ و ترويج است
نگرش سازماندھی نقش برجسته 

ادامه اتوماتيک و . ای ندارد
در . جبری تبليغ و ترويج است

لوح خام و " توده ھا"اين نگرش 
سی دی ھای نانوشته ای ھستند که 
حزب سياسی به آنھا شکل و نظر 

اين نگرش نه نقش . ميدھد
رھبران عملی را می بيند و نه 

ديوار . قابليت جذب آنھا را دارد
چينی عرصه تبليغ وترويج را از 
. حوزه سازماندھی جدا ميکند

بازتاب عملی اين گرايش 
نئوپوپوليستی در جنبش سرنگونی 
عدم پرداختن به اصلی ترين 
گرھگاه اين جنبش يعنی مساله 
تامين رھبری اين جنبش، چه در 
سطح سراسری و چه در سطح 

بی جھت نيست که . محلی، است
به يکباره انسان بخت برگشته ای 
مانند کبری رحمانپور و يا 
سنديکاليست پيگيری مانند 
منصور اسانلو به رھبری جنبش 
سرنگونی از جانب اين خط 

 !گمارده ميشوند

 

اما در مورد نقد من به نگرش 
حاکم بر حزب حکمتيست در 

اين . مورد منشور سرنگونی 
نگرش عمال انقالب را مرحله 

مرحله "پيش شرط و . بندی ميکند
برای تصرف قدرت بطور " ای

يکپارچه توسط کارگر و کمونيسم 
استقرار . کارگری قائل ميشود

جمھوری سوسياليستی و اجرای 
کليت برنامه يک دنيای بھتر را به 

در . دوره ای گذار منوط ميکنند
اين دوره از قرار طبقات 

اجتماعی 
  11صفحه 



11صفحه   يک دنياى بھتر   

متفاوت و يا به عبارت ديگر، 
، در "قيام کننده"دولت نيروھای 

تعيين . راس امور قرار ميگيرد
تکليف با رژيم اسالمی را به 
سرانجام ميرساند و آزاديھای 
. سياسی را در جامعه فراھم ميکند

اين شرايط از طرف ديگر زمينه 
را برای بسيج توده ای طبقه 
کارگر فراھم نموده و کمونيسمی 
که به گرايش غالب و اکٽريت 
طبقه تبديل شده است، به صورت 
بی وقفه به سمت انقالب 

اين تصوير . سوسياليستی ميرود
شماتيکی است که از اين نگرش 

  .ميتوان ارائه داد

 

. ايرادات اين سناريو چند گانه اند
اولين نتيجه منطقی اين تصوير، 
مرحله بندی کردن راه رسيدن به 
تصرف قدرت سياسی از جانب 

در اين . کارگر و کمونيسم است
سناريو ابتدا طبقه کارگر به ھمراه 
طبقات ديگر اجتماعی سرنگونی 
طلب، قدرت سياسی جديدی را که 

است به " قيام مردم"برخاسته از 
. جای رژيم اسالمی می نشانند

حکومت پس از رژيم اسالمی، 
ائتالفی از نيروھای متفاوت 

رسالتش از نقطه . اجتماعی است
نظر اين نگرش تامين گسترده 
. ترين آزاديھای سياسی است

به سوی " بدون وقفه"سپس 
انقالب سوسياليستی که انقالب 
اکٽريت طبقه کارگر است، گام 

در اين تئوری از . برميدارند
انقالب و تصرف قدرت يکپارچه 
توسط طبقه کارگر، عمال يک 

اين مرحله . مرحله تعبيه شده است
حتی حکومت مورد نظر خودش 

حکومت انقالبی موقت، . را دارد
حکومت قيام کنندگان، نامی است 
که در تزھای اين گرايش بر اين 

در اين . مرحله گذاشته شده است
طبقه کارگر برای " مرحله"

" تنھا"تصرف قدرت سياسی 
و ظاھرا . شريک دارد. نيست

انصاف ھم حکم ميکند که 
قيام "حکومت برخاسته از 

حکومت مشترک ھمه " کنندگان
اما در مرحله . اين نيروھا باشد

بعدی که در تزھای کورش 
نام " انقالب بی وقفه"مدرسی 

سطح فعلی آگاھی و تشکل توده 
شرط (ھای وسيع پرولتاريا 

سوبژکتيو که ارتباط الينفکی با 
آزادی تام )  شرط ابژکتيو دارد

و فوری طبقه کارگر را غير 
لنين، دو ."" (ممکن ميکند

در ) تاکتيک سوسيال دمکراسی
نگرش لنين و ھمان تقسيم بنديھا 
چنانچه بتوان نشان داد که اگر 

" صد ھزار کارگر سوسياليست"
موجودند، اگر سطح آگاھی توده 
ھا و درجه تشکل يابی طبقه 
کارگر تغيير کرده است، به 
احتمال زياد خود لنين اولين 
کسی ميبود که اين تزھا را به 

ھمانطور که . کناری ميگذاشت
 ھمان کار را ١٩١٧در آوريل 

  .کرد

 

اما کورش مدرسی تصوير جامد 
تری از اين مراحل و فاصله 
. ميان آنھا ارائه ميدھد

فورمولبنديھای لنين در مورد 
شرايط ذھنی و عينی را کمتر 

از سر ضرورت . بکار ميگيرند
به اين مرحله بندی " تاکتيک"

معتقدند که انقالب . ميرسند
سوسياليستی استراتژيشان است 
و انقالب نا روشن و نام نگرفته 
ای تاکتيک شان؟ در اين نگرش 
تاکتيک را با ھيچ درجه از 

تشکل توده ھای "و " آگاھی"
. نميتوان تغيير داد" کارگر

. تاکتيک گويا ھميشگی است
. غير قابل تغيير است. دائم است

 .مانع غير قابل رفع است

 

رکن ديگر نقطه نظرات اين 
نگرش اين است که کمونيسم 

تبديل " اکٽريت"تنھا زمانيکه به 
شده باشد، ميتواند به تصرف 

و . يکپارچه قدرت چنگ بيندازد
شدن را ھم در " اکٽريت"شرط 

جامعه بوروژايی کنونی تنھا با 
قرار گرفتن کارگر در قدرت 

البته در شراکت با ديگر (
و تامين ) طبقات اجتماعی

. آزاديھای سياسی قلمداد ميکنند
اگر کمونيسم : چند سئوال ساده

عليرغم وجود آزاديھای سياسی 
تبديل به گرايش سياسی اکٽريت 
طبقه کارگر نشد، تکليف انقالب 
اجتماعی و سوسياليسم چی 
ميشود؟ آيا تا زمان تبديل شدن 

نبايد به " اکٽريت"به 

 ...نکاتی در باره جنبش سرنگونی

گرفته است، کمونيسم در صفوف 
طبقه کارگر در شرايطی که 
آزاديھای سياسی در جامعه گسترده 
و تضمين شده است، به نيروی 
اکٽريت جامعه تبديل ميشود و آماده 
انقالب و تصرف يکپارچه قدرت 

برخی از رفقای حزب . سياسی
حکمتيست اصرار بسياری دارند 
که اين تعاريف از انقالب را با 

و تفاوت " تاکتيک"شناخت از 
توضيح " استراتژی"و " تاکتيک"

اما تعريف ساده تری اين . دھند
انقالب دو . مقوالت را بيان ميکند

مرحله ای بيان دقيق تر و شناخته 
دو . شده تری از اين پروسه است

اين تصوير . مرحله موجود است
شباھت بسياری به تصوير ساده 
شده و بعضا مخدوش شده لنين از 
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی 

  .دارد

 

در دو تاکتيک سوسيال دمکراسی 
لنين انقالب را عمال به دو مرحله 

انقالب دمکراتيک، . تقسيم ميکند
در انقالب . انقالب سوسياليستی

دمکراتيک، طبقه کارگر به ھمراه 
حکومت . دھقانان انقالب ميکند

تامين کننده منافع اين بخشھای 
دھقانان متحد طبيعی . جامعه است

مساله اساسی . طبقه کارگرند
اما در . انقالب ھم دمکراسی است

انقالب سوسياليستی طبقه کارگر به 
ھمراه دھقانان فقير و اليه ھای 

برخی . پائينی جامعه انقالب ميکند
از رفقای حزب حکمتيست ھم 
سناريوی تحوالت انقالبی خود در 
جامعه را در بھترين حالت بر اين 
تزھا  و نه تزھای منصور حکمت 

اٽباتی استوار  –در بحٽ سلبی 
 .کرده اند

  

اشاره کردم که اين روايت مخدوش 
. شده ای حتی از بحٽ لنين است

تفاوتھا کدامند؟ لنين ضرورت و 
نياز به مرحله بندی کردن انقالب 

آماده نبودن شرايط ذھنی و "را از 
صد ھزار "و نبودن " عينی انقالب

استخراج " کارگر سوسياليست
تاکيد و فورمولبندی اش اين . ميکند
سطح فعلی تکامل . ""است

و ) شرط ابژکتيو(اقتصادی روسيه 

43شماره   
سازماندھی قيام کارگری و 
کمونيستی متوسل شد؟ اگر شرايط 
مھيا بود چطور؟ بعالوه اين شرط 

شدن برای طبقه کارگر " اکٽريت"
چرا و چگونه اختراع شده است؟ 
مگر در طول تاريخ طبقات 
اجتماعی ابتدا به نيروی سياسی 
اکٽريت جامعه تبديل شده اند و 
سپس به قدرت سياسی تعرض 
کرده اند؟ آيا خود بورژوازی 
اينگونه به قدرت رسيد؟ اکٽريت 
شد و سپس قدرت را قبضه کرد؟ 
اين پيش شرطی عمال پوپوليستی 

کارگر . البته با تعابير جديد. است
و کمونيسم را اسير و مقيد به 
قواعدی ميکند که عمدتا ناشی از 
موانع ايجاد شده بورژوازی برای 
جلوگيری از تصرف قدرت 

نمونه ديگر اين پيش شرط . ھستند
ھا و تابوھا، مساله تصرف قدرت 
توسط طبقه کارگر و نه حزب 

    .کمونيستی کارگری است

 

از طرف ديگر چه تضمينی وجود 
دارد که در فردای سرنگونی 
رژيم اسالمی، نيروھايی که 
قدرت را تصرف کرده اند، به 
امر آزادی ھای بی قيد و شرط 
سياسی پای بند خواھند بود؟ در 
کدام تحول سياسی ای در دوران 
اخير يک نيروی بورژوايی به 
مساله آزاديھای بی قيد و شرط 
سياسی متعھد بوده است؟ حال 
تصور کنيد که بورژوازی بمٽابه 
. يک نيروی ضد آزادی عمل کرد

. خود را زير پا گذاشت" تعھدات"
آنگاه . آزاديھا را محدود کرد

وضعيت انقالب چه ميشود؟ آيا 
باز ھم ما به نقطه آغاز بايد 
رجعت کنيم؟ آيا بايد باز ھم ابتدا 
برای آزاديھای سياسی جنگيد و 
سپس در مرحله بعدی به فکر 
سازماندھی انقالب کارگری بود؟ 
معضالت اين مرحله بندی کردن 

 !بسيارند

 

برای ما قابل درک است که اگر  
در شرايطی کمونيسم و کارگر 
نتوانند بنا به ھر دليلی قدرت 
سياسی را يکپارچه بدست آورند، 
از باال در قدرت سياسی شرکت 
کنند، فقط به اعمال فشار از پايين 

اما تبديل اين ويژگی . اکتفا نکنند
شرايط به استراتژی از پيش 

اعالم شده، 
  13صفحه 
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بحران کنونى رژيم اسالمى از  -١
بنيادى ترين خصوصيات جامعه 
و اوضاع سياسى ايران ناشى 
ميشود و نه فقط در چھارچوب 
جمھورى اسالمى قابل رفع 
نيست، بلکه بناگزير دائما تعميق 
ميشود و زمينه ھاى عينى 
واژگونى رژيم اسالمى را فراھم 

  .ميکند

 

اوال، بقاء ھر حکومت 
بورژوايى، و از جمله رژيم 
اسالمى، در وھله اول در گرو 
تضمين يک دوره رشد و توسعه 
اقتصاد کاپيتاليستى در ايران 
است، صرفنظر از دشوارى 
عظيم سازماندھى و تضمين چنين 
افق اقتصادى اى براى ھر بخشى 
از بورژوازى ايران، رژيم 
اسالمى بنا به مشخصات ماھوى 
اش بطور ويژه اى از تحقق اين 

رژيم اسالمى بنا . امر عاجز است
به ماھيت سياسى و ھويت 
اسالمى خود تاکنون نتوانسته و 
نميتواند به يک حکومت متعارف 
سرمايه دارى در ايران تبديل شود 
مناسبات حقوقى و ساختارھاى 
اقتصادى و سياسى مناسب براى 
حرکت سرمايه و کارکرد و 
گسترش مکانيسم بازار را ايجاد و 
تضمين کند، و شرايط ادغام 
فعاالنه بازار داخلى ايران در 
اقتصاد و بازار جھانى سرمايه 

جمھورى . دارى را فراھم کند
اسالمى نه فقط توان رفع بحران 
اقتصاد سرمايه دارى ايران را 
ندارد، بلکه خود موجب تشديد اين 

بن بست اقتصادى . بحران است
سرمايه دارى ايران مبناى اصلى 
بحران چاره ناپذير حکومت 

  .اسالمى است

 

ثانيا، حکومت اسالمى و نظام 
سياسى در ايران، بعنوان يک 
نظام و رژيم سياسى استبدادى، 
مرتجع و ضد انسانى مورد 
. تعرض توده وسيع مردم است

اين حکومت که بزور سرنيزه و 

روند سرنگونى و جايگزينى 
اين روند . رژيم اسالمى است

ميتواند مراحل گوناگونى را از 
سر بگذارد و اشکال مختلفى 

آنچه مسلم است . بخود بپذيرد
جامعه ايران در چھارچوب 
جمھورى اسالمى به يک 
موقعيت غيربحرانى و متعارف 

جمھورى اسالمى . باز نميگردد
  .رفتنى است

 

سرنگونى رژيم اسالمى  -٤
پايان سير تحول سياسى در 

کشمکش طبقات و . ايران نيست
جنبشھاى اجتماعى بر سر اينکه 
چه نظامى بايد برجاى رژيم 
اسالمى بنشيند از ھم اکنون در 
بطن مبارزه عليه اين حکومت 
آغاز شده است و در پى 
سرنگونى رژيم اسالمى تا 
تثبيت حکومت بعدى ادامه 

در اين جدال ھم . خواھد يافت
اپوزيسيون بورژوايى و ھم 
جنبش کمونيستى کارگرى 

از . شانس عينى پيروزى دارند
نظر حزب کمونيست کارگرى 
جنبش کنونى عليه رژيم اسالمى 
و سرنگونى حکومت موجود 
ميتواند حلقه اى در يک انقالب 
عظيم اجتماعى براى برقرارى 
يک نظام سوسياليستى در ايران 

  .باشد

 

تقابل سه جنبش سياسى  -٥
اصلى آينده جامعه ايران را رقم 

  .ميزند

 

اول، اپوزيسيون سنتى ملى 
در سالھاى اخير . اسالمى

جريان دوم خرداد پرچم وحدت 
اين جنبش و بستر ھمکارى 
مستقيم آن با حکومت ارتجاعى 

کل طيف . ايران بوده است
اپوزيسيون سازشکار حکومت 
اسالمى به اين جنبش تعلق 

اين جنبش که تا ضربه . دارند
خامنه اى و جناح راست به 
اکثريت دوم خردادى مجلس 
اسالمى ششم صحنه سياسى 
ايران را تحت الشعاع خود 
داشت، اکنون رو به تجزيه 
ميرود و اھميت و جايگاه 
. تاکنونى خود را از دست ميدھد

اين يک قطب سياسى عقب 

 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران 
 مصوب کنگره سوم 

 )٢٠٠٠ اکتبر ١٤، ٧٩ مھر ٢٣باتفاق آرا، (

کشتار تا اينجا دوام آورده است، 
اکنون رودرروى نسل جديدى از 
مردم است که در يک مقياس دھھا 
ميليونى آزادى و حقوق مدنى خود 

حکومت سرنيزه . را مطالبه ميکنند
و سياست سرکوب و ارعاب 
پاسخگوى اين موج اعتراضى جديد 
نيست و سرنگونى رژيم اسالمى 
  .در دستور جامعه قرار گرفته است

 

ثالثا، تسلط حکومت مذھبى و 
مقررات و موازين ارتجاعى اسالم 
. در ايران ديگر قابل دوام نيست

اسالميت حکومت مستقيما در برابر 
سکوالريسم عميق مردم و جامعه و 
. فرھنگ عامه قرار گرفته است

جامعه ايران يک حاکميت مذھبى و 
اسالمى را بيش از اين تحمل 

  .نميکند و عليه آن بپاخاسته است

 

بن بست حکومت اسالمى و  -٢
خطر واقعى سرنگونى و انقالب 
شکافھاى بسيار عميقى در درون 
. ھيات حاکمه ايجاد نموده است

جناح راست حکومت ھرنوع عقب 
نشينى در برابر اعتراضات مردم 
را سرآغاز اضمحالل حکومت 
ميداند و خواھان ادامه سياست 
. سرکوب و ارعاب در جامعه است

جناح اصالح طلب، جريان دوم 
خرداد، در تالش براى حفظ رژيم، 
خواھان سازماندھى يک حکومت 
اسالمى تعديل يافته و متکى بر 
طيف وسيع ترى از محافل و 
گروھبندى ھاى ملى و اسالمى 

اما نه سياست تشديد اختناق و . است
نه تعديل حکومت اسالمى ھيچيک 
. پاسخ بحران رژيم نيست

استراتژى ھردو جناح در متن 
واقعيات اقتصاد سياسى ايران 
امروز و در برابر جنبش سياسى 
عظيمى که عليه حکومت اسالمى 
شکل گرفته است محکوم به 

  .شکست است

 

تحوالت و کشمکشھايى که  -٣
امروز در ايران در جريان است 
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مانده و ارتجاعى و بيگانه با 
آزادى و حقوق مدنى مردم است و 
بقاء رژيم کنونى را تنھا راه حفظ 
نفوذ خويش در حاکميت و مقابله 
با جنبشھاى سياسى بيرون 

عمر سياسى . حکومت تلقى ميکند
مفيد اين جنبش حداکثر بانندازه 

با . عمر حکومت اسالمى است
سرنگونى رژيم اسالمى پرونده 

اسالمى  -اپوزيسيون سنتى ملى 
در سياست ايران بسته ميشود و 
نيروھاى مختلف اين جنبش به 
محافل و گروھبنديھاى کم تاثيرى 
در حاشيه جدال نيروھاى اصلى 
راست و چپ در جامعه تبديل 

  .ميشوند

 

دوم، ناسيوناليسم راست طرفدار 
سلطنت طلبان و مدافعان . غرب

رژيم سابق ستون فقرات اين 
جنبش اند، اما ابعاد واقعى اين 
جنبش بسيار فراتر است و بخش 
وسيعى بورژوازى ايران و محافل 
و کانونھاى ملى گرا و جمھورى 

بعالوه اين . خواه را در بر ميگيرد
جنبش با زوال جمھورى اسالمى 
بخشھاى مھمى از اپوزيسيون 
سنتى ملى اسالمى و مدافعان 
رژيم کنونى را نيز در تقابل با 

اين يک . چپ بخود جذب ميکند
جنبش ارتجاعى است که اساسا به 
اعتبار دو دھه حاکميت ارتجاع 
اسالمى بر ايران، فقر اقتصادى و 
انزواى اقتصادى وسياسى و 
فرھنگى جامعه ايران، امکان 
يافته است مجددا خود را طرح 

اين جنبش از نظر . کند
استراتژيکى متحد و پايگاه آمريکا 
و غرب محسوب ميشود و در 
تالقى ھاى مھم سياسى آتى 
حمايت مادى و تبليغاتى غرب را 

از نظر اجتماعى . خواھد داشت
افق اين جريان تجديد سازمان يک 
سرمايه دارى متکى به کار ارزان 
و کارگرخاموش و استبداد پليسى 

در خوشبينانه . نظامى است -
ترين حالت، نمونه جوامعى نظير 
مصر و ترکيه دورنمايى است که 
اين جنبش براى مردم ايران 

  .ترسيم ميکند

 

شکل : سوم، کمونيسم کارگرى
گيرى کمونيسم کارگرى بعنوان 
يک جنبش فکرى، سياسى و 

حزبى در طول 
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ديگر ربطی به تشخيص شرايط و 
" اکٽريت"و پيش شرط " تاکتيک"

سياستی که از پيش . شدن ندارد
آينده تحوالت را بر مبنای مراحل 

از قدرت آتی طبقه " تخمين"و 
کارگر تقسيم بندی ميکند، يک 
نگرش چپ سنتی و پوپوليستی 

   .است

 

برخی رفقای حزب حکمتيست 
مدعی ميشوند که ھر کس که 
بخواھد با قرار گرفتن در مقام 
رھبری و ھژمونی جنبش 
سرنگونی اقدام به تصرف قدرت 
سياسی و اجرای کليت برنامه يک 
دنيای بھتر بکند، دارای نگرشی 
پوپوليستی است، چرا که جنبش 

" عمومی ای"سرنگونی جنبش 
در برگيرنده گرايشات و . است

. نيروھای اجتماعی متفاوت است
اين برخورد دوستان حکمتيست 
عمال ناديده گرفتن و کنار زدن 
متدولوژی ای است که منصور 

 –سلبی "حکمت در مباحٽ 
جوھر . ارائه داده است" اٽباتی

اٽباتی  –انقالبی تزھای سلبی 
منصور حکمت بر اين پايه 
استوار است که راه رسيدن به 
قدرت يکپارچه سياسی توسط 
طبقه کارگر و کمونيسم را نشان 

شايد بنوعی بشود گفت . ميدھد
" کالسيک. "است" ميان بر"

متکی بر جمع . جديد است. نيست
بندی انقالبی از تجربيات کسب 
قدرت در انقالب اکتبر و ھمچنين 

پيش شرط . است" ۵٧انقالب "
تصرف . مرحله ندارد. ندارد

قدرت توسط کمونيسم و کارگر را 
تنھا در گرو کسب رھبری جنبش 

زمانيکه مردم . سرنگونی ميداند
" آری"اين نيرو را بپذيرند، " نه"

در اين . او را ھم خواھند پذيرفت
نگرش به تصرف قدرت سياسی، 

بودن " اکٽريت"بحٽی در مورد 
پيش شرطی محدود کننده . نيست

حرکت کمونيسم و کارگر در 
  .تصرف قدرت سياسی نيست

 

نگرش حميد تقوايی و نگرش 
کورش مدرسی در اين زمينه 
عليرغم تفاوتھای آن به يک 

دو دھه اخير، براى نخستين بار 
امکان واقعى حضور مستقل 
طبقه کارگر را بعنوان يک 
نيروى سوسياليست در برابر کل 
احزاب و جنبشھاى بورژوايى 
فراھم کرده و سوسياليسم را 
بعنوان يک آلترناتيو واقعى در 
. برابر جامعه قرار داده است

حزب کمونيست کارگرى نيروى 
پيشتاز اين جنبش است، اما دامنه 
اين جنبش و نفوذ اجتماعى بالقوه 
. آن بسيار گسترده تر است

کمونيسم کارگرى تنھا قطب 
سياسى مبشر يک جامعه آزاد، 
. برابر و مرفه در ايران است

جنبش کمونيسم کارگرى نه فقط 
ميتواند پرچمدار و سازمانده 
طبقه کارگر در تحوالت جارى 
و آتى ايران باشد، بلکه در اين 
موقعيت ھست که اکثريت مردم 
را در يک انقالب توده اى براى 
آزادى و برابرى و رفاه در 

  .ايران رھبرى کند

 

پيروزى کمونيسم کارگرى و  -٦
رھايى مردم در جدال تاريخساز 
کنونى در ايران قبل از ھر چيز 
منوط به اين است که اوال، طبقه 
کارگر بعنوان يک نيروى مستقل 
و تحت پرچم سوسياليستى خود 
پا به ميدان مبارزه بر سر قدرت 
سياسى بگذارد، و ثانيا، توده 
وسيع مردمى که عليه رژيم 
اسالمى بپاخاسته اند به 

 ...نکاتی در باره جنبش سرنگونی

. دستگاه واحد سياسی تعلق دارند
. ھر دو در نقاطی پوپوليستی اند

ھر دو تمايزات روشنی با نگرش و 
متد منصور حکمت در استراتژی 

  .انقالب کمونيستی دارند

 

 فرض کنيد سير :يک دنيای بھتر
رويدادھا روند مطلوب کمونيسم 
کارگری يعنی سرنگونی رژيم 
اسالمی توسط يک انقالب کارگری 
را عليرغم تالش جنبش کمونيستی 

روش . طبقه کارگر طی نکرد
برخورد با چنين اوضاعی چيست؟ 
 تاکتيک کمونيسم کارگری چيست؟ 

 

 مسلما سناريوھايی :علی جوادی
متفاوتی در سير تحوالت آتی 

تصرف يکپارچه قدرت . ممکند
توسط کمونيسم کارگری تنھا يکی 

اين . از اين سناريوھا است
اما . سناريوی مطلوب ماست

. سناريوھای ديگری ھم ممکنند
سناريوی . سناريوی قدرت دوگانه

شرکت در قدرت در باال و فشار از 
ھمگی از سناريوھای . پايين

سئوال اين است که در . محتملند
چنين شرايطی چه سياستی را 
کمونيسم کارگری بايد در دستور 

ما . قرار دھد؟ پاسخ روشن است
مانعی برای شرکت در قدرت 
سياسی در شرايط قدرت دوگانه 

مساله اصلی ما شکل دادن . نداريم
به بھترين شرايط برای پيشبرد امر 
انقالب کارگری و استقرار يک 
جامعه سوسياليستی و لغو کار 
مزدی و استٽمار انسان از انسان 

ما در ھر شرايطی اين . است
. استراتژی را به پيش خواھيم برد

چنين استراتژی ممکن است اساسا 
به پيش برده شود و در " پايين"از 

شرايطی ممکن است مشترکا ھم از 
پايين و ھم از باال به پيش برده 

اما پاسخ عملی و دقيق به اين . شود
مساله را بايد به زمان خودش 

در شرايط حاضر ما . موکول کرد
برای تحقق بی اما و اگر استراتژی 

اين اصولی . خود تالش ميکنيم
ترين کاری است که ميتوان در اين 

  .شرايط به پيش برد

*** 
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سوسياليسم و جمھورى 
سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو 
سياسى و اجتماعى واقعبينانه و 

تحقق اين . قابل تحقق بنگرند
ملزومات وظيفه حياتى حزب 
. کمونيست کارگرى ايران است

حزب کمونيست کارگرى ايران 
بايد به حزب سياسى کارگران و 

  .رھبر انقالب مردم بدل شود

 

حزب کمونيست کارگرى در  -٧
تحوالت جارى ايران براى يک 
پيروزى تمام عيار سوسياليستى، 
براى تحقق آزادى، برابرى، 
حکومت کارگرى و براى 
برقرارى فورى يک جمھورى 

حزب . سوسياليستى مبارزه ميکند
خواھان سرنگونى فورى رژيم 
اسالمى است و با ھر تالش 
نيروھاى درون و بيرون حکومت 
براى حفظ حکومت اسالمى در 
اشکال جديد و جرح و تعديل شده 

حزب . قاطعانه مقابله ميکند
کمونيست کارگرى در عين حال 
از ھر گشايش سياسى و فرھنگى 
که با فشار مردم به حکومت 
اسالمى تحميل ميشود فعاالنه دفاع 
ميکند و در مقابل ھر تالش دولت 
اسالمى براى تشديد اختناق، و 
پليسى تر کردن فضاى جامعه 

 * .قاطعانه مى ايستد

 

 ٢٤انترناسيونال ھفتگى شماره 

 ...قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران 

يک دنياى  
 بھتر 

را بخوانيد و به 
دوستانتان توصيه 

با نشريه مکاتبه ! کنيد
کنيد، سواالت و 

نظراتتان را با ما در 
!ميان بگذاريد  

آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

 

برای ھر کارگر و کمونيستی که 
به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن 
را امری مبرم و ممکن ميداند، 
منصور حکمت يک گنجينه غنی 

.آموزش است  
 

http://hekmat.public-
archive.net/ 

www.m-hekmat.com/ 
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  ٧٠٠٦: شماره

  ١٩٩٩ ژوئيه ١٧: تاريخ

 

 فاتح جان، حميد جان 

بنظر من اين . مصاحبه را گرفتم
مطلب حاوی تبيينى از مسأله 
اوضاع سياسى و استراتژی 
سياسى حزب است که درج آن، 
نظر به اھميت موضوع و اعتبار 
مصاحبه شونده، به افق سياسى 
حزب و تلقى ما از روندھای آتى 
در ايران يک قالب نامنعطف و 

به اين . خشک تحميل ميکند
اعتبار اين مقاله عمال يک اعالم 
موضع نھايى روی روند عملى 
اوضاع سياسى بحساب خواھد آمد 
که بنظر من قرار مربوط به 
جمھوری سوسياليستى چنين 

من با اين تبيين به . قصدی نداشت
اين دليل موافق نيستم که اوضاع 
آتى ايران را بشدت ساده ميکند و 

آل از روندھای  يک تصوير ايده
آتى را بجای کل احتماالت واقعى 
مينشاند و الجرم نوعى 

ناپذيری  نگری و انعطاف يکجانبه
انديشى در روش  و حتى ساده

. برخورد حزب ايجاد ميکند
  .بگذاريد توضيح بدھم

 

در . تصوير مطلب حميد اينست
انقالب . ايران حتما انقالب ميشود

جمھوری اسالمى را سرنگون 
طبقه کارگر، با حمايت . ميکند

اکثريت عظيم مردم جمھوری 
اين . سوسياليستى را برپا ميکند

تصوير غلط نيست، چون بھرحال 
اما . يکى از حاالت ممکن ھست

درست نيست، چون حاالت ممکن 
نوشته، و . ديگری را منتفى ميکند

سؤال کننده، چند فرض ديگر ھم 
  .دارند که جای سؤال دارد

اينکه انقالبى در ايران شروع 
شده و در شرف وقوع است، 
اينکه حزب کمونيست کارگری با 
اتخاذ اين شعار انقالب را محتوم 

اينکه از اين . اعالم کرده است
پس ميتوان نيروھا را به اردوی 

جناحھای جمھوری اسالمى و 
نيروھای سياسى دخيل در 
ايران، مجاھدين، راست غربى 
و کمونيستھا و غيره، با يک 
ضربه ميدان را بدست نميگيرند 

قيام اينبار . و خالى ھم نميکنند
به احتمال قوی در اوائل انقالب 

  .رخ ميدھد و نه اواخر آن

 

برخى اظھارات در متن بيش از 
حد يکجانبه و بعضا نادرست 

  :مثال. است

 

در اينکه انقالب ديگری در "٭ 
ايران در حال شکل گرفتن است 
جای ھيچ ترديدی باقى نمانده 

  ."است

بنظر من در اينکه مبارزه برای 
سرنگونى در ايران اوج خواھد 

اما . گرفت جای ترديد نيست
اينکه آيا اين به يک انقالب 
ارتقاء پيدا ميکند جای ترديد 

برای حميد انقالب فرض . دارد
است و سؤال اين است که 

انقالب چه سيری را دنبال "
بنظر من يک سير ". خواھد کرد

محتمل اينست که کار به انقالب 
. نکشد، کودتا و ضد کودتا بشود

رژيم برود و مملکت وارد يک 
ثباتى سياسى و  فاز پيچيده بى

  .کشمکش نظامى بشود

 

ما با شعار جمھوری "٭ 
سوسياليستى اعالم ميکنيم که در 
انقالبى که در راه است 

داری را ھمراه  کارگران سرمايه
جمھوری اسالمى دفن خواھند 

  ."کرد

اما با . ما اين را حتما ميخواھيم
اين شعار چيزی راجع به 
ّحتميت در راه بودن انقالب و 
اينکه کارگران چه خواھند کرد 
ّنميگوييم، بلکه از حتميت 
سرنگونى و اينکه ما چه 

  .ميخواھيم حرف ميزنيم

 

 سرنگونی، انقالب و سوسياليسم
 نامه به حميد تقوائی و فاتح شيخ

 منصور حکمت 

. انقالب و ضد انقالب تقسيم کرد
اينکه اين انقالب يک انقالب 

اينکه منظور از . ھمگانى است
انقالب، انقالب عليه رژيم اسالمى 
است و با سرنگونى رژيم انقالب 

اين مفروضات . ھم پيروز ميشود
  .ھمه بنظر من جای سؤال دارد

 

بنظر من سرنگونى و انقالب به  -١
سرنگونى . اند يکديگر گره نخورده

بدون انقالب ھم ممکن و محتمل 
سرنگونى ميتواند حاصل . است

يک روند نظامى، بحران و ھرج و 
مرج، پروسه نافرمانى سيويل و 
فعل و انفعاالت انتخاباتى و غيره 

ميتواند حاصل پيروزی . ھم باشد
نيروھايى بجز يا عالوه بر 

  .نيروھای انقالبى ھم باشد

بنظر من به احتمال قوی سرنگونى 
نه نتيجه انقالب در ايران، بلکه 
يکى از لحظات شروع انقالب در 

بنظر من انقالب . ايران خواھد بود
ايران با سقوط جمھوری اسالمى 
تازه آغاز ميشود و نبردھای 

. تر بعد از آن است طبقاتى جدی
ھا  بنظر من در سرنگونى خيلى

شرکت خواھند کرد، اما در 
اکثريت عظيم "انقالب، کارگران 

  .را با خود نخواھند داشت" مردم

 

جمھوری سوسياليستى ھم به  -٢
انقالب عليه رژيم گره نخورده 

بنظر من اعالم جمھوری . است
سوسياليستى ھم ميتواند حاصل 
پيروزی نظامى، قاپ زدن قدرت 
در خالء سياسى، کودتا و ھر چيز 

چرا که جمھوری . ديگری باشد
سوسياليستى ميتواند بعنوان دولت 
دوره انقالبى، دوره بحران، ظاھر 

ايجاد حکومت شورايى . شود
کارگری، پس از اعالم جمھوری، 

. تری باشد ممکن است کار سخت
  .جنگ داخلى الزم داشته باشد

 

تصوير حميد کمابيش تکرار 
من اين را .  است٥٧پروسه انقالب 

چون . ترين حالت نميدانم محتمل
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تکيه حزب بر اين شعار مبتنى "٭ 

بر حتمى ديدن وقوع انقالب و 
متن خود " (سرنگونى رژيم است

 .)سؤال دوم

ّقرار از حتميت . بنظر من خير
اوجگيری مبارزه برای سرنگونى 

تکيه . حرف ميزند و نه انقالب
حزب بر اين شعار، بنا به متن 
قرار، برای کنکرت کردن شعار 
حزب در متن مبارزه برای 

  .سرنگونى است

 

ھمانطور که حزب ما انقالب "٭ 
و سرنگونى رژيم را پيش بينى 

  ."ميکند

ايم،  بينى کرده سرنگونى را پيش
  .اما انقالب را لزوما نه

 

انقالب در شرف وقوع ايران "٭ 
  ."از اين اصل مستثنى نيست

 

شعار جمھوری سوسياليستى "٭ 
گيرتر شعار  در واقع بيان توده

حکومت کارگری در شرايط 
  ."انقالبى امروز ايران است

فکر نميکنم بشود شرايط امروز 
ايران را شرايطى انقالبى 
توصيف کرد اما شعار ما برای 
شرايط مبارزه وسيع برای 

حتى اگر انقالبى . سرنگونى است
  .در کار نباشد

 

جمھوری سوسياليستى تنھا با "٭ 
انقالب ميتواند برقرار شود چون 
ِرژيم ايران با زبان خوش کنار 

  ."نميرود

ِزبان "انقالب تنھا آلترناتيو 
رژيم ايران بايد با . نيست" خوش

اما ھر قھری . قھر سرنگون شود
  .لزوما انقالب نيست

 

در اين انقالب طبقه کارگر "٭ 
اکثريت عظيم جامعه . تنھا نيست

يعنى زنان، جوانان و بخشھای 
وسيعى از اقشار محروم شھری 

  ."در اين انقالب کنار کارگرانند

در کدام انقالب؟ در نبرد برای 
سرنگونى شايد اين تصوير 

ھرچند جوانان و (درست باشد 
زنان ھم تقسيم 

  15صفحه 
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رژيم اسالمى "اما در انقالب برای تبديل ) خواھند شد
، اتفاقا بنظر من "داری به آخرين رژيم سرمايه

کارگران اکثريت عظيمى را ھمراه خود نخواھند 
  .داشت

 

خالصه کالم، اين مطلب راجع به محتوميت انقالب 
است و شعار جمھوری سوسياليستى را از آن نتيجه 

مطلوبيت انقالب، و حتى محتمل بودن آن، . ميگيرد
يعنى واقعى بودن احتمال آن، خيالى نبودن آن در ايران 

اما حتمى دانستن . امروز، ميتواند موضع حزب باشد
انقالب موضع رسمى ما نبوده است و بشدت دست و 
بال سياسى ما را ميبندند و ما را به يک سير از ميان 

  .چندين سير محتمل ميخکوب ميکند

 

بنظر من، و بنا به متن قرار، بايد شعار را به مبارزه 
برای سرنگونى ربط داد و برای انقالب از سر 

ايده حتمى . مطلوبيت آن برای ما و مردم تبليغ کرد
بودن، تا چه رسد به در حال وقوع بودن آن بنظر من 

چنان . الاقل قرار مصوب ما اين نيست. درست نيست
تبيينى احتياج به يک قطعنامه اوضاع سياسى دارد که 

  .ّحتميت انقالب را نشان داده باشد

 

ای درباره سير محتمل  اگر حميد در بحث جداگانه
اوضاع از نظر خودش حرف بزند، ھمه اينھا را 

اما اين تبيين در توضيح يک قرار . ميشود چاپ کرد
مھم جديد، به معنى تصويب اين تبيين بعنوان خط 

  .و اين بنظر من اشکال دارد. رسمى است

 

  :نکات ديگر

از اول مصاحبه .  بنظر من خوب نيست٣٭ بيان سؤال 
شونده را در يک موضع تدافعى قرار ميدھد تا با ھزار 

حميد ھم زيادی . زحمت از خود و حزب رفع شبھه کند
يادآوری کرده است که سوسياليسم ما با نوع روسى و 

بيشتر يک نگرانى خود ما را منعکس . چينى فرق دارد
 در  تر و کمتر مچگيرانه شايد يک حالت اثباتى. ميکند

تر و محکمتری را باعث  سؤال، جواب روشنگرانه
  .بشود

 

عالوه بر بحث انقالب که .  ناقص است٥٭ پاسخ سؤال 
اشاره کردم، گمان ميکنم سؤال کننده در مورد رابطه 
سرنگونى با مبارزات جاری و اصالح طلبانه و شايد 
اقتصادی و اتصال حلقه به حلقه از امروز تا آن روز 

  .اين وجه سؤال پاسخ نگرفته. ھم پرسيده است

 * .خسته نباشيد

 رفقای گرامی،

ھمه ما از نجات دوستان و حل نسبی 
متاسفانه شرايط . مشکل خوشحال شديم

ترکيه و معضالت روزافزون پناھجويان 
اوضاعی را بوجود آورده است که ثمره 
. اش تنھا ناامنی و نگرانی مستمر است

توصيه ما اينست ھمراه با دوستان ديگر 
واحد دفتر دفاع از حقوق پناھندگی را ايجاد 
کنيد و بطور متشکل با معضالت مشابه 

دراين زمينه ميتوانيد از . مقابله کنيد
. تجارب رفيق سيروان قادری استفاده کنيد

برای شما آرزوی پيروزی و تندرستی 
 .دارم

 

 دوست گرامی علی روحانی

مطلب شما در باره تحليلی بر تھديدات 
نظامی آمريکا عليه جمھوری اسالمی 
دريافت و در ستون آزاد سايت حزب 

 .پيروز باشيد. منتشر شد

 

 تشکر، سال نو مبارک

از ھمه دوستانی که به مناسبت سال نو 
برای دبيرخانه و نشريه تبريک سال نو 

ما ھم متقابال . ارسال کردند تشکر ميکنيم
به ھمه شما عزيزان سال نو را تبريک 

دسته جمعی تالش کنيم که ھر . ميگوئيم
سال تکرار مالل آور سال پيش نباشد و 
واقعا نو شدن طبيعت با نو شدن جامعه و 

اين . افکار و مناسبات اجتماعی عجين شود
بدون تالش جمعی برای تغيير اين دنيای 
کھنه و سراپا لجن سرمايه داری ممکن 

 .پيروز باشيد. نيست
 

 باربد

کمونيستھا در ايران جائی ندارند، بيخود 
 باربد. پاينده ايران. تبليغات نکنيد

 

 باربد عزيز،

اگر چيزی در ايران جائی ندارد نظام 
خود . مبتنی بر شاه و رعيت است

. ھم دل و دماغ شاھی ندارد“ شاھزاده”
شايد فھميده سرمايه داری امروز روی 

ناسيوناليسم . سلطنت شرط بندی نميکند
ايرانی ھواخواه تاج و تخت دچار بحران و 
سردرگمی است تا جائی که دم به دقيقه 
تنش به اسالميون و ملی مذھبيھای موسوم 
. به ليبرال و جمھوريخواه ميخورد

جمھوری اسالمی که ديگر دارد آبروی 
پاينده ”با . ناسيوناليسم ايرانی ميشود

بايد سياست . دھن شيرين نميشود“ ايران
موفق . روشن داشته باشيد که نداريد

 .* باشيد

سرنگونی، انقالب و 
 ...سوسياليسم

با سالم، رفقا سال نو را به ھمگی تبريک 
اميدوارم سال پيروزی . عرض ميکنم

سوسياليسم و رشد و ارتقای حزبمان در 
صحنه بين المللی در مبارزه آزاديخواھانه 

 . و برابری طلبانه باشد
 

رفقا امروز دومين سالگرد ورودم به وان 
دو سالی که با درد و رنج، . ترکيه است

گرسنگی، بيماری، وحشت و استرس توام 
با وجود شرايط بسيار سخت در . بوده است

اينجا ھرگز وظيفه کمونيستی را فراموش 
نکرده و مبارزه برای انسانيت را در اينجا 

دو سال است که شبانه . نيز ادامه داده ام
. روز جانھای زيادی را نجات داديم

گرسنه . بيماران زيادی را مداوا کرديم
مانديم، گرسنه ھا را سير کرديم برای 
کودکان و زنان کارھای بسيار ارزشمندی 

بر خالف رفقای پر ادعا که . انجام داديم
در الک اينترنتشان فرو رفته اند و سراب 
بوق مبارزاتيشان گوش ھمه را کر کرده 
که به اصطالح برای دنيای بھتر مبارزه 
ميکند در صورتی که از خارج 
 . چھارديواری خانه شان بيرون ھم نميزنند

 

مبارزه ما در حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری برای سوسياليسم و برابری و 
آزادی داخل توده مردم و برای مردم بوده 
و اثرات مبارزه و در بين مردم بودن 
تغيير ديد منفی مردم و آگاھی مردم از 
آرمانھای سوسياليسم و مبارزين راستين 
برای دفاع از آزادی و برابری و حقوق 

رفقا در سی . کودکان و زنان شده است
سال مبارزه ام برای سوسياليسم ھميشه با 
اين اعتقاد که برای يک کمونيست تمام 
جغرافيای دنيا صحنه مبارزه است، مبارزه 
کرده ام، تجارب مبارزاتيم کمکم کرده 
ھميشه صف راستين مبارزه را انتخاب 

صف راستين مبارزات برابری طلبانه . کنم
و آزاديخواھانه حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری است که افتخار مبارزه در اين 

برای مبارزه پراتيک و . صف را دارم
مردمی پيوستن به اين حزب افتخاريست 

حزبی . بر کارنامه مبارزاتی ھر آزاديخواه
که با داشتن مبارزان پيش کسوت پرچم 

 . سوسياليسم را به دست گرفته است
 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد 
تا با قدرت در مقابل دشمنان انسانيت 

 . مبارزه کنيم

زنده باد سوسياليسم، مرگ بر جمھوری 
 ضد انسانی اسالمی ايران
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 نامه ھا
 سياوش دانشور
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عزادار امام حسين و شيپورچی 
 !يزيد

بازی " وصولگرا"توی اوج 
 تعدادی کانديد مجلس ،حکومت

زد و بندھای اسالمی که روی 
حساب شرايط موجود جمھوری 

شده " وصولگرا"اسالمی ناگزير 
بودند در اثنای مصاحبه ھا و 
تبليغاتشان ضمن تأکيد بر 

 برای تحريک ،"وصولگرايی"
 ،ی خاليق"دوم خرداد"عواطف 

حماسه "ذکر مصيبت دوران 
. را ھم ميکردند" اصالح طلبيشان

نمونه عزادار امام حسين و شيپور 
آنھا ھم پسرعموھا و ! چی يزيد

پسر دايی ھای يکديگر بودند که 
َسر عيش و عشرتشان از قبل  ِ

امام .  دعوايشان شده بود،اسالم
رضا که جام شراب مسموم را زد 

 خودش ،شد" غريب الغربا"و 
. بود" عليه لعنه"وليعھد مأمون 

شمر ذلجوشن معروف به 
که سر امام حسين را " ملعون"

. بريد نيز دائی حضرت عباس بود
" اصالح طلب"حال آندسته از 

ھای زيادی خر مرد رند برای 
دخول به مجلس زد و بند اسالمی 
ضمن ادای فرايض 

می نشينند از " اصولگرايانه"
حماسه "جور دوست برای 

آفرينيھای مظلومانه کربالی دوم 
نوحه ميخوانند و " خردادشان
خيلی از توده ايھا و . سينه ميزنند

اکثريتيھا ديگر از نفس افتادند 
حزب  "منتھا از ميانشان 
راه "و " دمکراتيک مردم ايران

ھنوز از کت و کول " توده
نيافتادند و ھمينطورعرقريزان 

 .  برايشان سنج و نقاره ميزنند

 

ساختار قدرت سياسی در 
جمھوری اسالمی چاره ای بجز 
گرايش به فشردگی روز افزون 
در حلقه باالی تشکيالت مافيای 
حکومت اسالمی و تشديد 

ھرگونه وعده . ميليتاريسم ندارد
تعديل ميليتاريسم و کاستن از سير 
صعودی سبعيت حکومت در دور 
آتی انتخابات رياست جمھوری و 

معنی صاف و ساده . بخوانيد
فيلسوف " ادبيات قدسی مآبانه"

. اسالمی چيزی جز اين نيست
" فيلسوف سورپرايز اسالمی"

در باب " عميق"حين تفحصات 
صدر اسالم مقداری کشفيات 
ظريف و بديع فرمودند و به اين 
نتيجه رسيدند که آقا قرآن را 

َمد آقا " فقط ،ولش کن
اين ! را باد بزن" پالستيک

معنی اسالم جديد آقای 
 . عبدالکريم سروش است

 

آن شعوری که اجازه نميدھد آدم 
قورباغه رنگ شده را با فولکس 
ًواگن عوضی بگيرد قاعدتا نزد 

اين شعور . ھمه مردم ھست
مردم را نميتوان دست کم 

حاال بماند که کم کم . گرفت
فرشته ھا دارند توی گوش 

. ميخوانند" سروش"ايشان ھم 
يعنی امثال سروش با اين 
چنگولک بازيھای آشکار 
ميخواھند از خودشان امام و 

اسالمی " بی آزار"امامچه ھای 
امام زمان شدن ! درست کنند؟

که گمان نميکنم از او ساخته 
 چون جمھوری اسالمی به ،باشد

 خودش ،قول رفقای داخل ايران
سياست ! ِانده امام زمانه

حکومتھا و موسسات آکادميک 
 ميدان دادن به ،سرمايه غرب

اين نوع ھفتخط ھای اسالمی 
" ممد غضب"قصد دارند . است
از روی . ش کنند" زال ممد"را 

" زال ممديھا"تجربه فھميدند که 
! بھترحرف آنھا را گوش ميکنند

خيلی وقت است که روی اين 
 . سياست در فکر و در عملند

 

اکس مسيحی "گفتگوی 
اکس مسلمان "و " کمونيست
 "!مسيحی

 

 ":اکس مسلمان مسيحی"
 شنيدم عضو اکس مسلم شدی؟ 

 آره ":اکس مسيحی کمونيست"
تو اساس نامه ! ولی چه فايده؟

اش نوشته ھيچوقت حق رای 
ًميگه قبال مسيحی بودی !  ندارم

 . حق رأی نداری

 ما ":اکس مسلمان مسيحی"
آخه اين سازمانو ! که داريم

 !خنک و ناخنک
 

 سعيد مدانلو

پيچ و تابھای دستگاه سياسی 
حکومت در فضای جنبش 

 رھسپار زباله ،سرنگونی طلبی
. دانی شھرداری خواھد شد

 يک ،درسرنوشت مردم آن مملکت
تقابل بزرگ با جمھوری اسالمی 
رقم خورده که دوران پچ پچ و بگو 
. مگوھايش دارد سپری ميشود

ِصدای اعتراضات بی تعارف و 
نميخواھيمت را رفته رفته بلندتر 

باالخره مجبورند کار . ميتوان شنيد
اصالحات و تعديل . را يکسره کنند

برای جمھوری اسالمی ھميشه 
 . امری غيرممکن بوده است

 

 !ممد آقا پالستيک

ھای از " اصالح طلب"افق سياسی 
حلقه تنگ قدرت سياسی بيرون 

 مبتنی بر حفظ حکومت  و ،افتاده
" تعديل اسالم ناب ممد غضب"

. بيشتر از ھميشه تيره و تار است
عبدالکريم سروش از فرط  
ناگزيری ديگر برای خدا و پيغمبر 

خودش ھم " معصوم"و امامان 
نامبرده با کمال . حرف در آورده

استادی درعلم جقول بقول اسالمی 
ضمن " قدسی مآب"و ادبيات 

نگھداری جالل و جبروت هللا و 
محمد و خمينی و برخی حديث 

 يک کاله گشاد ،پردازان اسالمی
نھاده و دست " جبرييل امين"سر 

کوتاه " صحنه وحی"نامبرده را از 
وحی "او ميگويد . نموده است

َمنزل مثل بادی است که خدا در " ُ
مثل آدمی که . دميده) شيپور(نای 

منتھا چون . در شيپوری ميدمد
حتی در زمان ) محمد(شيپور 

خودش ھم عتيقه بوده و صدای 
مزخرف ميداده و باز به قول خود 

" جناب ممد غضب آقا "،ايشان
حتی خاصيت گرده افشانی نخل 
ھای نر روی نخلھای ماده خرما را 
نميفھمده و جلوی کار و تجربه 
ارث و موروثی دھقان عرب را 
گرفته بوده و باعث افت محصول 

اين بود که بسياری از ! شده بوده
آيه ھای قرآن مزخرف از آب در 

برويد خودتان ! باور نميکنيد؟. آمده
جنگ لفظيھايش با مالھای قم را 
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ًما قبال مسلمون . برای ما ساختن

يک عده . ًبوديم بعدا مسيحی شديم
. ھم اينجا بما ميگن اکس مسلم

من خودم دوست دارم . بذار بگن
چون ھنوز اکسم . اکس مسلمو

شما قراره به ما کمک ! مسلمه
! کنين ببرينش باال پشت بوم دنيا

حاال موظب باشين از پشت بوم 
.  دست و پايش بشکنه،نيفته پايين

من خودم ھر روز جلوی عيسی 
به اين . مسيح براش دعا ميکنم

خودش ". مسيحيت سياسی"ميگن 
با چندتا مذھب ريز و درشت غير 
اسالمی ديگه تحت نظر و کنترل 

 .حکومتھای غربيه

 آره ":اکس مسيحی کمونيست"
عبدالکريم سروش قراره . ميدونم

اسالمو ھم براشون اينطوريش 
 !کنه

 راستی ":اکس مسلمان مسيحی"
ديگه " مذھب رويگردانم"اين  از 
اين با اکس مسلم مثل آب و ! چيه؟

بکنی تو يه بطری . روغنند
ھرچی بتکونيشون قاطی ی ھم 

ھی نيارين اونو با اکس ! نميشند
ميخواھيد  . مسلم  قاطی بزنين

نکنه ! اکس مسلمو از رو ببرين؟
" پوليتيک کمونيستی"ميخواين 

 بزنين؟ 

 نه ":اکس مسيحی کمونيست "
 راستش ما قراره ھر طوری ،بابا

 !شده اسم در کنيم

 وای ":اکس مسلمان مسيحی"
 خدا کنه ،عبدالکريم سروش گفتی

دوباره ممکنه برم . کارش بگيره
آخه ھنوز نصف . مسلمون بشم

چطوره ! بيشتر وجودم تو اسالمه
 بيا با ھم يک  ،آقا: برم بھش بگم

اسالمی درست  -مذھب مسيحی 
اسمشو ھم بزاريم ! کنيم؟

 عربيشم ميشه ،"اسالحی"
مثل اينه که ھر دو تا ". اصالحی"

ھويج ! کرده باشيم" اصالح"رو 
آخه دين .  چماق ازون،ازاين

ًاسالم اصال ھويج نداره ھمش 
واسه ھمين بود که ازش . چماقه

 ،ولی اينم ميدونم نميشه. دل کندم
عيسی با ھمه صبرش با محمد 

آخه . نميتونه توی اين دين بسازه
حوری "ھر روز غروب سر 

 ،خدا آفريده تاس ميريزند" ّيکه
ولی اگه . محمد جفت شيش مياره

ميتونه به ھمه دنيا حکومت ! بشه
 .کنه

  17صفحه 
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 مگه ":اکس مسيحی کمونيست"
 قرار نيست دين حکومت نکنه؟  

 نه ":اکس مسلمان مسيحی"
دين . ديگه اين دين فرق ميکنه

مسيح رو اينجا يک عالمه از 
دين اسالم . دندونھاشو کشيدن

. ھنوز دندوناشو سالم نگھداشته
سروش و دنبالش گنجی راه افتادن 
. ميخان چندتا از دندوناشو بکشن

ِ  کار  اين يکی دين چنتا دندون
ايندوتا اگه با . درست الزم داره

دينش . ھم جمع بشن کار تمومه
 !بی نظيره

 اينی ":اکس مسيحی کمونيست"
ِکه ميگی يک سری تخيالت 

 .مريضه

 ":اکس مسلمان مسيحی"
ميخوای اکس مسلم مسيحی 

 بمونم؟

 بيا ":اکس مسيحی کمونيست"
 .اکس مسلم کمونيست شو

 اکس ":اکس مسلمان مسيحی"
اين تخيالت ! مسلم کمونيست؟

 !مريض نيست؟

 

مقابله به مثل با " ھنر"ما از 
 !شما بی بھره ايم

رفته رفته معلوم شد که سکتاريسم 
 ادامه ،ناشی از پوپوليسم راديکال

و تشديد رفتار پلنوم بيست و 
ششمی حزب کمونيست کارگری 
ايران با علی جوادی تا چه اندازه 
. برای آن حزب گران تمام شد

علی خودش در آن پلنوم چيزی 
توی اين مضمون که عرض کردم 

چه خنده ھا که . به آنھا گفته بود
 دوستان ،نکردند از اين گفتۀ او

حزب حکمتيست . ما" قدر قدرت"
جلوتر است کاريش ھم نميشود 

من حيث المجموع منصور . کرد
به . حکمتی تر از بقيه عمل کرد

حزبی که منصوری حکمتی تر 
عمل کرد و جلو افتاد پيوستن از 
نظر من نه تنھا ھيچ عيبی نيست 
بلکه قدرت اعتراف به يک 

آنھا از آن کنگره . واقعيت است
 کنگره ای ،دومشان که در آمدند

ھای  " ھشدار"که زير بمباران 
و بالفاصله . شما برگزار کردند

نشان داد که از عھده يک کار 

" قصه کلثوم ننه"آقای تقوايی 
 . است

 

متأسفانه از اين ھم بدتر خواھيد 
کيوان جاويد از اينی که . شد

ھست ھم خودش را ضايع تر 
اثرات منفی سلطه . خواھد کرد

 کار ،سياست غلط بر يک حزب
از ما . را به اينجا ميکشاند

ساخته نيست که با اينچنين 
نفرت انگيزی پاسخ " ادبيات"

ما از . نوشته ھای شما را بدھيم
ًسخيف که اتفاقا " ھنر"اين 

آنقدر ساده است که زحمت 
فکرکردن ھم برای نوشتنش 

 خوشبختانه بی بھره ،الزم نيست
شما مينويسيد ما ھم گاھی . ايم

تعدادی از مردم . پاسخ ميدھيم
ميخوانند و البد قضاوت 

معلوم بود و . خودشان را ميکنند
به عينه آشکارتراز آن شد که 
داخل آن حزب چه کينه ای را 
داريد در دل کادرھايش نسبت 
به کسی که بجز مخالفت سياسی 
و ترک ناگزير حزبتان 

 ،ديگری نشده" مرتکب خالف"
 . پرورش ميدھيد

 

 علی ،آقای سعيد صالحی نيا
حزب توده و "جوادی را به 

رھبری . مانند ميکند" حزب هللا
حککا و شايد بسياری از 
کادرھای  آن حزب بھتر ميدانند 
که ما از پس اين قلمزن صف 
اول و مدافع صديق حککا 

ناز شست تان که . برنمی آييم
کادری با اينھمه ھوش و 
. استعداد از آنِ  حزب شماست

برای . قدرش را بدانيد
تان " سوسياليسم ھمين امروز"

. کمک ارزشمندی خواھد بود
تعدادی که در داخل آن حزب 
سر نامھربانی را با او درپيش 
گرفته اند بھتر است رفته رفته 
سعی کنند با نگاه مثبت تری به 
. ايشان برخورد کنند

در " سوسياليسم ھمين امروز"
آن حزب به کادرھای قلمزن و 
با سوادی مثل او نياز وافر 

تن و " بھداشت"برای . دارد
روان سياسی حزبتان نيز 

ببينيد تا . وجودشان غنيمت است
صحبت علی جوادی ميشود به 
چه شکل در صف اولتان ظاھر 

ھمان قلم ايشان و آقای . ميشود

 ...خنک و ناخنک
توطئه "بقيه . خوب برآمده اند

ھای علی جوادی باد " گری
ِ  آنی که گفت. ھواست َمثل اگر : "َ

 ھرچی فحش و ،رو به باال ميری
 ".تنفر بشنوی تند تر ميری

    

اکس "شما بھتر عمل کنيد و رشد 
چھره . را کنار بگذاريد" مسلمی

شدن توی غرب به اين قيمتھا نمی 
اگر توی ايران مثل . ارزد

حکمتيست ھا که ياد گرفتند شلوغ 
پلوغ الکی نکنند يک آبی گرم 
ًکرديد يا مثال  جلوتر از بقيه  توی 
طبقه کارگر سيگنالھای خوبی از 

 مطمئن باشيد اگر ،شما ديده شد
ًاحزاب ديگر تماما به شما نپيوستند 
ًحتما تعداد قابل مالحظه ای از آنھا 
َدل می کنند و به شما ميپيوندند نه 
تنھا اين بلکه تعدادی کثيری از 

 . مردم را ھم جذب خودتان ميکنيد

  

يک کار خوب که از حزبی ديده 
قرار "ً مخصوصا حزبی که ،ميشود

و شما جوالدوز به آن "  بود بترکد
 نه تنھا نترکيد بلکه کارش ،ميزديد

را با تمام سختی ھايی که عالوه بر 
 ،ھای شما از بيرون" ھشدار"

داخل خودش ھم تحمل کرد، درست 
انجام داد و يک گل ھم تقديم 

اين . حضور حضار محترم نمود
حزب تا اينجا نشان داد که استعداد 
. کارھای خوب ديگری ھم دارد

ًتوی کار سياسی معموال آنی را که 
نشان داده است استعداد بيشتری 

نفرت . دارد بيشتر تشويق ميکنند
شما از علی جوادی و از کورش 

 به ،مدرسی و حزب حکمتيست
. کمونيسم کارگری ربطی ندارد

خيليھا . داريد راه ديگری ميرويد
ياد گرفتند زبان انشعاب اول را 

. شما تشديدش کرديد. کنار بگذارند
 بی فحش و فضيحت ،حرف داريد

 .بنويسيد

  

علی جوادی از روز اول با "
 ،کوروش مدرسی تماس گرفت

خودشو توی . عجز و البه کرد
 ، کوروش قبول نکرد،خاک انداخت

 ،ھنوز ھم جزع فزع ميکنه
اينھا به قول " کوروش قبول نميکنه
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شکست "ايرج عبداللھی برای 

علی جوادی " تمام و کمال
حضور امثال کيوان . کافيست

جاويد و محمد رضا پويا در صف 
بعدی آنھم با آن زبان مملو از کينه 
ِو نفرت بی حجاب چندان دلچسب 

خمينی و بوش و . به نظر نميرسد
بن الدن و آدمکشانشان و اعوان 
. انصارشان داستانی ديگر است

حزب توده و اکثريت و جبھه ملی 
 .و امثالھم داستانشان ديگر است

 

ھيچکس نميتواند مثل آقای 
" توده ای و حزب هللا"صالحی نيا 

.  کند" افشاء"بودن علی جوادی را 
علی " شکست فاحش"ھمين برای 

سوسياليسم "جوادی کافی نيست؟ 
را ھم که بلندتر از " ھمين امروز

ھمه شما در نوشته ھايش شعار 
بھتر از اين ديگر برای . ميدھد

"  کمونيستی کارگری"يک حزب 
 چه ميخواھيد؟ 

 

در ضمن خسرو دانش ھم 
اميدوارم باالخره جای درست 
خودش را پيدا کرده باشد و 

ھای آتی اش باعث "درافزوده"
اميدوارم . پيشرفت کارتان شود

کسی در آنجا اشتباه ما را مرتکب 
ُھرھری مذھب"نشود و به  بودن " ُ

متھم شان نکند و ايشان مجبور 
نشود باردگر بارسفر به ديار 

اميدوارم کسی آنجا . ديگری ببندد
پست "پيدا نشود بگويد ايشان سر 

فوری قھر " و مقام  نياوردن
در ضمن  يادتان باشد اگر . ميکند

ايشان سه تا مطلب نوشتند و آن 
"  ّتوپ توپ"نوشته سومی که 

چاپ " انترناسيونال"بود وسط 
نشد يا تيتر اول يکی از نشرياتتان 

ايشان تا !  کتکه رو خوردين،نشد
فوری ! سه بيشتر صبر نميکنند

در ميايند و شونصد صفحه 
پايين و باال تان را " تئوريک"
پيچ و مھره ھای . ميکنند" نقد"

اميدوارم . ميکنند" لق"حزبتان را 
شما شانس بياوريد و او کمتر 
وقت تان را صرف اينجور حرف 

 . و سخنھا کند

   

در نوروز و آغاز زيبای فصلھا 
برای ھمه تان آرزوی بھروزی و 

 . *تندرستی ميکنم
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جريان در اپوزيسيون وقتی از 
سلطنت سخن ميگويد الگوھای 
اروپائی مانند سوئد و انگلستان را 
نشان مردم ميدھد تا تصوير 
جريانی که تمام نقدش به 
جمھوری اسالمی عوض کردن 
خامنه ای با رضا پھلوی و يا 

است را " ملت"با " امت"
سرپوش بگذارد و تنی چند خام 
انديش و از دنيا بيخبر را به 

نظام پادشاھی مشروطه و "
که لياقت بھتری در " دمکراتيک

اداره سرمايه داری و چرخاندن 
سيستم بھره کشی و استثمار را 

دراين يادداشت . دارد مجذوب کند
البته بحث در مورد امکان بقدرت 
رسيدن، و يا بعبارت دقيقتر، 

اين . اعاده سلطنت در ايران نيست
اگر از محاالت تاريخ و سياست 
. نباشد از غير ممکن ترين ھاست

نکته در مورد آنتی کمونيسم ذاتی 
اين نظام و کوک کردن ساز 
تبليغاتی اش با ھمين مدلھای شبه 

سلطنت . سلطنتی اروپائی است
تمرين "طلبان ايران ھرچه 

ميکنند از آنتی " دمکراسی
گوئی اين . کمونيسم کم نمی آورند

تمايل در بورژوازی ژنتيکی 
 ! است

 

احزاب دولتی سوئد از سوسيال 
دمکرات و ليبرال و محافظه کار 

سوئدی سيب "تا سبز و طرفداران 
تا چپ پسا " زمينی سوئدی بخر

جنگ سردی و خجول و سوپاپ 
اطمينان، ده سال پيش در پروژه 

" تاريخ زنده"ای با عنوان 
جملگی توافق کردند از طريق 
اقداماتی در مورد فاشيسم و 
کمونيسم به شھروندان و جوانان 

دراين زمينه . دھند" اطالعات"
ابتدا کتابی در مورد جنايات 
فاشيسم ھيتلری عليه يھوديان 

اين کتاب به زبانھای . تدوين شد
مختلف ترجمه و به رايگان توزيع 
گرديد و به مبنائی در مراکز 

در . آموزشی و پژوھشی تبديل شد
ادامه اين پروژه نوبت برپائی 

جنايات کمونيسم عليه "نمايشگاه 
در استکھلم در دھم " بشريت

اين اقدام .  رسيد2008مارس 

اين تاريک فکران پست 
مدرنيست و کاريريست، که 
عادت دارند نان را دقيقا با نرخ 
باال رفتن قيمت  سھامشان در 
بازار بورس بخورند، تنھا 
چيزی که ناياب است حقيقت 

اين بورژوازی است و . است
فرھنگ و اخالقيات ارتجاعی 

اينھم البته جديد . و تابع سودش
اما چرا حزب مشروطه . نيست

ايران ذوق زده شده است؟ اگر 
بورژوازی سوئد آنھم به لطف 
کارگران و جنبش شان  ناچار 
شده است برای دوره ای درجه 
ای از رفاه را قبول کند و 
مقاديری آزادی صوری را 
قانونی کند، و تازه کارنامه اش 
در ھمان چھارچوب بيطرفی 
در جنگ در مقابل کمونيستھا 
به فاشيستھا نزديک بوده است، 
سلطنت طلب ايرانی و آريائی 
! که چيزی برای عرضه ندارد

معلوم نيست حزب مشروطه از 
چه به وجد آمده است؟ سلطنت 
که ديگر نميتواند به کمونيسم 

نه خمر سرخ نه ! فخر بفروشد
استالين و نه چين به کمونيسم و 
. کارگر ربط نداشتند و ندارند

کارگر اروپائی ھنوز وقتی از 
رفاه و برابری و آزادی 
ميخواھد حرف بزند و عليه اين 
وضعيت چيزی بگويد مجبور 
است به مارکس و بيانی از 
مارکسيسم و کمونيسم و 

اين . سوسياليسم رجوع کند
تبليغات و نمايشگاه راه انداختن 
ھم برای ممانعت از ھمين 

سلطنت طلب . حقيقت است
ايرانی ميخواھد چه چيزی را 

 ...يادداشت سردبير
جديد موجد استقبال حزب تازه 
دمکرات مشروطه ايران قرار 
گرفت و با شعف اخبار آن را روی 

اين نمايشگاه . سايت خود قرار دارد
البته به اطالعات تاريخی کسی 

در مورد . چيزی اضافه نميکند
اينکه استالين ناسيوناليست در 
اردوگاه ھای کار چه برسر 
مخالفين سياسی و اساسا 
کمونيستھای بلشويک آورد چيزی 

يا در مورد چين ھرچه . نميگويد
بگويد به تغييری در مناسبات 
تجاری امروز کمپانيھای چين و 

و يا اگر . سوئد منجر نميشود
تصاويری از جنايات خمرھای 
سرخ در کامبوج بنمايش بگذارد 
الم تا کام در مورد اينکه در ھمان 
دوره آمريکا حامی آنھا بود و در 
مقابل جنايات و کشتار جمعی مردم 
سکوت ميکرد چيزی به زبان نمی 

ھمينطور چه دراين نمايشگاه . آورد
و چه در کتاب جنايات فاشيسم 
ھيتلری از سابقه تحويل دادن 
کمونيستھا به فاشيستھا در دوره 
جنگ دوم و يا افتضاح اينورميشن 
بيرو سوئد در يکدوره طوالنی که 
کمونيستھا را به طرق مختلف 
کنترل و سرکوب ميکرد 

به بازديدکنندگانش " اطالعاتی"
عکس جمجمه ھای باقی ! نميدھد

مانده از جنايات خمرھای سرخ را 
کمونيسم اين "گذاشته اند تا بگويند 

کارگران و جوانان طرف "! است
به ھمين ! مارکس و کمونيسم نرويد

نظام با تمام عوامفريبی و سقوط 
اخالقی و دروغ سازمانيافته و جعل 
اطالعات و استثمار و فرھنگ 

 !خودپرستی اش قناعت کنيد

 

تاريخ را البته بايد ھمانطور که 
. ھست توضيح داد و مکتوب کرد

متاسفانه راويان تاريخ امروز و کال 
متد تاريخنگاری مسلط پايبند ھيچ 

بيشتر . حقيقت تاريخی نيست
تبليغات سبک و البته زودگذر 

زدن چپ و تضعيف . سياسی است
آن در مقابل راست بطور کلی 

مصرف بازاری و منطق . است
حقيقت، . درونی بازاری دارد

اصول انسانی، انصاف، بيطرفی، 
بويژه با . وجدان علمی، کيميا است

43شماره   
با قورت دادن اين تبليغات بدست 
بياورد؟ حقانيت نظام پادشاھی؟ 
ارجحيت پھلوی به خامنه ای؟ 
انتخاب سرھنگ و تيمسار فالنی 
در مقابل سردار و پاسدار فالنی؟ 
آخر شما که حرفی برای مردم 
ايران حتی در حد ھمان حزب 

 ؟ !کشاورزان سوئد نداريد

 

آقايان و احيانا خانمھای سلطنت 
 !طلب

اگر فقط سرسوزنی به تاريخ و 
حقيقت تاريخی پايبند ھستيد، لطفا 
نمايشگاھی از تاريخ جنايات 
سلطنت در ايران و جھان و 
ھمينطور جنايات دمکراسی که 
ھيتلر و فرانکو و موسولينی و 
بوش و اسالميون و صدھا کودتا 
و حکومت نظامی و جنايات 
جمعی در شيلی و اندونزی و 
آمريکای التين و آسيا و آفريقا را 

استالين و . شامل ميشود برپا کنيد
. پل پوت ھم مال شماست

ناسيوناليسم در تاريخ چيزی جز 
. کلکسيون جنايت و سبعيت نيست

شما و دنيای سرمايه داری چيزی 
اگر فکر . برای عرضه نداريد

ميکنيد اين تبليغات در ايران 
مانعی برای پيشروی کمونيسم 
است، تاکنون بايد جمھوری 

اينجا . اسالمی بجائی رسيده بود
ھم متاسفانه تنه تان به نظام خامنه 

وانگھی در ھمين . ايھا ميخورد
اروپا ھنوز نان انقالب اکتبر و 
تاثيرات دستاوردھای کمونيسم را 

. زياد زحمت نکشيد. ميخوريد
 !*  سلطنت آينده ای ندارد

 نمونه ای از ھزاران در محيط کار در ايران، عسلويه
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 .  لطمه خورد2004انشعاب 

 

روش پوپوليستی و مملو از تنفر 
سکتاريستی در ح ک ک در زمان 
تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم 
کارگری و سپس بدنبال جدايی 
فراکسيون و تشکيل حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری به اوج خود 

فحاشی ھای نازل نسبت به . رسيد
رفقايی که ھنوز در يک حزب در 
کنار ھم قرار داشتند، نفرت 

رھبری ح . عمومی را برانگيخت
ک ک و برخی از کادرھای آن 
در فحاشی نسبت به رفقای بيست 
. ساله خود گوی سبقت را ربودند

، "مکارتيست"، "جنگ سردی"
، "مدافعين جمھوری اسالمی"
تنھا نمونه ھايی از " شارالتان"

درافشانی ھای سکتاريستی 
آنچنان . رھبری ح ک ک است

غنی است که انسان " ادبيات"اين 
در انتخاب نمونه از وفور در 

اما در اينجا قصد . مضيقه ميافتد
تکرار اين الفاظ نازل و سخيف 

کسانی که در اين يک سال . نيست
و خورده ای گذشته وقايع را 
دنبال کرده باشند، خود باندازه 
کافی مثال ھای شگفت آور بياد 

 .می آورند

 

چنين روشی را تنھا با پديده 
. سکتاريسم ميتوان توضيح داد

برخوردھای نازل و تحقير منتقد، 
بجای نقد نظرات او از استيصال 
در استدالل و پاسخگويی نشات 

جريانی که موجوديت . ميگيرد
خود را در خطر می بيند برای 
حفظ خود به ھر خش و خاشاکی 

کمونيسم با نقد . آويزان ميشود
جوھر مارکسيسم نقد . قوی ميشود

جريانی که از نقد به خشم . است

طلب از دور و بر حذف کردن 
به يک روش جا افتاده در ح ک 

بيرون اين . ک بدل شده است
حزب عده ای منفرد نيز که 
ظاھرا دکان سياسی خود را در 
افتراق کمونيسم کارگری پر 
رونق تر می بينند، بر اين طبل 

بارز ترين نمونه را . ميکوبند
پس از انتشار قرار دفتر سياسی 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
در زمينه بررسی شرايط اتحاد 
 -با حزب کمونيست کارگری

نازل . حکمتيست شاھد بوديم
ترين کالم و روش در تالش 
ھای مذبوحانه برای سابوتاژ 
اين پروسه از جانب کادرھای ح 
ک ک و منفردينی که ظاھرا 
خود را به جنبش کمونيسم 
کارگری متعلق ميدانند، به 

جدلی که به . نمايش گذاشته شد
اسم اظھار نظر در سايت آزادی 
بيان بمدت يک ھفته در جريان 
بود واقعا که تاسف آور و بعضا 

 . شرم آور بود

 

کمونيسم با آرمان خواھی اش 
. در تاريخ معرفه شده است

کمونيست ھا در اذھان موافق و 
مخالف انسان ھايی ھستند که 
بخاطر آرمان ھايشان، زندگی 
شان را وقف مبارزه سياسی 

سختی ميکشند، فداکاری . ميکنند
ميکنند، چون خواھان يک دنيای 
عادالنه تر، آزاد تر، برابر تر و 

دوست به اين خاطر . بھتر اند
تحسين شان ميکند، دشمن به 

اما ھر دو در اين . آنھا می خندد
نکته متفق القول اند که کمونيسم 
يعنی آرمانخواھی، يعنی عدالت 

اين . جويی، يعنی برابری طلبی
به حال " دوستان بدتر از دشمن"

کمونيسم دارند با دست خود اين 
وجھه کمونيسم را زخمی و گل 

جای تاسف است . آلود ميکنند
که زمانی که نفرت سکتاريستی 
به جوش ميايد، رفيق کمونيست 

 ...ستون آخر

ميايد و موجوديت خود را در خطر 
می يابد به ھمان ميزان بيگانگی 
خود را با مارکسيسم و کمونيسم به 

پرتاب برچسب . نمايش ميگذارد
ھای زشت و نازل به سوی منتقد يا 
مخالف بيانگر استيصال 

 . سکتاريستی است

 

چرا الزم است که به اين مساله 
برخورد کنيم؟ آيا اگر بی محل از 
کنار آن بگذريم بھتر نيست؟ قطعا 
نبايد خود را تا سطح اين نوشته ھا 

اما . تنزل داد و به آنھا پاسخ گفت
تالش برای طرد اين روش يک 

اين . امر ضروری و حياتی است
روش به چھره کمونيسم کارگری 

لطمه ای که رھبری . ضربه ميزند
و کادرھای اين حزب با توسل به 

 –اين شيوه برخورد سکتاريستی 
پوپوليستی به کمونيسم کارگری 
زده اند، بسيار کارساز تر از 
تبليغات ضد کمونيستی بورژوازی 

اين بعھده کادرھای کمونيسم . است
کارگری است تا گل ھای پرتاب 
شده به چھره کمونيسم را بشويند و 
تصوير کمونيسم را ھمانگونه که 
در زمان منصور حکمت بود در 

بايد . اذھان جامعه جايگير کنند
اطمينان حاصل کرد که اين روش 
ھای نازل به پای کمونيسم کارگری 

بخاطر اعتبار . نوشته نميشود
کمونيسم کارگری و منصور 
حکمت بايد به اين امر مبادرت 

 .کرد

 

يک شيوه برخورد بسيار نازل تازه 
باب شده در اين حزب، انتساب 

اين . مقام طلبی به منتقدين است
روش بشدت به اعتبار کمونيسم و 
آرمان خواھی کمونيسم لطمه زده 

ھر منتقد را با يک مھر مقام . است
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خود را با ريشخند و انتقام جويی 

يک عضو "به تبديل شدن به 
کمونيست . تھديد ميکنند" ساده

 سال 30ھايی را که بمدت 
افتخارشان مبارزه در صفوف 

کسانی که به . کمونيسم بوده است
ھواداری از سازمان کمونيستی 
. متبوعشان افتخار کرده اند

کمونيست ھايی را که سی سال 
برای کمونيسم و آزادی و 
برابری، برای آرمان واالی 

 . بشری مبارزه کرده اند

 

اين فرھنگ ھيچ ربطی به 
با آن . کمونيسم کارگری ندارد

اين حاصل نفوذ . بيگانه است
فرھنگ عاميانه و عقب مانده 
جامعه و طبقات ديگر در ميان 

اين فرھنگ را . صفوف ما است
بايد از ميان صفوف کمونيسم 

بايد با اين عقب . کارگری بزدائيم
ماندگی عاميانه تسويه حساب 

بايد آرمان خواھی را بار . کنيم
ديگر درون کمونيسم کارگری 
بعنوان يک ارزش زيبا و انسانی 

نميتوان شعار . بشناسانيم
سوسياليسم داد و آنگاه منقدين خود 
. را با شيوه ھای نازل تحقير کرد

 . اين دو با ھم منافات دارد

 

نوشته را با اميد به توجه جدی تر 
و مسئوالنه تر به طرد اين روش 
از درون جنبش کمونيسم کارگری 
. و با يک مزاح به پايان ببريم

اتفاقا در اين مورد کسانی که 
سخت به پست ليدری چسبيده اند 
دارند کسانی را که از رھبری 
جمعی دفاع ميکنند، به مقام طلبی 

دنيای شگفتی . محکوم ميکنند
است، ھر چيزی را جای ھر چيز 
ديگری با ھياھو به انسان قالب 

 !ميکنند

*** 

 اجتماع کارگران ايران صدرا در اعتراض به اخراج
. كارگران شركت صنايع دريايي ايران صدرا شعبه بوشھر، روز گذشته با اجتماع در مقابل استانداري بوشھر خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند

 نفر اعالم نمود، اقدام خودسرانه مسوالن شرکت را در اخراج گروه کثيری از کارگران، ١٢٠ھا را متجاوز از  کارگران معترض که ايرنا تعداد آن
سازي و جزيره كه  اين شرکت تمام كارگران قراردادي شاغل در قسمت سكوسازي، صدف، كشتي. فاقد ھر گونه دليل و توجيھی عنوان نمودند

رييس سازمان كار و اموراجتماعي استان بوشھر با تاييد اخراج كارگران قراردادي  .ھاي مختلفي در آن در دست اجراست اخراج کرده است پروژه
وی . در روز پايان سال گذشته مسووالن اين شركت بدون ھماھنگي با اين اداره اقدام به اخراج كارگران قراردادي خود كردند: شركت صدرا گفت

 * .اند، اما نفرات اخراجي احتماال بيش از اين باشد  كارگر اخراج شده٣٨۴در آمار اعالم شده : افزود
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استراتژيسين و تاکتيسين برجسته و با 
. قدرت عظيم اقناع شناخته نشده است

بعضی از شاھکارھای ماندنی 
منصور حکمت در اطالعيه ھای 
کوچکی است که حاوی يک برخورد 
مسئوالنه به يک مساله اجتماعی يا 
سياسی است، در برخورد اصولی و 
انسانی به وقايعی است که ميشد 

اطالعيه . براحتی از کنارشان گذشت
يکی از اين " دريغ از يک جو شعور"

لحظات و برخوردھای بياد ماندنی، 
توصيه . تاريخی و سابقه گذار است

ميکنم که ھمگی يک بار ديگر آن را 
اين اطالعيه کاربست برنامه . بخوانند

يک دنيای بھتر است، جلوه ای مھم و 
تعيين کننده از انسانيت کمونيسم 
کارگری است، يک گسست مھم از 

يک . چپ سنتی و راديکال است
نمونه از آموزش تمدن و مدرنيسم به 

اطالعيه . چپ ھای جھان سومی است
برخورد به ترور الجوردی، شکنجه 
گر و جالد جمھوری اسالمی يک 

به رفقا . نمونه برجسته ديگر است
توصيه ميکنم که گشتی در تاريخ 
حزب کمونيسم کارگری در نوشته 
ھای منصور حکمت بزنند بسيار 

 .آموزنده است

 

اما در چند سال اخير متاسفانه يک 
گرايش سکتاريستی و پوپولويستی به 
. جان کمونيسم کارگری افتاده است

اين گرايش تحت نام کمونيسم 
کارگری لطمات بسياری به تصوير 
انسانی و متمدن کمونيسم کارگری 

اختالفات درون . وارد آورده است
حزب کمونيست کارگری پس از 
مرگ منصور حکمت به گرايش 

پوپوليستی اجازه و  –سکتاريستی 
اول بار در . امکان جوالن داده است

 شاھد رفتارھای 2004انشعاب سال 
پايين و نازل در برخورد به اختالفات 

سکتاريسم و نفرتی که در . بوديم
برخورد دو حزب پس از انشعاب 
بروز يافت ھيچ ربطی به فرھنگ و 
تمدن باال و باز کمونيسم کارگری 

شيوه برخود . منصور حکمت نداشت

 

 پرده ای در جدال پوپوليسم و کمونيسم
 استيصال سکتاريستی يا نقد مارکسيستی؟

 
پديده ای زشت ھمچون خوره به جان بخشی از جنبش 

اين خوره لطماتی جبران ناپذير . کمونيسم کارگری افتاده است
بعضا . به کمونيسم و آرمان خواھی آن وارد کرده و ميکند

با وجود چنين دوستانی کمونيسم : "انسان با خود می انديشد
مساله اينجاست که نميتوان به سبک !" احتياج به دشمن ندارد

سنت تاريخی در جنبش اعالم کرد که جريانی که دارد، 
خواسته يا ناخواسته، به کمونيسم اين چنين لطمه ميزند، خارج 
از جنبش کمونيستی و متعلق به اردوگاه بورژوايی است و 

کار به اين سادگی نيست و . گريبان خود را خالص کرد
بايد به نقد ھمه جانبه اين پديده رفت و جنبش . نميتواند باشد

 .  کمونيسم کارگری را از اين خوره نجات داد

 

کمونيسم . برای توضيح مساله بايد کمی به عقب بروم
 سال پيش با ادبيات غنی تئوريک و سياسی، 5کارگری تا 

حتی با سبک نگارش زيبا و سطح تمدن و فرھنگ باال در 
از ھمين . برخورد به جامعه و مخالفين و منقدين معروف بود

رو زمانی که فرضا نوشته ای با لحن نادرست از يکی از 
کادرھای حزب منتشر ميشد، ھمه جا سر و صدا ميشد و از 

حزب نيز خود را موظف به . حزب توضيح خواسته ميشد
شانه باال . خود را در مقابل جامعه مسئول ميديد. پاسخ ميديد
توضيح ميداد و نوشته مربوطه را در ھيچيک . نمی انداخت

. از انتشارات يا وب سايت ھای مربوط به خود درج نميکرد
 .برخورد در اين زمينه کامال مسئوالنه بود

 

  تن از اعضای 5 تعدادی از کادرھای حزب و 1999در سال 
برخورد منصور . کميته مرکزی از حزب استعفا کردند

حکمت به کسانی که از حزب استعفا کردند يک نمونه 
به پاسخ وی به . برجسته از انسانيت، مدرنيسم و تمدن باال بود

رضا مقدم، مجيد محمدی و ايرج آذرين کسانی که شکست 
. کمونيسم کارگری را اعالم کردند يک بار ديگر مراجعه کنيد
. يک ذره کينه توزی، نفرت، خصومت و تحقير در آن نيست

آنھا را بدرقه ميکند، بعضا بعنوان کمونيست برجسته ازشان 
به ايرج . قدردانی ميکند، و ميگويد برای ھمگی ما جا ھست

آذرين ميگويد که دوستی ما با ارزش تر از آنست که من 
 . بخواھم در اينجا به صحبت ھای شما جواب دھم

 

منصور حکمت فقط بعنوان يک تئوريسين برجسته 
مارکسيست، يک ليدر سياسی تيزبين و با درايت، يک 
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 ستون آخر،
 آذر ماجدی

منصور حکمت در زمان جدايی از 
حزب کمونيست ايران و پس از آن يک 
واقعه کامال متمايز، متفاوت، نوين و بی 
. سابقه در جنبش چپ ايران است

منصور حکمت يک استاندارد نوين را 
روش او در جدايی از . تثبيت کرد

حزبی که خود يکی از بينان گذاران 
اصلی آن بود، در شکل دادن به 
کمونيسم کارگری بعنوان يک جنبش 
متفاوت از چپ سنتی در اذھان جامعه 
و در ميان جنبش چپ، عليرغم تمام 
سکتاريسم آلوده آن، نقش مھمی ايفاء 

اين استاندارد در . کرد

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، (ھيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک 
 !کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. 
America 

Routing Number : 121 000 
248 

Account Number: 36 48 46 88 
52 
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