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 سياوش دانشور
 

 اعالم سنديکاى کارگران هفت تپه

 !اين سنگر را بايد محکم کرد
 

حدود يکماه و نيم از اعتصاب هزاران نفره                 
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه                     

اين اعتصاب مداوما با اعتراض در          .  ميگذرد
مقابل فرماندارى و نهادهاى دولتى و تجمع در          
شرکت توام بوده و در چند مورد نيروهاى                   

. انتظامى وحشيانه کارگران را سرکوب کردند       
خواست برسميت شناسى سنديکاى کارگران            
هفت تپه يک خواست محورى اين اعتصاب              
بود که هشت ماه پيش هم با حمايت و امضاى              

اين خواست اما        .   کارگر طرح شد           ٢۵٠٠
تاکنون با پاسخى رسمى و غير رسمى از                      
طرف نهادهاى ذيربط مواجه نشده و سياست             

با کارگران هفت تپه از       رژيم  جنگ فرسايشى    
يکسو و تالش براى متفرق کردن کارگران با            
تکيه به سياستهاى ناسيوناليستى از سوى                      

 قرار است اين اعتصاب و پتانسيل                      ،ديگر
 . اعتراضى آنرا درهم بشکند

همى             م م ي ا تصم ن روزه ا دراي ران ام ارگ ک
روز دوشنبه کارگران تشکل شان را            .   گرفتند

خاب             ت اعالم و اعضاى هيئت موسس آن را ان
دی،  .   " کردند آقايان فريدون نيکوفرد، جليل احم

علی نجاتی، رحيم بسحاق، محمد حيدری مهر،       
ی          )   رمضان( قربان   ی و عل عليپور، نجات دهل

شريفی افرادی هستند که از سوی کارگران اين       
 شرکت به عنوان هيات 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛ 
  انتشار اسناد تشکيالتى ، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،مسئله کپى رايت
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 فعالين کارگرى که در جريان برپائى               ،جوانمير مرادى و طاها آزادى         
 ٢٧ امروز دوشنبه       ،مراسم اول مه در عسلويه دستگير و زندانى شدند                

 ميليون وثيقه از زندان         ١٠ با     ،خرداد حوالى ساعت چهار و نيم عصر           
 . آزاد شدند

 

شرکت و برگذارى   "  جرم"اين دو فعال کارگرى بيش از دو ماه صرفا به             
در زندان تحت انواع بدرفتارى و شکنجه            .  مراسم اول مه زندانى شدند       

دادگاه " پرونده آنها به     ،با تالش خانواده و وکيل اين کارگران . قرار گرفتند 
 ١٠٠ابتدا براى آزادى اين فعالين کارگرى وثيقه                .  ارسال شد  "  عسلويه

 در حالى خود رژيم اسالمى ميداند که کارگر حقوق               ،ميليونى مطالبه شد   
 ١٠ ناچار شد وثيقه را به         ،نگرفته و گرسنه چنين مبالغ و امکاناتى ندارد         

 . ميليون تبديل کند
 

روز سه شنبه گذشته خانواده هاى اين دو فعال کارگرى با در دست داشتن               
مجددا دادگسترى  .  سند اين مبلغ تعيين شده به دادگسترى مراجعه کردند               

ميگويد بايد سندها از طرف            .  شروع به سردواندن خانواده ها ميکند              
نهايتا .  ادارات مربوطه در کرمانشاه تائيد شود تا اينجا به اجرا درآيد                        

 جوانمير  ،امروز و بعد از چند بار رفت و آمد و سرگردانى خانواده ها                     
 . مرادى و طاها آزادى از زندان آزاد شدند

 

 کارگران و دوستان و همکارانشان      ،ما آزادى اين فعالين را به خانواده آنها      
تالشمان را براى آزادى منصور اسانلو و کليه زندانيان             .  تبريک ميگوئيم 

 . سياسى گسترش دهيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ١٣٨٧ خرداد ٢٧ – ٢٠٠٨ ژوئن ١۶

 آزادى جوانمير مرادى و 
 طاها آزادى 

 !را تبريک ميگوئيم
 

آزادى جوانمير مرادى و طاها آزادى با موجى از خوشحالى در                              
تنها کمتر از يکساعت از آزادى           .  شهرهاى مختلف روبرو شده است       

اين دو فعال کارگرى نگذشته بود که کارگران مراکز مختلف کارگرى              
صدها اس ام    .  خبر آزادى اين دو فعال کارگرى را به همديگر ميدهند              

اين خبر به کارگران     .  اس فقط در سطح شهر سنندج ارسال شده است            
هفت تپه هم رسيد و کارگران در اعتصاب خرسند از اين موفقيت و                       

در شهر مريوان با تلفن موضوع آزادى        .  آزادى هم طبقه ايهايشان شدند    
انگارى کسى نميخواهد بداند اينها       .  اين دو فعال را به هم خبر ميدهند            

 !مهم اينست که فعالين کارگرى آزاد شدند! چطور و چگونه آزاد شدند

 

مدت زيادى نيست بختيار رحيمى فعال کارگرى آزاد شده است و                           
هر کسى دراين مبارزه     .  امروز نيز جوانمير مرادى و طاها آزاد شدند          

خود را هم سرنوشت ميداند و ميخواهد سريع خبر را بگويد و مژدگانى              
خبر آزادى اين کارگران در عسلويه نيز در فازهاى مختلف                       .  بدهد

در کامياران و کرمانشاه نيز خبر داده شده است که                 .  پخش شده است   
امشب هزاران انسانى که       .  هيجان زيادى بين مردم بوجود آمده است            

 آزادى اين     ،دراين مدت نگران سالمتى و امنيت اين عزيزان بودند                  
تعداد .  کارگران را هرچند در کانونهاى کوچک اما جشن ميگيرند                     

زيادى خود را براى استقبال از فعالين کارگرى آمده کردند تا با گل به                  
 . استقبال آنها بروند و بى صبرانه تا فردا اول صبح منتظر خواهند ماند

 

با اين اميد که شاهد روزى باشيم که هيچ انسانى براى حق طلبى و                          
  به اميد     ،به اميد يک زندگى انسانى     .  عدالت خواهى اش دستگير نشود     

 !يک دنياى بهتر
 

 ! زنده باد جنبش همبستگى کارگرى
  ١٣٨٧ خرداد ٢٧ 

۵۵شماره   

موسس سنديکای کارگری بار ديگر               
 ".معرفی شدند

اين تشکل تنها دستاورد اساسى و درعين حال حياتى براى پيروزى                        
تشکل کارگرى که در متن يک              .  اعتصاب کارگران هفت تپه است          

اعتراض و اعتصاب شکل ميگيرد ميتواند بسرعت به تريبون و ابزار                 
سنديکاى هفت تپه را بايد بعنوان يکى از             .  دخالت کارگران تبديل شود     

. سنگرها و تشکل هاى مستقل کارگرى صميمانه حمايت و تقويت کرد                
رمز پيروزى و دوام اين تشکل و ناتوانى رژيم در يورش به نمايندگان                 

توان و  .  کارگران اتکاى منظم سنديکا بر مجمع عمومى کارگرى است             
قدرت اين تشکل در گرو حمايت قاطع توده کارگران است و حمايت                       

. کارگران درگرو دخالت مستقيم و مستمرشان در تشکل خود است                        
مجمع عمومى بعنوان مکانيزم کار و تصميم گيرى سنديکاى کارگران                

 .   نيشکر هفت تپه نقش اساسى در تامين اين هدف مهم دارد

طبقه کارگر ايران اين رويداد را مهم تلقى ميکند و از آن بعنوان پله اى                  
تشکيل .  ديگر براى ايجاد سازمانهاى مستقل کارگرى استفاده خواهد کرد      

. و اعالم فعاليت سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را تبريک ميگوئيم              
اميدواريم اين تشکل پرچم منافع واقعى کارگران را در مقابل پالتفرم                    

 !*پرتوان باد اتحاد کارگران. ناسيوناليستى و ضد کارگرى برافرازد

...يادداشت سردبير   

 بازتاب آزادى 
 جوانمير مرادى و طاها آزادى

 گزارش؛ سعيد هدايت 

! کمونيستها،کارگران  
اين حزبى براى   ! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد     

سرنگونى سرمايه دارى و حکومت مرتجع اسالمى و    
 ، بدون طبقات ، بدون استثمار  ،برپائى جهانى بدون فقر   

!         اين حزب شماست. بدون خرافه و ايدئولوژى است

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

.گنجينه غنی آموزش است  
 

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

     www.m-hekmat.com/ 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا بحثی در     :  يک دنيای بهتر   
کپی "يا      "  حق تاليف     "مورد      
توسط يکی از فعالين               "  رايت

ايشان .  کمونيست مطرح شده است   
مطرح کرده است که کپی رايت           
حقی ارتجاعی است و داليل                    
متعددی را در اين زمينه ذکر                  

برايم :  "گفته است   .  کرده است   
سوال بر انگيز بوده است که چرا         
وبسايتهای احزابی که خود را با           
مارکسيسم تلقی می کنند بايد تحت       

نمونه .    قوانين کپی رايت باشند       
اين مسئله وب سايت حزب اتحاد         

است که    )  1(کمونيسم کارگری       
تمامی "در انتهای آن جمله                       

مطالب اين وبسايت تحت                          
محافظت قوانين کپی رايت قرار          

آيا استفاده از      .  قرار دارد  "  دارد
حربه کپی رايت توسط کمونيست       
ها با مارکسيسم در تناقض                        

در آخر هم در زمينه آثار      "  نيست؟
منصور حکمت صحبت شده                  

نظر شما چيست؟ آيا نبايد          .  است
تغييری در اين فورمولبندی ايجاد       
شود؟ راديکاليسم صوری و                    
واقعی را چگونه از هم بايد تميز           
داد؟ بحث انتشار و تدوين آثار                
منصور حکمت کجای اين تصوير     

 قرار ميگيرد؟ 

 

مستقل از اينکه اين     :  علی جوادی 
رفيق چه گفته است و چه نظراتی        
دارد، بنظرم بحث کپی رايت                  
بحث معقولی است که بايد به آن            
اثباتا فکر کرد و جوانب مختلف            

از جمله    .  بحث را روشن کرد          
ذکرشده در زير سايت حزب                  

 .شروع ميکنم

 

در نگاهی مجدد بايد گفت که                   
جمله ای که در زير سايت حزب          
آمده است بنظرم به داليل مختلفی        

. اکنون نادرست و نادقيق است             
جمله زير سايت متعلق به زمان            

. شروع و راه اندازی سايت بود           
سايت در اين مدت تغييراتی                    
معينی کرده است که اين تغييرات        
در جمله مربوطه منعکس نشده             

در حال حاضر تمام مطالب     .  است
مندرج در سايت حزب در زمره          

به ساده انگاريها   !  روزمره از آن  
در اين زمينه توجه چندانی نبايد         

اين مساله بنوعی مانند             .  کرد
مراجعه به دادگاه بورژوايی                 

" مايملک"است زمانيکه                        
شخصی مورد سرقت قرار                   

بعضا مورد استفاده    !  گرفته باشد 
قرار ميگيرد اما مورد تائيد                   

 .نيست

 

مساله چاپ و انتشار آثار                         
منصور حکمت در اين                             

ما .  چهارچوب کلی قرار ميگيرد    
بيشترين تالش را ميکنيم تا اين           
آثار و گنجينه عظيم فکری                     
منصور حکمت در اختيار تمام           
کمونيستها و انقالبيون                               
مارکسيست و توده های مردم              

توده گير    .  عالقمند قرار گيرد       
کردن نگرش و چهارچوب                    
فکری و سياسی و نظری                        
منصور حکمت يک هدف اعالم       

در حال حاضر          .  شده ماست    
مجموعه آثار منصور حکمت در     
سايتهای مختلف در دسترس                 

اگر مساله ای          .  همگان است    
هست بر سر حق اديت و تاليف           

. آثار منصور حکمت است                    
منصور حکمت در توصيه های        
مکرر خودش به من و ديگران            
صريحا خواستار اين بود که اين        
آثار توسط آذر ماجدی اديت و              
تاليف شود و در شکل مناسب به         

کليه حقوق    .  جامعه ارائه شود       
ناشی از اين آثار هم بدون هيچ             
ابهامی در اختيار آذر ماجدی               

مساله ای که بخاطر         .  قرار داد  
کوته نظری ها و رقابتهای                     
سياسی مخالفين بعدها کامال لوث      

به هر حال هر شخص مجاز      .  شد
است مخالف و يا موافق چنين               

اما تا آنجا که به             .  امری باشد   
منصور حکمت بر ميگردد اين          

ذکر نکته ای در     .  توصيه او بود   
. اين جا شايد کمک کننده باشد              

منصور حکمت در نشريه                      
به توصيه او     .  پرسش دخيل بود    

در نشريه پرسش اين جمله قيد             
نقل .  حق چاپ محفوظ است:  "شد

مطالب پرسش، تنها با کسب                 
اجازه رسمی از پرسش مجاز              

: ميزگرد"حتی در             ."!  است
که "  عروج و افول اسالم سياسی     

خودش پاسخ دهنده بود، اين                  
گفتگوی اختصاصی   :  "جمله را  

" پرسش، حق چاپ محفوظ است      

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد؛
  انتشار اسناد داخلى، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،حق تاليف

محصوالت فکری و سياسی توليد            
از اين رو من         .  شده حزب نيستند     

مدافع تغيير اين مساله به شکل زير          
نقل .  حق چاپ محفوظ است    ":  هستم

مطالب اوريژينال تنها با ذکر ماخذ          
 اين بيان در عين حال         ."مجاز است 

که حق چاپ را محفوظ نگاه                          
ميدارد، شرايط استفاده از آن را نيز         

اما چرا بايد حق       .  روشن قيد ميکند    
چاپ را محفوظ نگهداشت؟ قيد اين          
مساله مسلما از بابت جلوگيری از            
درج و استفاده از مطالب سايت                   

مسلما "  حقی"چنين    .  حزب نيست   
هيچ انسان کمونيست و مبارزی را          

يک تالش    .  محدود و مقيد نميکند         
روزمره ما اين است که مطالبمان             
وسيعا مورد استفاده قرار گرفته و            

تالش .  در جامعه وسيعا پخش شود        
مسئولين واحد آی تی حزب در اين           

سايت .  زمينه کامال ستودنی است         
حزب ما در ايران با تالش روزمره         
عليرغم سانسور و فيلترينگ                       
حکومت اسالمی قابل باز شدن و               

از اين بابت هم      .  قابل دسترس است   
تاکنون چندين بار مورد حمله پليسی       

اما .  رژيم اسالمی قرار گرفته ايم           
اکنون توانسته ايم درجه حفاظ                     
باالتری برای حمله کنندگان به                   

. سايت حزب برای خود ايجاد کنيم          
اما علت قيد اين مساله را بايد در                 
استفاده انتفاعی از منابع سياسی                 
حزب و بعضا به ضرر حزب                      

چنين شرايطی مسلما               .  دانست
اما در هر حال           .  استثنايی هستند   

حزب ما  .  ميتوانند وجود داشته باشند   
نيازمند منابع مالی برای پيشبرد کار       

ما منبعی به      .  و فعاليت خود است       
جز کمکهای داوطلبانه دوستداران و      

ما .  فعالين و عالقمندان حزب نداريم     
عالقمنديم تا خود حوزه های فعاليت        
و دامنه کارهای خود را هر چه                   
گسترده تر منتشر کنيم، در عين                  
حال نيز عالقمنديم که با درآمد                    
حاصله از اين آثار امکانات حزب            

در شرايط کنونی    .  را گسترش دهيم   
در جامعه بورژوايی حاضر تنها               

که چنين امری را تضمين          "  حقی"
يا در اين    "  حق کپی رايت   "ميکند،  

" حق تاليف  "مورد بطور مشخص        
مساله ما نه تائيد سياسی چنين       .  است

است و نه بهره برداری               "  حقی"

۵۵شماره   

 .خودش در نشريه قيد کرد

 

را "  حق"اما جامعه بورژوايی اين      
برای سرمايه و صاحبان سرمايه           

نام انگليسی آن      .  ايجاد کرده است    
Intellectual Property    بطور 

گوياتری بيانگر جوهر اين مفهوم         
. يک نوع حق مالکيت است      .  است

مالکيتی که ميتواند منشاء مازادی         
ميگويم مالکيتی   .  در جامعه باشد     

که ميتواند و نه الزاما هست، چرا           
که مساله دقيقا به کاربرد اين                      

در .  در جامعه بر ميگردد       "  حق"
يا "  حق"برخی از زمينه ها اين             

الزاما منجر به          "  مالکيت"اين     
. استثمار نيروی کاری نميشود               

الزاما تملکی نيست که مازادی                
ما بهيچوجه در صدد    "و  .  ايجاد کند 

آن نيستيم که تملک خصوصی                 
محصوالت کار را، که مستقيما               
برای توليد مجدد زندگی بکار                  

مانيفست ."  (ميروند، از ميان ببريم    
حزب کمونيست، مارکس و                       

در هر صورت، مساله          ).  انگلس
 Intellectualکپی رايت و                   

Proprety                       مساله ای مهم و 
اساسی در جهان سرمايه داری                

يک دعوای مهم و         .  کنونی است  
کشمکش ميان بخشهای مختلف               

. سرمايه و دول سرمايه داری است     
اساسا به عرصه های متعددی                  

مساله .  عالوه بر کتاب بر ميگردد      
نرم افزار، فيلم، ويدئو، موزيک            

از عرصه های واقعی اين          ...  و   
مساله حق         .  کشمکش است        

انحصاری بر توليد دارو قلمرو               
برای ما  .  ديگر از اين جدال است       

اين دقيقا آن جنبه از مالکيتی است          
اين آن   .  که بايد از بين برده شود          

مالکيتی است که مازادی ايجاد                
مازاد و مالکيتی که نيروی       .  ميکند

چگونه .  کار را به استثمار ميکشد       
ميشود محصوالت مورد نياز و              
ضروری زندگی مردم را به                     
گروگان گرفت و مردمی که را               
پول ندارند از امکان استفاده از آن         

محروم کرد؟           
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چگونه ميشود بيمار مبتال به ايدز        
را از امکان برخورداری از                   
داروهای موجود به علت اينکه             
حق مالکيت انحصاری آن را                 

. نپرداخته اند، محروم کرد                      
. کاربرد اين حق کشنده است                  

! به همين سادگی  .  انسان کش است  
در يک جامعه کمونيستی آزاد               
نبايد اجازه داد چنين حقی زندگی         

 .مردم را به گروگان بگيرد

 

بحث در زمينه حق تاليف، کپی             
 Intellectualرايت، يا                        

Property               مساله ای است که 
جمهوری سوسياليستی بايد با آن          

اعالم .  برخورد مشخصی کند          
الغای يک طرف آن ميتواند                     

. عواقب ناگواری داشته باشد                 
مساله الغای آن در چهارچوب               
جامعه سوسياليستی يک امر                   
است، الغای آن در مناسبات بين            

شايد يک  .  المللی امر ديگری است 
 بی  ،راه حل موقت در صورتيکه      

اعتبار اعالم کردن اين مساله                 
منجر به بهانه های بسيار برای             
خون و فقر پاشيدن به جامعه                    

 اين      ،نوپای سوسياليستی شود           
است که دولت سوسياليستی در             
حين مبارزه برای لغو و محدود            

هزينه "  حقی"کردن کاربرد چنين    
مصرف و در اختيار قرار دادن            
اين امکانات برای جامعه را خود        

به اين  .  تا محدوده ای بعهده بگيرد    
 ! مساله بايد بيشتر پرداخت

 

اخيرا شاهد     :  يک دنيای بهتر         
اعتراضات گسترده ای در برخی       
از دانشگاهها مانند دانشگاه                     
زنجان و دانشکده تربيت معلم                

اعتراضات توده ای و              .  بوديم
بخش وسيعی از       .  گسترده بودند   

. دانشجويان را در بر ميگرفتند            
اين اعتراضات را ميتوان با                    

 ١٣اعتراضات دوره گذشته در           
تفاوتها چيست؟   .  آذر مقايسه کرد    

مساله "يک جنبه اين مقايسه                 
برای جنبش کمونيسم    "  سبک کار 

آيا .  کارگری در دانشگاهها است      
درسی برای آموختن وجود دارد؟       
کمونيسم و آزاديخواهی و برابری      

دختر را ماستمالى کنند و دسته            
سناريوى از پيش    "جمعى از آن      

 نشان ميدهد   ،ميسازند"  تعيين شده 
که تا چه حد اعتراضات گسترده        
در دانشگاه خواب آقايان را به             

همه شان متفق القول       .  هم ميزند  
اند که اين تحرکات هدفش اينست      

تصوير نا آرام و بحرانى از       "که  
خود صورت   .  بدهد"  دانشگاهها

مسئله اعتراض فراموش شده و         
ما شاهد گيم سياسى براى رفع و         

 . رجوع افتضاح هستيم

 

يا مثال در دانشگاه شوراى                      
متحصنين شکل ميگيرد و اين             
شورا با حراست همکارى ميکند       
که دقيقا دامنه پيش روى                           

. دانشجويان را بگيرد و مهار کند     
اعتراض مسالمت آميز   "اينجا تز   
بيان سياسى و عملى       "  و قانونى  

در مقابل سياست         .  پيدا ميکند    
 دانشجوى   ،همکارى با حراست     

آزاديخواه و برابرى طلب شعار        
. ميداد!"  دانشگاه پادگان نيست     "

 آذر و             ١٣همينطور آنچه             
جامعيت شعارها و خواستهايش         

 ،را جلو صحنه کشاند                                
ضرورتهاى اجتماعى و بعضا           

جايگاه .  اجبارهاى سياسى بودند    
سياسى اين دو اعتراض يکى               

اعتراض در زنجان             .  نيست
موردى کالسيک از اعتراضات       
در دانشگاهها است که عموما              
محمل بروز نارضايتى و                        
خواست رفاه و فضاى باز                       
 . سياسى توسط دانشجويان ميشود

 

تا به اهميت جوانب سبک کارى        
و شيوه ها و روشهاى                                 

 جنبش  ،سازماندهى مربوط است   
ما ضعفهائى دارد که بدون                     
برطرف کردن آن چشم انداز               

يک مسئله  .  پيشروى کور ميشود   
حياتى و محورى تلقى درست و          
استراتژيک از چهارچوبها و               
دامنه عمل و مقدورات و                         
محدوديتهاى يک جنبش علنى             
چپ است که اهداف و                                
سياستهايش را به حمايت ازاين يا     
آن جناح و نيروى دست راستى           

اين جريان      .  گره نزده است          
قابليت اينرا دارد که پتانسيل                 
اعتراضى موجود در                                
دانشگاههاى کشور را بميدان              
بکشد و در خدمت تغيير و تاثير          

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد؛
 ... انتشار اسناد داخلى، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،حق تاليف

طلبی چگونه ميتواند بعد از ضربات      
 آذر در دانشگاهها تبديل به يک          ١٣

حرکت توده گير و اجتماعی شود؟           
 اهم مسائل سبک کاری کدامند؟ 

 

.  تفاوتها اساسى اند   :سياوش دانشور 
پاسخ اين سوال بسته به اينکه هر               
کسى تحليل اش از وضعيت نيروها         

. در دانشگاه چگونه است فرق ميکند     
 آذر و رويدادهاى بعدى آن در             ١٣

دانشگاههاى کشور با هژمونى                   
فکرى و جنبشى دانشجويان                          
آزاديخواه و برابرى طلب صورت          

در اين جريان طيفهاى                .  گرفت
متنوعى حضور داشتند اما پرچمدار      
چپ دراين مقطع دانشجويان                        

. آزاديخواه و برابرى طلب بودند              
دراين جريان تحکيمى و شبه ليبرال        
و ناسيوناليست و مذهبى حاشيه اى          

در اعتراضات اخير اين فاکتور     .  بود
 آذر تغيير        ١٣بدنبال رويدادهاى        

جريان آزاديخواه و         .  کرده است    
برابرى طلب به داليلى نتوانسته                
خود را در راس اين اعتراضات                
قرار دهد و الجرم اين جاى خالى را        

. نيروهاى سياسى موجود ميگيرند          
جرياناتى که شيوه کار و سنت و                 

اما اين    .  فعاليت شان فرق ميکند          
مسئله نبايد کسى را به اين اشتباه                
بياندازد که پتانسيل اعتراضى                    
موجود در دانشگاه زير نگين تحکيم       
وحدت و فعالين سابق شوراهاى                

وضعيت اخير در       .  اسالمى نيست   
دانشگاهها اگر بيان دقيق چيزى                 

 اينست که سرکوبهاى رژيم             ،باشد
 آذر و بعد آن تاثيرى بر                  ١٣در   

روند اوضاع در دانشگاهها و                      
روحيه مبارزه جوئى دانشجويان              

دانشگاه بطور کلى      .  نگذاشته است  
مسائل مختلفى       .  ناراضى است      

. دريچه بروز اين نارضايتى است           
از وضعيت بد رفاهى و ايمنى تا                 
تعدى امنيتى و اطالعاتى و آپارتايد         

. و سواستفاده جنسى و محروميتها           
دريچه جمع شدن و اعتراض هرچه        

 ، با فرض اهميت وقايع خاص       ،باشد
ما با فضا و پتانسيلى باال از تحرک           

نفس اينکه  .  اعتراضى روبرو هستيم  
از کيهان تا نهادهاى اطالعاتى به              
تحرک افتاده اند تا تالش يک                        
مسئول دانشگاه براى تجاوز به يک        

۵۵شماره   

بر توازن قواى سياسى جامعه                  
مهمترين نقطه قوت       .  بکار گيرد   

دانشجويان آزاديخواه و برابرى             
يک جريان   .  طلب علنيت آن بود       

چپ علنى که تالش ميکند تريبون         
 ادبيات و    ،جامعه در دانشگاه باشد     

روشها و اشکال سازمانگرى و              
. همه چيزش فرق ميکند                               

راديکاليسم چنين جريانى سلبى و          
اجتماعى است نه صورى و                       

اين خصوصيت و        .  ايدئولوژيک
نقطه تمايز به تمام ارکان و جوارح      

تمام .  اين حرکت تسرى مى يابد           
هنر يک رهبرى با صالحيت                   

 ، بميدان بکشد  ،اينست که متحد کند    
 و در هر مقطع جنبش         ،پيروز کند 

اش را متحدتر و قدرتمندتر و                    
. خوش بين تر بيرون بياورد                     

 به چپ    ، بناگزير ،نداشتن اين هنر   
و راست زدن و شيوه هاى کار و             
تبليغات سطحى متناسب با آن                   

 . منجر ميشود

 

تشکل توده اى دانشجويان و يا                  
ظرفهائى که پتانسيل اعتراضى در      
دانشگاه را بسيج ميکند و متحد                 

 نياز امروز چپ و            ،نگاه ميدارد  
رکن اساسى پيشروى چپ در                   

هر نوع راديکاليسم    .  دانشگاه است 
صورى و جست و خيزهاى                       
آوانتوريستى و فرقه اى که با                    
خصوصيات يک جريان علنى                

 و هر نوع     ،مغايرت دارد از يکسو    
تکيه دادن به قانون و نهادهاى                  
قانونى و شبه قانونى براى توجيه           
شرايط و يا هيچ کارى نکردن و              
دانشگاه را به نيروهاى ديگر                    

 اشکال     ،سپردن از سوى ديگر            
متعدد بروز  آوانتوريسم سياسى و         
قانونگرائى و راست روى و                     
پاسيفيسم و عدم دخالتگرى است؛          
که بعنوان مانع در مقابل اجتماعى        
شدن و توده اى شدن چپ و                         
آزاديخواهى و برابرى طلبى عمل        

بعنوان مثال ادبيات                 .  ميکند
دانشجويان آزاديخواه و برابرى             
طلب بويژه بدنيال دستگيريها و              

 که البته يک هدف           ،مخفى شدنها  
اساسى رژيم و        

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعمال فشار و سرکوب سوق دادن      
 ادبياتى  ،به طرف زير زمين بود       

بشدت مغاير با خصوصيات                   
جريان آنها بعنوان يک حرکت              

 . علنى و چپ و مستقل بود

   

 آذر و        ١٣بعد از رويدادهاى            
 امروز همه       ،مسائل متعاقب آن      

جمع بندى و نتيجه خود را دارند           
. و پخته تر به اوضاع نگاه ميکنند       

لطمات هرچه بودند و منبعد                    
 دراين واقعيت             ،هرچه باشند      

پيشارو و ضرورت تالش در                 
دانشگاهها کم نميکند که بايد براى      

. اين وضعيت جواب داشت                     
دانشجويان آزاديخواه و برابرى           
طلب بايد بسرعت به                                     
چهارچوبهاى يک جريان علنى           
چپ و قالب حرکت جنبشى                      

اينجا منظور از قالب          (برگردند    
جنبش " نه               ،حرکت جنبشى       

 ،"دانشجوئى بعنوان يک کليت            
بلکه اشکال غير متمرکزتر                     
سازمان و تشکل جنبش آزادى و          

به ).  برابرى در دانشگاهها است       
نظر من اين جريان اگر ميخواهد         

 ،موفق باشد بايد جريانى سيال تر        
 سنت   ، معرفه تر    ،دربرگيرنده تر  

. دار تر و اجتماعى تر شود                      
اشکال فعاليت محفلى بايد تماما             
جاى خود را به اشکال فعاليت                
متنوع و علنى سازمانى و                         

در مقياس هرچه به    .  اجتماعى دهد 
دانشگاه و دانشجو و رفاه و                       
حرمت و حق او بعنوان انسان                

 چنين جريانى بايد و     ،مربوط است 
ميتواند دور خود تار بزند و                     

دراين شيوه کار بايد     .  متشکل کند 
الگوهائى جنبشى بدست داد تا             
بعنوان جنبشى با مختصات معين       

در هر جاى    .  هرجا گسترش يافت   
معين بايد الگوهائى از تجمع و             
سازمان و دخالت دانشجو در                 
مسائل خويش بدست داد که براى      
هر دانشجوئى ممکن و مطلوب و       

 چپ و کمونيسم و            .جذاب باشد  
آزاديخواهى و برابرى طلبى بايد         
بتواند و قادر باشد روى کمترين           
اشتراکات انسانى نقطه جوش                
بزند و نيروى دانشجويان را به             
هر دليل و با هر مکانيزم داده اى          

سوسياليست و کمونيست و                    
آزاديخواه و برابرى طلب اينست      
که اين اوضاع را اداره کند و به          
مسائل و سواالت توده وسيع                 

هژمونى .  دانشجو پاسخ دهد           
فکرى و سياسى بدست آوردن و        
سنت فعاليت مدرن و علنى و                
اجتماعى و چپ داشتن ساده                  

با سرکوب هم از    .  بدست نمى آيد  
بايد به چنگش آورد     .  بين نميرود 

 .و مرتبا آن را حدادى کرد

 

ما ديدگاهايمان را در اين زمينه          
در جزوه وظايف دانشجويان               

. کمونيست توضيح داده ايم                   
خواندن اين جزوه را به همه                  
فعالين اعتراضات دانشجوئى و         
خصوصا دانشجويان                                 
سوسياليست و کمونيست توصيه      

 . ميکنيم

  

 با درج مطلب       :يک دنيای بهتر   
نوشته پليسی بی نام و نشان                    

وضعيت فعلی و گامهای                      "
نکاتی در مورد             (ضروری       

در )"  جنبش دانشجويی و چپ         
سايت تريبون مارکسيسم و دفاع        
بی قيد و شرط ايرج آذرين و                 
رضا مقدم از اين اقدام پليسی ما          
شاهد واکنشهايی هم در صفوف         

اين .  جريان کومه له بوديم                
جريانات که خود ابتدا اين مطلب       
را در سايتشان درج کرده بودند،       
بدون هيچگونه واکنشی به آرامی     
مطلب را از سايت خود حذف              

اما برخی از فعالين اين          .  کردند
جريان به منظور حفظ آبرو در           

-عين حال اين اقدام جريان آذرين   
مقدم را با اقدام منصور حکمت           
و حزب کمونيست کارگری در          
مورد چاپ نوشته های پيرامون         

. مقايسه کردند    "  جنگ خليج    "
مدعی اند که چاپ آن مقاالت نيز       
مخاطرات پليسی ای برای فعالين     
کومه له و نيروهای اردوگاه آنها        

ارزيابی شما    .  ايجاد کرده بود       
 چيست؟ 

 

 اين مساله در همان       :آذر ماجدی 
زمان از جانب حزب کمونيست         

و رهبر وقت شان       )  حکا(ايران   
که اکنون به          (عبداهللا مهتدی          

رهبر يک مشت چاقو کش قوم            
مطرح شد  )  پرست بدل شده است   

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد؛
 ... انتشار اسناد داخلى، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،حق تاليف

تثبيت هژمونى     .  به ميدان بکشد         
فکرى و سنتهاى کارى و سازمانى          

 و دخيل بودن در مومنتوم      ،و جنبشى 
 اعتماد ايجاد ميکند      ،زندگى دانشجو 

و رهبرى چپ در دانشگاهها را                 
 .   تثبيت ميکند

 

مسئله اين نيست که يک نوع                         
ميليتانسى را روزمره باال برد تا به          

مسئله اينست که   .  نقطه معينى رساند  
دانشگاه را بعنوان يک مرکز فعال           
سياسى به جريانات فرقه اى و                     

. راست و ضد جامعه واگذار نکرد          
يک جريان سنت دار چپ مستقل از        
افت و خيزهاى سياست دستور کار         
خود را دارد و قطبنمايش را گم                   

به اين اعتبار اين جريان             .  نميکند
يعنى خط مشى     .  آکسيونيست نيست  

آکسيونيستى ندارد و آکسيون برايش       
يک جريان  .  حرف اول و آخر نيست    

اجتماعى چپ هم ميليتانت است و             
هم ابراز وجود سياسى در اشکل               
متنوع آکسيون و متينگ و مجمع               

مسئله .  عمومى و غيره ميکند                
محورى براى چنين جريانى قابليت        
ادامه کارى و نگهداشتن باالنس                 

. خود در تناسب قواى موجود است         
ترديدى نيست که تشخيص درست           
سياسى و تحليل درست داشتن از               
اوضاع بطور کلى و موقعيت                       
نيروهاى درگير و آمادگى عمومى          

اما اينجا صرفا       .  بسيار مهم است      
بحث برسر روشهاى فعاليت يک              

. جريان علنى اجتماعى چپ است            
چنين جريانى اتفاقا در زمان                         

. اعتراض متحدتر و آماده تر است           
اما جريانات و محافلى که                                
راديکاليسم را در تحرکات آکسيونى      
و جست و خيزهاى فرقه اى و                      
باحجاب شدن سياسى ميبينند که                 

 ،بتوان پشت آن هرچيزى را گفت            
اينها کمترين تاثيرات را نه در                     
روندهاى سياسى در دانشگاه و نه             
در ايجاد سازمان و اتحاد دانشجويان      

اينها بهاى راست روى     .  ايفا نميکنند 
و پاسيفيسم و کار محفلى و مخفى               
خود را با مقاديرى شعار و تحرکات       

سنت فعاليت  .  ايدئولوژيک ميپردازند 
کمونيستى و سوسياليستى سنتى                 
اجتماعى و در متن اعتراضات                  

در دانشگاه کار يک       .  موجود است  

۵۵شماره   

و از جانب حزب کمونيست                       
در همان    .  کارگری پاسخ گرفت      

زمان ما گفتيم که اين يک ادعای             
عبداهللا .  پوچ و بی اساس است               

مهتدی و شرکاء قصد داشتند                     
مباحث و جدل های سياسی ای که          
درون حکا هنگام جنگ خليج                   
درگرفته بود را در آرشيوها خاک         

زيرکانه بر آن شدند تا                   .  کنند
ناسيوناليستی   –افتضاح سياسی         

خود را زير های و هوی مسائل               
لذا با ژستی        .  بپوشانند"  امنيتی"

مظلوم نمايانه اعالم کردند که                  
حزب کمونيست کارگری به افشای     
مسائل امنيتی دست زده و امنيت             

. کومه له را بخطر انداخته است             
اين يک تالش مذبوحانه برای جلب    
حمايت جريان چپ از کومه له                 

 . بود

 

هيچ نکته امنيتی در اين مباحث               
حاوی "  جنگ خليج ."وجود نداشت 

مباحثی بسيار ارزنده در نقد                      
ناسيوناليسم و گرايش ناسيوناليستی     
بخشی از کومه له به رهبری                     

طی اين      .  عبداهللا مهتدی است          
مباحث عبداهللا مهتدی و بخشی از          
کادرهای رهبری کومه له به                     
روشنی گرايشات ناسيوناليستی             

تمايل .  خود را به نمايش ميگذارند      
خود برای نزديکی هر چه بيشتر با       
جريانات ناسيوناليست قوم پرست        
کرد از جمله با اتحاديه ميهنی                   
کردستان به رهبری جالل طالبانی       

بعضا بی اعتنايی   .  را افشاء ميکنند  
يا حتی خوشحالی خود از قتل عام          
اعراب توسط ارتش آمريکا يا                  
بدست قوم پرست های کرد را در           
کنار درد جانکاه شان از آواره                  

اميد .  شدن مردم کرد بيان ميکنند         
به امپرياليسم آمريکا  و همراهی با       
آن برای تحقق آرزوی ديرينه                   
ناسيوناليسم کرد را به روشنی                 

اين حقايق تلخ چهره     .  عيان ميکنند 
غيرانسانی ناسيوناليسم قوم پرست      
درون کومه له را در مقابل چشمان       

اينها آن مسائل   .  همگان قرار ميدهد  
است که مهتدی را نگران  "  امنيتی"

کرده بود،                   
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هراس از افشای عمق                                  
ناسيوناليسمی که در کومه له                  

البته اين آن    .  (دست باال يافته بود     
زمان بود که هنوز وی ادعای                
کمونيست بودن و منتقد                               

 .) ناسيوناليسم بودن داشت

 

" بحران خليج  "روندی که کتاب        
 17آشکار و افشاء ميکند اکنون            

سال پس از اين جنگ به زمخت            
. ترين شکلی پديدار شده است                

مهتدی در آن مقطع بدنبال يافتن            
در ميان     "  دوست و امکانات        "

کثيف ترين جريانات ناسيوناليست     
امروز بعنوان سردمدار    .  کرد بود 

چاقوکشان قومپرست در پناه اين         
دوستان و در امکانات آنها لم داده        

آنچه بشکل انشعابات پی در     .  است
پی در کومه له و هر بار زشت               
تر و ارتجاعی تر از دفعه پيش               
شاهد بوده ايم، طليعه هايش در              

 . بحران خليح افشاء شده است

 

عبداهللا مهتدی در آن مقطع در پی         
برقراری ارتباط کمابيش فشرده       "

در سطوح مختلف با اپوزيسيون          
کرد عراقی بويژه اتحاد ميهنی              

ابراز همدردی و                  ...کردستان
پشتيبانی و نيز انتظارات و                       

يش به آنها و در                       "پيشنهادها
تالش برای پيدا کردن بيشترين          "

دوستان و بيشترين امکانات برای       
در ميان جريانات      "  حال و آينده     

 59ص   .  (ناسيوناليست کرد بود     
همان جرياناتی که       )  کتاب خليج   

دولت عراق را   "  عرب"همکاران  
از پشت بام به پايين پرتاب                        

را "  کرد"ميکردند و همکاران          
در آغوش ميگرفتند، همان هايی          
که از زمانی که در کردستان                  
عراق به قدرت رسيده اند، صدها        
زن بخاطر مسائل ناموسی به قتل        
رسيده اند، همان جريانی که در            
کنار چاقوکشان ناموس پرست به        
بريدن دماغ و گوش زنان                          

مشغول است، همان          "  گستاخ"
جريانی که سنگسار زنان را در           
کردستان عراق باب کرده است،         
همان جريانی که فساد و دزدی              

مام "اش نقل محافل است، همان           

ماندنشان تنها کسانی را که الزم         
است از آنها مطلع بمانند در                   
تاريکی نگاه ميدارد و تحريف            
يک دوره مهم در تاريخ کمونيسم      
در منطقه را توسط کسانی که               
نفعی در اين تاريخ ندارند تسهيل        

 ." ميکند

 

علم کردن جنجال امنيتی دو                   
حاشيه   -1.  هدف را دنبال ميکرد    

ای کردن افتضاح سياسی و                   
مخفی نگاه داشتن فوران                         
احساسات ناسيوناليستی در کومه     

ابزاری برای حمله به            -2له؛    
حزب کمونيست کارگری و                  

بسياری از      .  منصور حکمت     
کادرهای کومه له بدنبال استعفای     
منصور حکمت از حزب                        
کمونيست ايران و تشکيل حزب        
کمونيست کارگری، از کومه له         
جدا شده و به حزب کمونيست              

اين مساله خشم   .  کارگری پيوستند 
رهبری کومه له را برانگيخت و        
منصور حکمت را متهم کردند            
که قصد نابودی کومه له را                    
داشته و ضربات سهمگينی به آن       

در واقع اين      .  وارد کرده است     
استيصال سياسی رهبری                       
باقيمانده کومه له بود که از                     
ورای اين تبليغات دروغين                   

 . بيرون ميزد

 

يک نمونه ديگر از تبليغات                    
دروغين و تحريف تاريخ توسط         
مهتدی و شرکاء ايراد اتهام قصد       
نابودی کومه له به منصور                    

بطور نمونه پيش     .  حکمت است  
از جدايی منصور حکمت از                
حکا، وی پروژه سبک کردن               
اردوگاه های کومه له در خاک            
عراق و نجات کسانی که                         
حضورشان در منطقه ضرورت      
تشکيالتی نداشت را در دستور           
رهبری وقت حکا گذاشت که به         

اين .  معروف شد "  پروژه اعزام "
پروژه توسط منصور حکمت              
تدوين و به تصويب رهبری وقت     
حکا رسيد و شخص عبداهللا                    

اين .  مهتدی مسئول اجرای آن شد    
پروژه صدها نفر از اعضاء و             
کادرهای کومه له و حکا و                     
خانواده های آنها را از خطرات          
جانی و گرفتار شدن در اوضاع         
نابسامان کردستان عراق نجات         

مهتدی اين پروژه را طرح         .  داد

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد؛
 ... انتشار اسناد داخلى، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،حق تاليف

که طی اين مدت ده ها بار           "  جاللی
به دست بوس خامنه ای و جانيان               
رژيم اسالمی و سپس دست بوسی            

بحران خليج  .  جرج بوش رفته است     
گرايش ناسيوناليستی موجود در                
کومه له و رشد آن در حمله                             
امپرياليستی به عراق را افشاء                    

 . ميکند

 

منصور حکمت آگاه بود که رهبری        
کومه له با زيرکی مسائل امنيتی را          

خواهد کوشيد     .  علم خواهد کرد         
افتضاحات سياسی خود را با                        

لذا .  هياهوی امنيتی حاشيه ای کند          
در مقدمه کتاب بحران خليج به شيوه       
ای بسيار مسئوالنه به مساله امنيتی         

در اين مقدمه         .  اشاره شده است        
 : ميخوانيم

 

گرچه بخشی از اين نوشته ها قبال          "
انتشار علنی يافته اند، اما محدوديت        
هايی که بدليل رابطه حزب                           
کمونيست ايران با دولت عراق و              
همچنين نيروهای اپوزيسيون کرد           
وجود داشتند، بناچار بر بخشی از            
مهمترين و گوياترين اين اسناد مهر        

امروز اما اين              .  داخلی زدند      
اوال .  محدوديتها از ميان رفته اند           

مدتی طوالنی از اين رويدادها                    
ميگذرد و اين اسناد بيشتر رنگ                 

. تاريخ گذشته را بخود گرفته اند                
ثانيا، اکثر قريب به اتفاق اين اسناد           
در متن مبارزات سياسی عراق                  
عمال به اشکال مختلف از محدوده            
داخلی فراتر رفته در سطح                            

. وسيعتری در عراق خوانده شده اند       
نه فقط تشکل های کمونيستی در                
عراق که اين اسناد را مستقيما از ما         
دريافت کردند، بلکه احزاب                         
اپوزيسيون ملی در کردستان عراق        
و حتی خود دولت عراق به اين                    
اسناد دسترسی پيدا کرده اند و                      
مقامات مختلف اين جريانات در                
سخنرانی ها و بحث ها به اين اسناد          

 .استناد کرده اند

 

لذا تشخيص ما اين است که انتشار            
علنی اين اسناد متضمن هيچ خطری       

" داخلی"برای کسی نيست و                        

۵۵شماره   
پليد منصور حکمت برای نابودی         

اينها اين چنين به       .  کومه له خواند    
رهبری .  تحريف تاريخ پرداختند       

کومه له، بويژه عبداهللا مهتدی،                 
دنبال بهانه ای برای خالی کردن             

شخصی   -نفرت و کينه سياسی             
نسبت به منصور حکمت ميگشتند،      
لذا تصور کردند که با طرح                       
خطرات امنيتی با يک تير دو نشان       

اين نقشه همان زمان       .  خواهند زد  
توسط حزب کمونيست کارگری            

 .نقش بر آب شد

  

 سال پس از اين واقعه        15اما چرا   
اين مساله دوباره به وبالگ ها راه         

چرا بخشی از رهبری      .  يافته است 
حکا و عده ای فرصت طلب                       
ناسيوناليست ديگر به تکرار اين            
تحريفات و اتهامات مشغول شده            
اند؟ اين بار نيز از اين کار دو                    

الپوشانی   -1:  هدف دنبال ميشود     
سياسی که کومه      –افتضاح پليسی    
آن "  شريک جرم   "له در نقش            

حرکت پليسی جريان      .  مطرح شد  
مقدم که وبالگ های              –آذرين    

کومه له آن را به چاپ رساندند و            
پس از نقد ما و افشای اين شکنجه           
گيت و اقدام زشت پليسی، بی سر           
و صدا آن را از وبالگ هايشان                

به روی خود نيز           .  حذف کردند   
هنوز هم بطور رسمی به     .  نياوردند

فقط يکی از     .  روی خود نمياورند    
اعضای رهبريشان با تکرار دروغ     
های پانزده سال پيش کوشيده است        
کومه له را از اتهام شريک جرم              
بودن تبرئه کند و بجای آن حمله را       
متوجه منصور حکمت و کمونيسم       

ايشان فکر کرده      .  کارگری سازد  
اما اين      .  بسيار تردست است           

حرکت ناشيانه تر از آن است که             
جزء پوزخند واکنش ديگری را              

ايشان بهتر است بجای     .  موجد شود 
تالش مذبوحانه در جهت منحرف         
کردن نوک حمله و نقد، از رهبری       
سازمان متبوع اش بخواهد که                  
رسما به مردم و به دانشجويان                  
آزاديخواه و برابری طلب توضيح        
دهد که چرا اين مطلب پليسی را              
چاپ کرد و آنگاه چرا پس از نقد             

آيا .  ما از روی سايت برداشت              
پذيرفت که اين حرکتش بسيار                  
اشتباه و شرکت در جرم پليسی                
است؟ يک سازمان جدی سياسی و       
اجتماعی موظف به دادن چنين                

سازمان های     .  توضيحاتی است    
چپ سنتی، اما        

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .خير

 

دليل دوم اين افاضات را بايد در شرايط جنبش چپ              
منصور حکمت جنبش کمونيستی و به تبع آن               .  ديد

کمونيسم کارگری   .  چپ را در ايران متحول کرد             
بعنوان يک جنبش احتماعی و سياسی قوی ابراز                   
وجود کرد و کليه جريانات چپ به حاشيه رانده                       

اما متاسفانه مرگ وی و سپس مسائلی که                   .  شدند
درون حزب کمونيست کارگری پيش آمد، به چپ                 

گويی از  .  اسالمی حياتی دوباره داد       –سنتی و ملی      
خواب بيدار گشته اند و با قصد انتقام گيری از تاريخ            

آنها بنظر ميرسد که شرايط را            .  به ميدان آمده اند      
برای حمله به کمونيسم کارگری و منصور حکمت              

بر اين تصور خام اند که کمونيسم          .  مناسب يافته اند   
 –کارگری را ميتوانند از ميدان بدر کنند و چپ ملی            

بايد گفت که اين         .  اسالمی را دوباره حاکم نمايند           
اولين بار نيست که شرايط را به غلط تحليل کرده                   

عدم تشخيص و جبونی از خصوصيات اين چپ          .  ايد
همانگونه که سر بزنگاه طرح پليسی را نقش            .  است

بر آب و افشايتان کرديم، همانگونه که سياست های             
راست و ناسيوناليستی تان را نقد و افشاء کرده ايم،               
اجازه نخواهيم داد تاريخ را تحريف کنيد، به مردم و            
طبقه کارگر دورغ بگوييد و اهداف نازل تان را به               

. کمونيسم کارگری زنده و قوی است             .  پيش ببريد  
کمونيسم منصور حکمت، به دليل مربوط بودنش به           
زندگی مليون ها انسان، بخاطر راهگشا بودنش به               
سوی يک دنيای بهتر و محو سرمايه و به دليل                         

حزب .  انسان گرايی عميق اش زنده و بالنده است               
اتحاد کمونيسم کارگری پرچم کمونيسم منصور                    

 .حکمت را برافراشته نگاه داشته و خواهد داشت

 

فکری بحال پيکره نحيف و چاقو کشانی که از                         
شما نبايد تاريخ . درونتان پياپی انشعاب ميکنند، باشيد

اين تاريخ افشاءگر خط و             .  را بما يادآوری کنيد         
اين را بعنوان يک اشتباه لپی از            .  جريان شما است   

از .  جانب بخش نابخرد اين جريان بايد قلمداد کرد              
اين واقعه حتما درس خواهند گرفت و از اين پس                    

 . ديگر گز نکرده پاره نخواهند کرد

 

 اما اين حرکت يک فايده جانبی داشت، کتاب                           
را بياد  "  بحران خليج و رويدادهای کردستان عراق      "

اين يک کتاب بسيار ارزنده است که حقايق                .  آورد
تاريخ کمونيسم در منطقه و نقش ناسيوناليسم کرد در          

توصيه ميکنم   .  حمالت امپرياليستی را برمال ميکند        
که حتما آن را مطالعه کنيد تا اين تاريخ و ماهيت اين            
جريانات را بشناسيد و همچنين به بصيرت و تحليل             
های درست و مارکسيستی منصور حکمت پی                       

 *.ببريد

انتخاب کردند و تصميم به شکايت از دولت              
فرماندار که دست و پاى خود را گم             .  گرفتند

کرده و از تجمع کارگران و خانواده ها                         
شخصا " به خانواده ها گفته است که          ،ميترسد

اما از آنجا که            ".  مسئله را دنبال ميکند           
کارگران و خانواده ها به اين وعده ها باور                

 مستقال براى گرفتن وکيل اقدام کردند         ،ندارند
تا مسئله شکايت را دنبال و خواستهايشان را            

 . پيگيرى کنند

 

بازى با جان کارگر و دزدى از دستمزدها و             
. جيب کارگر شناسنامه سرمايه داران است             

خانواده هاى قربانيان شازند را نبايد دراين               
حمايت عملى طبقه       .  وضعيت تنها گذاشت      

کارگر ايران در کنار همدرى طبقاتى                           
اگر رژيم و          .  ضرورى و فورى است              

کارفرماها بتوانند اين موضوع را ماستمالى           
 محل کار به     ، هر روز بيشتر از ديروز       ،کنند

کارگر اين  .  قصابخانه کارگران تبديل ميشود     
دولت .  بى حرمتى را نميپذيرد و نبايد بپذيرد          

و کارفرماها قاتلين مستقيم اين کارگران اند و          
دولت و . هيچ بهانه و توجيهى را نبايد پذيرفت

کارفرما موظف به پرداخت بيمه و غرامت و         
اين .  تامين زندگى خانواده هاى قربانيان است       

صرفا خواستى مربوط به اين کارگران                       
 بلکه تالش برحقى است که هر روز              ،نيست

جنبش کارگرى براى بهبود شرايط کار و                  
ايمنى محيط کار براى تحقق آن مبارزه                        

حزب طبقه کارگر ايران و بويژه                 .  ميکند
کارگران اراک را به حمايت قاطع و مستمر             
از خانواده ها و همکاران کارگران قربانى               

 . فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ خرداد ٢٧ – ٢٠٠٨ ژوئن ١۶

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد؛
 ، سبک کار اعتراضات دانشجوئى،حق تاليف

 ...انتشار اسناد داخلى

طبق آخرين خير از قربانيان دو کارخانه             
 که بدنبال         ،توليد مواد شيميائى شازند             

 ٣۴انفجار و آتش سوزى در آن تاکنون                 
 هيچ   ،کارگر جان خود را از دست دادند             

مقام و مرجع دولتى مسئوليتى بعهده                        
هنوز بعد از گذشت چند هفته               .  نميگيرد

ازاين جنايت هولناک معلوم نيست صاحبان      
واقعى کارخانه چه کسانى هستند که بايد              

اخبار و شايعات   .  جوابگو خانواده ها باشند    
اينست که کارفرما در همکارى و تبانى با           

 ميخواهند دليل اين واقعه          ،نهادهاى دولت  
قلمداد کنند و     "  بى احتياطى کارگران    "را   

به اين ترتيت خانواده کارگران را همراه با         
داغى بزرگ و بدون هيچ تامينى بحال خود  

 ! رها کنند

 

خانواده هاى کارگران قربانى تاکنون بارها      
در مقابل استاندارى و فرماندارى و تامين           
اجتماعى و اداره بيمه  تجمع کردند اما                   

حال کارگران و خانواده     .  بيفايده بوده است  
ها تصميم گرفتند راسا دالئل فاجعه را                   

اخيرا خانواده هاى اين                 .  دنبال کنند     
کارگران قربانى متوجه شدند که کارفرما           
در حاليکه هر ماه بيمه آنها را از حقوق                 

 آنها را پرداخت نکرده     ،شان کم کرده است   
اداره بيمه هم اعالم         .  و باال کشيده است       

با فهميدن  !  کرده اين کارگران بيمه نبودند       
اين خبر خانواده ها بشدت عصبانى ميشوند     

. و در مقابل فرماندارى مجددا تجمع ميکنند      
آنها اعالم کردند که از دولت شکايت                      

اين .  خواهيم کرد و به خيابان خواهيم رفت       
 !ظلم را ديگر نميتوانيم تحمل کنيم

  

خانواده هاى کارگران جان باخته به همراه        
کارگران اين کارخانه طى اجتماعى که                

 چند نفر را بعنوان نماينده خود                   ،داشتند

۵۵شماره   

منتها در نگرش سازمانى و فکرى چپ گفته ميشود که هر  . اى در جامعه است انقالب پديده
ولى تئورى مارکسيستى ميگويد که جامعه      . وقت ما آماده شديم، ميرويم قدرت را ميگيريم 

. اى از تحوالت انقالبى شده باشد تا ما بتوانيم در تغيير جامعه دخالت کنيم بايد وارد دوره
اى که نميخواهد تغيير کند، با ساتور دست کارگری را که به طرف قدرت ميرود، قطع   جامعه

نميشود يک صبح آرام از خواب بلند بشوى و بگوئى   . ميکند، هر اندازه هم که متشکل باشد 
ام قدرت را بگيرم، خود جامعه در چنان شرايطى اجازه قدرت گرفتن را به شما  من آماده
تالطم انقالبى، اعتالی سياسى، وجود يک تناقض در دل جامعه که طبقات را به   . نميدهد

اى که در آن ميشود قدرت را گرفت، از عوامل     مبارزه با همديگر ميکشاند و مقاطع ويژه  
.                         تعيين کننده ای هستند که در بحث حزب و قدرت سياسى تأثير ميگذارند  

 از سخنرانى منصور حکمت در بحث حزب و قدرت سياسى 

 خانواده هاى کارگران جان باخته شازند؛
 !از دولت شکايت ميکنيم



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

: سئوال اصلی و پايه ای اين است        
حزب کمونيست کارگری در حال      
حاضر نماينده کدام جنبش است؟         
جنبش کمونيسم کارگری يا جنبش       
سرنگونی طلبی توده های مردم؟        
کداميک؟ اين بار بر خالف دوره        
های گذشته رهبری کنونی حزب        
کمونيست کارگری خود به                      
روشنی به اين سئوال پاسخ داده            

بحث تعلق به کدام جنبش          !  است
اجتماعی پايه ای ترين و اساسی           
ترين مبحث کمونيسم کارگری              

 .است

 

کمونيسم کارگری يک جنبش                 
طبقاتی قائم به ذات          –اجتماعی   

. دوره ای و مقطعی نيست        .  است
از نظر اجتماعی به معنای                       
اعتراض ضد سرمايه داری                   

به لحاظ فکری و         .  کارگر است  
و بر نقد    .  سياسی يعنی مارکسيسم   

همه جانبه از ارکان اقتصادی و            
اجتماعی و فکری نظام سرمايه            

اين .  داری موجود استوار است         
طبقه ای   .  جنبش پرولتاريا است     

که از فروش نيروی کار خويش           
اين جنبش با ظهور    .  زندگی ميکند 

سرمايه داری و طبقه کارگر                   
مزدی شکل گرفت و عميق ترين         
نقد به نظام سرمايه داری و                       

. مصائب آن را نمايندگی ميکند            
کمونيسم کارگری و به تبع آن،              
حزب چنين گرايشی، اساسا منافع       

اين .  اين جنبش را نمايندگی ميکند     
مکان اجتماعی و تعلق طبقاتی و          
جنبش حزبيت کمونيسم کارگری        

تاکيدات در اين زمينه همه        .  است
حتی در     .  جانبه و روشن اند             

مقايسه با ساير جنبشها و احزاب          
کارگری، يک دنيای بهتر، برنامه      
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
بطور روشنی اين ويژگی عام و           
تغيير ناپذير کمونيسم کارگری را       

کمونيسم کارگری    :  "بيان ميکند   
جنبشی جدا از کل طبقه کارگر              
نيست و منافعی جدا از منافع کل           

تفاوت .  طبقه کارگر دنبال نميکند     
جنبش کمونيسم کارگری با ساير         
جنبشها و احزاب کارگری در اين       
است که اوال، در مبارزه طبقاتی          
هر کشور، پرچم وحدت و منافع           

انحالل طلبانه به اين                .  است
اعتبار که پرچمدار مستحيل                 
کردن جنبش کمونيسم کارگری          
در جنبش سرنگونی طلبی توده          

حل کردن     .  های مردم است         
هويت کمونيستی و جنبشی اين           
حزب در جنبش سرنگونی                    
مجرای اصلی چنين چرخش و           
تحولی در اين راستا به رهبری           

سياسی حميد تقوايی          –فکری    
بطوريکه امروز تشخيص و    .  بود

تمايز هويت سياسی واقعی اين            
جريان از جنبش سرنگونی طلبی     

. به سختی امکان پذير است                   
رهبری اين خط اکنون در حزب        
کمونيست کارگری به صراحت        

نقش حزب ما     "اذعان ميکند که       
 اين است که اين جنبش               اساسا

"! اعتراضی را نمايندگی ميکند       
نشريه انترناسيونال، شماره               (

اين بيان تمام عيار جا              )  ٢۴۴
افتادگی خط حاکم بر اين حزب            

! در يک سنت پوپوليستی است          
اين چرخش تبعات خاص سياسی      
و اجتماعی خود را نيز بدنبال               

يک نتيجه فرجام چنين            .  دارد
پروسه ای تغيير و تحوالتی در           
مکان اجتماعی و تعلق جنبشی            

 . اين حزب است

 

يک ويژگی تعيين کننده پوپوليسم      
در دوران حاضر تحليل بردن             
جنبش سوسياليستی طبقه کارگر       
در جنبش سرنگونی طلبی توده          

حل کردن     .  های مردم است         
کمونيسم کارگری در اين جنبش        
و تبديل شدن به جناح و گرايشی         
در اين جنبش اساس اين تحرک          

زمانيکه .  پوپوليستی است          
رهبری اين خط اعالم ميکند که         
اساس نقش حزب کمونيست                  
کارگری اين است که جنبش                  
اعتراضی سرنگونی طلبی را            
نمايندگی ميکند در حقيقت فرجام      
چنين پروسه ای را از قرار                    

اين .  اعالم و تثبيت کرده است          
روند درست در نقطه مقابل و               
ضد روندی است که در طول دو        
دهه منصور حکمت در تغيير و         
تحول مکان و جايگاه اجتماعی           
چپ ايران رهبری و هدايت                  

اين تغيير، فراری به گذشته     .  کرد
فرار به سنگر جنبشهای         .  است

ديگر، فرار به مجموعه فکری           
 ! ديگر، فرار به سنگر پوپوليسم

 !کدام جنبش؟
 على جوادى

مشترک کارگران سراسر جهان را         
بر می افرازد و ثانيا، در مراحل و            
جبهه های مختلف مبارزه طبقه                  
کارگر، مصالح کل جنبش طبقه                 
کارگر را نمايندگی                                              

 )منصور حکمت." (ميکند

 

کمونيسم کارگری ويژگی خود را            
در تمايز با ساير جنبشهای اجتماعی       

. دقيق و روشن بيان کرده است                   
سئوال اصلی ای بود      "  کدام جنبش "

که منصور حکمت در رساله                       
تمايز جنبش  "  تفاوتهای ما "تاريخی  

کمونيسم کارگری را با ساير                        
جنبشهای اجتماعی تبيين و تعريف          

يک دهه تالش کمونيسم                 .  کرد
منصور حکمت  بر اين امر استوار          
بود تا جايگاه و مکان اجتماعی                   
کمونيسم را از حوزه اجتماعی چپ         
راديکال و سرنگونی طلب و غير             
کارگری ايران به مکان اعتراض            

. سوسياليستی طبقه کارگر انتقال دهد    
نقد مارکسيسم انقالبی عليرغم                    
جايگاه و اهميت تاريخی اش اساسا          

مارکسيسم انقالبی  .  از اين مکان بود   
جريان حزبی و سازمانی کمونيسم           

هر چند که       .  کارگری ايران نبود      
ارتدکسی مارکسيسم و تعبير                        
پراتيکی از مارکس را در خود                   
داشت، هر چند که استنتاجات بسيار       
عميق و راديکالی از نقد سرمايه                
ارائه ميداد اما به لحاظ اجتماعی اين       
جنبش کماکان جنبش طبقه اجتماعی       

از اعتراض کارگر        .  ديگری بود   
نشات نگرفته بود و بعضا مشغله               
اش سوخت و ساز اين جنبش در                 

از اين رو         .  تمامی ابعادش نبود        
روشن است تعرض و دوری از                 
کمونيسم کارگری هم نميتوانست و          
نميتواند بدون تغيير در اين مکان              
اجتماعی و تعلق جنبشی صورت              

 . گيرد

 

خط جديد حاکم بر حزب کمونيست          
کارگری يک چرخش و دوری همه        
جانبه از سنت کمونيسم کارگری و           
جا افتادگی هر چه بيشتر در                           
چهارچوبهای سياسی و فکری چپ         

اين يک   .  سنتی و پوپوليستی است       
" کمونيستی"خط انحالل طلبانه                

۵۵شماره   
شايد در واکنش گفته شود که مگر          
نه اينکه جنبش کمونيسم کارگری          
بايد جنبش سرنگونی طلبی توده             
های مردم را رهبری و                                 
سازماندهی کند؟ پس چرا اين همه        
حساسيت؟ در پاسخ بايد به ظرايف       

پاسخ روش   .  اين بحث اشاره کرد      
اين حساسيت ناشی از تالش      :  است

برای مقابله با روندی است که                  
ميکوشد بخشی از نيروی مادی و          
تحزب يافته کمونيسم کارگری را          
به ذخيره جنبش سرنگونی طلبی            

اين حزب را در جنبش       .  تبديل کند 
دو مساله   .  کند"  مستحيل"ديگری   

کامال متفاوت در اين جا مطرح               
بحث رابطه جنبش کمونيسم    :  هستند

کارگری با جنبش سرنگونی مقوله       
ای اساسا متفاوت از يکی بودن و           
يکی شدن با جنبش سرنگونی                   

همانطور که رابطه جنبش         .  است
کمونيسم کارگری و جنبش دفاع از      

مثل .  حقوق زن مساله ديگری است    
اينست کسی که بگويد اساس حزب       
ما نمايندگی جنبش دفاع از حقوق           
زن است، اساسا حزب آن جنبش            

يا کسی که بگويد اساس               .  است
حزب ما نمايندگی جنبش خالصی        
فرهنگی است، اساسا حزب آن                

برای کمونيسم        .  جنبش است       
کارگری مساله اين است که چه               
موضع و چه نقشی بايد در قبال                
جنبش سرنگونی و يا در قبال                    
جنبشهای متفاوت اجتماعی اتخاذ          

چگونه آنها رهبری و                    .  کند
مقوله رهبری و      .  سازماندهی کند  

سازماندهی با يکی شدن دو امر              
برای خط     .  کامال متفاوت است        

پوپوليستی رهبری کنونی حزب            
کمونيست کارگری مساله اين است      
که جنبش سرنگونی جنبشی است          
که اساس فعاليت حزبی اش را                 

" نماينده"حزبش     .  تشکيل ميدهد    
برای کمونيسم    .  اين جنبش است      

کارگری مساله تعيين روش و                  
شيوه برخورد به يک جنبش                       
اعتراضی سرنگونی طلب در                 

. محدوده زمانی مشخصی است             
برای خط پوپوليستی حککا مساله         

. اما حل شدن در اين جنبش است            
مساله کمونيسم کارگری رهبری           
جنبش سرنگونی و تامين هژمونی       
سياسی بر اين جنبش از جايگاه                
مصالح جنبش کمونيسم کارگری           
است، مساله بر سر سازماندهی و         

در اين راستا مردم      .  رهبری است 
انتخابی بين چپ    .  بايد انتخاب کنند   

و راست؟                   
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انتخابی ميان دو افق متفاوت                   
! انتخابی ميان دو پرچم    .  اجتماعی

اين دو برخورد کامال متفاوت                
. دو سيستم متفاوت است          .  است

واقعيت اين است که جنبش                       
سرنگونی طلبی توده های مردم           
جنبشی در ادامه و امتداد جنبش            

جنبش .  کمونيسم کارگری نيست      
کمونيسم کارگری بزرگتر شده             

. جنبشی متفاوت است           .  نيست
جنبش توده های مردمی است که         

. رژيم اسالمی را نميخواهند                  
جنبش نسلی از مردم است که                 
برای بزير کشيدن رژيم اسالمی          
و خالصی از اسالم و فرهنگ               

. اسالمی به تحرک در آمده است         
يک .  اين جنبش يکدست نيست          

اين جنبش دارای        .  جنس نيست   
نيروهای .  نيروهای متفاوتی است   

اجتماعی که هر کدام سرنگونی           
رژيم اسالمی را گام و حلقه ای              
برای ايجاد نظام سياسی مطلوب          

اتفاقا يک مساله         .  خود ميدانند    
اساسی و مهم جدال ميان افق ها و        
آلترناتيوها و چشم اندازها در اين        

مساله ما اين است که  . جنبش است 
ما ميکوشيم در صف مقدم اين                
جنبش حضور داشته باشيم، پرچم       
سلبی و سرنگونی طلبی خودمان         
را در اين ميدان به اهتزاز در                  

اما ما نماينده تمام اين                .  آوريم
نماينده خودمان در    .  جنبش نيستيم 

در هر حال و       .  اين جنبش هستيم    
زمانی نماينده جنبش خودمان                 

همانطور که ما صدای           .  هستيم
زنی هستيم که ميخواهد آزاد شود،    
اما نماينده تمام جنبش دفاع از                 

در اين جنبش    .  حقوق زنان نيستيم   
پرچمدار راديکال   .  حضور داريم  

و پيگير و تمامی آزادی و برابری       
اما نماينده تمام اين جنبش        .  هستيم
اين جنبش دارای گرايشات  .  نيستيم

بعضا .  و جناحهای مختلف است       
بعضا .  راست و نا پيگير                     

 –نيروهايی که به جنبش ملی                  
اسالمی يا راست ناسيوناليستی             

ما پرچمدار مبارزه      .  تعلق دارند  
مذهب .  قاطع عليه مذهب هستيم        

ستيزيم، سکوالريم، اما نماينده             
. تمام جنبش سکوالريستی نيستيم       

اساس حزبمان نمايندگی کردن             

. روشنی و همه جانبه نقد شود             
بعالوه تا زمانيکه منصور                     
حکمت در قيد حيات بود اين خط        

نقدهای .  کامال حاشيه ای بود            
منصور حکمت به خط فکری             
حميد تقوايی گوشه ای از واقعيت      

مرگ .  اين جدال را نشان ميدهد       
نابهنگام منصور حکمت، شکل         
گيری و ارائه سياستهای                          

توسط کورش مدرسی،    "  راست"
و گرد و خاک ايجاد شده در اين           

 ،حزبی"  ليدر"دوران در تعيين       
حميد "  راديکال"تمايزات خط        

تقوايی را با خط کمونيسم                        
کارگری را برای دوره ای در             

در شرايطی  .  پرده ابهام قرار داد    
که خطی در حزب سياست                     

مجلس "و      "  نافرمانی مدنی     "
را "  دولت ائتالفی "و  "  موسسان

مطرح ميکرد، خطی که از                   
سرنگونی کامل قاطعانه دفاع              
ميکرد، ميتوانست در تقابل با              

" مشروعيتی"اين خط برای خود     
 . دست و پا کند

 

اما اين خط نميتوانست با همان            
پرچم مارکسيسم انقالبی به ميدان     

نميتوانست دو باره پرچمدار     .  آيد
اين خط  .  مارکسيسم انقالبی باشد   

وجود .  به پايان خود رسيده بود         
نداشت، بازگشت به اين خط                  

نتيجتا بايد با             .  ممکن نبود      
ديگری به ميدان       "  راديکاليسم"

جنبش سرنگونی طلبی     .  می آمد  
تمام اين ويژگی ها را در خود              

و سرنگونی   "  راديکال.  "داشت
از اين رو اين خط در                .  طلب

تداوم خود به ارائه تبيين همه                
جانبه از جنبش خودش، جنبش            

تعريف .  سرنگونی، پرداخت       
جنبش سرنگونی به مثابه يک              

و "  همه با هم     "جنبش واحد و         
و بعضا         "  انقالبی"تماما         

يک ويژگی ديگر   "  سوسياليستی"
اين انحالل طلبی پوپوليستی                 

بايد از اين    .  حاکم بر حککا است    
جنبش عليرغم قطب بنديهای               
متفاوتش و عليرغم حضور                   
نيروهای متعلق به جنبشهای                
متخاصم اجتماعی يک تصوير          

. واحد و يکسانی بدست داده ميشد   
و "  انقالبی"تصويری                

مهم "!  چپ"و    "  سوسياليستی"
نيست که سياست رسمی حزب           
کمونيست کارگری در زمان                
منصور حکمت اين بود که                    

 ...کدام جنبش 

اين جنبش در       .  سکوالريسم نيست   
عين حال در برگيرنده نيروهای                

 .راست و ضد کمونيستی هم هست

 

ليدر حککا دچار اشتباه مفهومی و            
بی دقتی کالمی نشده است زمانيکه         
اذعان ميکند حزبش اساسا نماينده            

ايشان به    .  جنبش سرنگونی است       
طور دقيقی به اين سئوال پاسخ داده          

بی جهت نيست زمانی که به         .  است
تاريخ افول و صعود اين خط در                 
سنت تحزب کمونيسم کارگری دقيق      
ميشويم متوجه يک رابطه نعل به              
نعل و پيوسته ای ميان تحوالت اين          
خط و موقعيت افت و خيز جنبش               
سرنگونی طلبانه توده های مردم در       

 چگونه؟ . جامعه می شويم

 

حميد تقوايی نماينده سنت به انتها               
رسيده مارکسيسم انقالبی در حزب         
کمونيست ايران بود و به همين                    
اعتبار هم مورد نقد گرايش                            

با سقوط    .  کمونيستی کارگری بود      
بلوک شرق و از ميان رفتن کل                   
موجوديت بلوک شوروی،                            
مارکسيسم انقالبی هم عمال به انتها          

در اين    .  و پايان خود رسيده بود            
شرايط ما شاهد افول و عدم حضور         
سياسی اين خط در يک دوره                        
طوالنی و نمايندگان فکری اش                  

اکثر فعالين و رهبری اين             .  بوديم
خط در حاشيه سوخت و ساز حزب          
کمونيست کارگری به زندگی خود           

با پيدايی جنبش دوم        .  ادامه ميدادند  
خرداد، در واکنش به اعتراضات             
سرنگونی طلبانه توده های مردم، ما      
شاهد تحرک و عروج مجدد اين خط       

اين خط با اين تقالها دو باره          .  شديم
تکانی خورد و به ميدان آمد و در                
حزب کمونيست کارگری مجددا               

شاه بيت مباحث و تالش         .  فعال شد  
قرار "حميد تقوايی در اين دوره                 

دادن جنبش سرنگونی بر روی ميز         
تالقی و    "!  کمونيسم کارگری بود      

همسويی تالش کمونيسم کارگری            
در اين دوران و وظايفی که در قبال         
جنبش سرنگونی طلبی توده های              

مردم برای کمونيسم ايجاد شده بود            
در دوره ای اجازه نداد که نگرش              
متمايز و ويژه اين گرايش به                         

۵۵شماره   
اردوی سرنگونی طلبی در                     "

ايران، که ابدا يک اردوی يک                 
نيست و    "  همه با هم       "دست و        

منصور حکمت،     "  (نخواهد ماند    
جنبش توده ای برای سرنگونی               

در زمان حميد   .)  رژيم آغاز ميشود  
تقوايی بر عکس اين حزب بايد                
اعالم ميکرد که اين جنبش تماما             

همه "انقالبی است، يکدست است،       
است، و آلترناتيو حکومتی      "  با هم 

يک رکن جا   !  واحدی را می پذيرد    
انداختن چنين سياستی در حزب              
کمونيست کارگری بر اين ارزيابی      
استوار است که اين جنبش را                    
امتداد جنبش کمونيسم کارگری               

اعالم کند که حزب           .  قلمداد کند   
متبوع ايشان تنها نيروی سرنگونی     

سکتاريسم !  طلب در جامعه است؟     
مفرط يکی از عوارض فرعی و            

خلع .  خفيف چنين سياستی است          
سالح کمونيسم کارگری در قبال            
راست بوروژايی خطر اصلی                 

حذف .  چنين سياستی است                 
جريانات دست راستی و سرنگونی     
طلب که اتفاقا با روشن شدن                      
ناتوانی رژيم اسالمی در سرکوب        
کمونيسم و کارگر به تالشهای خود      
برای جايگزينی رژيم اسالمی می        

قدرت "افزايند تا از موضع                        
و حاکميت در مقابل طبقه      "  سياسی

کارگر و کمونيسم صف بندی کنند،     
از صفوف اردوهای متخاصم                  
سرنگونی طلب، مساله تعيين کننده      
چنين گرايش انحالل طلبانه ای                

اين خام انگاريها همه ناشی        .  است
از تالش برای جا انداختن سياست         
نيرويی است که هم و غمش اساسا         

از اين رو    !  جنبش سرنگونی است   
ناچار است کمونيسم را در جنبش          

 ! سرنگونی مستحيل کند

 

نتايج اين حرکت تاريخی را حميد          
تقوايی به طرز خيره کننده ای                  

فکر ميکنم که     :  "جمع بندی ميکند   
هر آدم سياسی که اوضاع سياسی          
و اجتماعی ايران را بشناسد متوجه      

 تفکيک چندانی ميشود که نميتوان      
بين حرکت و جنبش سرنگونی                
مردم و کل حرکت چپ و حزب              
کمونيست کارگری قائل شد، و                
بعبارت ديگر براحتی ميتوان ديد          
که نبض اين هر دو تاحد زيادی               
باهم ميزند و هردو اينها تاحد                     
زيادی يک جهت را دارند طی                 

براستی هم      )  همانجا."  (ميکنند
تفاوت و تفکيک    

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چندانی ميان اين جنبش و حزب کمونيست            
و تاسف   .  کارگری در دوره حاضر نيست        

اين است که چرا نيست؟ آيا تفکيک چندانی          
هم ميان اين حزب و جنبش اعتراض                        
سوسياليستی طبقه کارگر نيست؟ آيا اين                 
حزب ميتواند مدعی باشد که هر آدم سياسی         
متوجه ميشود که نميتوان تفکيک چندانی              
بين حرکت و جنبش اعتراض ضد سرمايه          
داری طبقه کارگر و اين حزب در اين                      

اين سئوالی است که اين            !  دوران نيست؟  
بی .  حزب به آن عمال پاسخ منفی داده است         

جهت نيست که رهبری اين حزب                               
اعتراضات ناسيوناليست قوم پرست در                

به اين   .  ناميد"  نطفه انقالب  "آذربايجان را     
 ! انحالل طلبی نميتوان جايزه داد

 

زمانی منصور حکمت اين سئوال را در                
: مقابل حزب کمونيست کارگری قرار داد           

سئوال دوم اين است که اگر اين نيروها و            "
مطالبات و تمايالت را دور خود جمع                       
کرديم، چه تضمينی هست حزب آنها                        

اين ."  فقط حزب آن کارها نشويم          .  نشويم
يکی از مسائل و              .  سئوال واقعی بود         

 ۶اکنون بعد از        .  مخاطرات پيشروی بود     
واقعيت !  سال ميتوان به اين سئوال پاسخ داد    

تلخ و دردناکی است که شاهد اين باشيم که            
حزبی که منصور حکمت پايه گذاری کرد،         
اکنون بنا به ادعای رهبری کنونی اش                     

حزبی که   .  حزب جنبش ديگری شده است        
قرار بود روی راديکاليسم اش توده ای                   

.  حزب جنبش سرنگونی شده است               ،شود
حزبی که قرار بود پرچمدار نقد عميق و                
همه جانبه مذهب باشد، حزب مسلمانان                 

حزبی که قرار بود روی        .  سابق شده است   
راديکاليسم و ماکزيماليسم اش توده گير                 
شود، حزبی که قرار بود کمونيسم کارگری        
و آرمانها و ايده آلهای انقالب کارگری را             
توده ای و اجتماعی کند، پرچمدار انحالل             

 . طلبی کمونيستی شده است

 

ما حق داشتيم اين خط رهبری حزب                         
ما حق    .  کمونيست کارگری را نقد کنيم             

داشتيم عليرغم سختی راهی که در مقابلمان        
بود، اعالم کنيم که حزبی که حزب                             
سازمانده و رهبر نباشد، حزب جنبش                      

! کمونيسم کارگری نباشد، به جايی نميرسد        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در                               
پاسخگويی به اين نياز حياتی کمونيسم                    

 . *کارگری و جامعه شکل گرفته است

در گزارش قبلى به اطالع رسانديم که                        
 ماه است    ٢کارگران گونى بافى سما سنندج        

که حقوق دريافت نکردند و کارفرما از وارد        
کردن مواد اوليه به کارخانه خوددارى                      

کارفرما رسما کارگران را تهديد به          .  ميکند
اخراج کرده و ميخواهد اعالم ورشکستگى           

کارگران ميگويند اين سياست براى ما          .  کند
 نفر ۶٠پارسال با چنين توطئه اى . آشنا است 

از کارگران اخراج شدند و چند ماه کارخانه           
امسال هم کارفرما ميخواهد      .  را تعطيل کرد   

 . همان سناريو را تکرار کند
 

دراين مدت کارگران هر روز سرکار خود            
حاضر شدند و در اينحال تالش کردند که                 

کارفرما به    .  حقوق هايشان پرداخت شود          
 در   ،کارگران اعالم کرده که تا هفته آينده              

 حقوقهاى کارگران را    ،واقع تا دو روز ديگر    
پرداخت خواهد کرد؛ به شرط اينکه                            

امروز !  کارگران در کارخانه جمع نشوند           
چهار روز است که کارگران به کارخانه                 

 به اميد اينکه روز موعود کارفرما              ،نرفتند
ترديد و    .  حقوق هايشان را پرداخت کند              

 که  ،نگرانى صف کارگران اين کارخانه را        
چه .   فراگرفته است        ، کارگر دارد        ١٢٠

کسانى در ليست اخراجها هستند؟ چگونه بايد      
 با سياست اخراج مقابله کنند؟ 

 

توصيه حزب به کارگران بازگشت به                       
. اين ميدان را خالى نکنيد           .  کارخانه است  

حزب کارگران را به تشکيل مجمع عمومى           
تعيين خواستها و انتخاب        .  خود فراميخواند  

. نمايندگان کارگران قدم مهم و اوليه است               
خواست بيمه بيکارى مکفى را در سرلوحه           

از .  خواستهاى برحق خود قرار دهيد                    
کارگران ديگر کارخانه هاى کردستان و                 
طبقه کارگر و مردم شهر سنندج حمايت                   

کارفرما را تنها با قدرت متشکل            .  بخواهيد
 . راه ديگرى وجود ندارد. ميتوان عقب راند

 

کارگران پرريس حقوق شان را دريافت 

 !کردند

امروز حقوقهاى معوقه دو ماه کارگران                   
. کارخانه پرريس در سنندج پرداخت شد                 

 روز  ١٠کارگران اين کارخانه به کارفرما          
مهلت داده بودند تا حقوقها را پرداخت کند و          
اعالم کرده بودند در غير اينصورت دست             

 روز از   ٨بعد از گذشت    .  به اعتصاب ميزنند  
موعد اعالم شده کارفرما حقوقها را پرداخت       

 .کرد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٧ خرداد ٢٧ – ٢٠٠٨ ژوئن ١۶

 ...کدام جنبش 

يش  خرداد، ب   ٢١  روز سه شنبه   بنا به خبر دريافتى،        
از چند صد نفر از خانواده های تهرانی در برابر                      
ساختمان قضايی حکومت اسالمی در ميدان حر دست        

 اين جمعيت معترض             .به تجمع اعتراضی زدند            
 ١٣٧٩خواهان دريافت پولهايی هستند که از سال                  

تاکنون بتدريج به انبوه سازان حکومتی به اميد داشتن          
 حاال پس از چندين سال         .سرپناهی پرداخت کرده اند     

پارتمانهايی است که وعده شده        آانتظار نه خبری از        
بود و نه دستشان به پولهايی ميرسد که از سفره های              
ناچيز خانواده هايشان زده و به انبوه سازان پرداخت            

 !کرده اند
 

 فردی به نام فريبرز        ٧٩الزم به ذکر است از سال            
قاضی سعيد مرتضوی دادستان و از جالدان          فروغی،

در همراهی با باندهای پنهان و              ،   حکومت اسالمی  
فيای بزرگ اقتصادی در وزارت اطالعات و سپاه           ما

اقدام به راه اندازی پروژه بزرگ ساخت              ،   پاسدارن
غرب نموده     کرج به نام نگين     "ورد آورد "در    مسکن

کالهبرداران حرفه اى حکومتى از         تا کنون اين        .اند
 ميليون  ٣٠ تا    ٢  تهران مبالغی از   در  خانواده    ٥٠٠٠

ده اند  يتومان دريافت کرده اند و حاال پولها را باال کش           
پارتمانهای وعده   آو از تنها چيزی که خبری نيست               

 !داده شده به مردم است
 

بدنبال اعتراضات چندين هزار نفری و گسترده                       
مردمی در برابر دفتر مرکزی شرکت نگين غرب در         

به ناچار فريبرز فروغی بازداشت           ورد آورد کرج،    
 ٧   پس از چند روز فريبرز فروغی با وثيقه              اما.  شد

ميليارد تومانی و با حمايت باندهای پشت پرده سپاه                
او  .  زاد شد آپاسداران و وزارت اطالعات از زندان            

من به هيچ کس جواب پس نخواهم           ":با گستاخی گفته  
خانوار که پولهايشان دزديده شده            ٥٠٠٠  اين"  !داد

برای پيگيری مطالباتشان نمايندگانی انتخاب نموده و          
انجمنی نيز تشکيل داده اند و در طول هر ماه چندين               

شکار در ورد آورد      آبار در اعتراض به اين دزدی            
کرج در مقابل دفتر شرکت نگين غرب دست به تجمع          

 در يکی از همين تجمعات اخير        .و اعتراض می زنند   
سعيد مرتضوی با بلند گويی که در دست داشت از                  
مردم می خواست که متفرق شوند و تهديد کرده در                 
غير اين صورت اين اعتراضات بر حق با سرکوب              

 .شديد نظامی روبرو خواهد شد
 

حکومت اسالمى حکومت باندهاى مافيائى و                             
انتظار عدالت    .  نظامى است     -گانگسترهاى سياسى   

اين رژيم را   .  ازاين قاتلين و دزدها توهمى بيش نيست       
 . بايد بزير کشيد

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ١٣٨٧ خرداد ٢٥ – ٢٠٠٨ جون ١٤

۵۵شماره   

کالهبرداری و اختالس بزرگ انبوه 
 !سازان حکومت اسالمی

 کارگران سما سنندج نگران اخراج



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کورش مدرسى بحثى در مورد             
رويدادهاى ايندوره در دانشگاه و        
جريان دانشجويان آزاديخواه و             
برابرى طلب داشته است که فايل         
صوتى آن در سايت آزادى بيان            

دراين .  قابل دسترس است                
يادداشت من قصد ورود به                       
بحثهاى او در مورد اين رويدادها        

اشاره من به گوشه اى        .  را ندارم 
از بحث است که دقيقا برخالف             
متدولوژى و ديدگاه کمونيسم                  

 ،کارگرى منصور حکمت                      
بازگشتى به سنتهاى چپ راديکال      
و قالبهاى فکرى چپ سنتى در               

آگاهى "و  "  طبقه  –حزب  "مورد  
کورش مدرسى  .  است"  توده ها   –

 در    ،در گوشه اى ازاين بحث              
تبئين موقعيت مهم دانشگاه و نقش       
مهم روشنفکران در جامعه و به            
اين اعتبار اهميت آن براى                       

  ميگويد؛ ،کمونيسم

 

 اينکه طبقه             ،براى کمونيسم      "
 آگاهى     ،کارگر آگاهى پيدا کنه            

عميق توش بشه و کمونيسم                      
 ،بعنوان يک علم بره توش                       

روشنفکران و تحصيلکردگان              
. جامعه نقش تعيين کننده اى دارند      

اين بحث لنين بوده هميشه که                  
آگاهى کمونيستى توى محيط                  

 ،کارگرى خودش سبز نميشه                
آگاهى کمونيستى از بيرون ميره          

 چون محصول    ،توى طبقه کارگر   
باالترين دستاورد علمى                             

اين دستاورد     .  بورژوازى است    
علمى بورژوازى را طرف                     
نميدونه که توى محيط کارخانه             

طرفى که توى کارخانه کار     .  است
ميکنه ميفهمد که برابرى طلب              

واين هنوز با         !   همينقدر    ،است
 هنوز با                ،کمونيسم مارکس       
 هنوز با               ،کمونيسم کارگرى       

کمونيسم پراتيک يک دنيائى فرق       
اين يک برابرى طلبى اى          .  دارد

که اسپارتاکوس هم بر حرکتش             
 نه ميتونه هنوز               ،استوار بود     

چيزى را به حرکت بياندازد و نه          
ميتونه جنبشى را به پيروزى                  

کمونيسم بعنوان علم            .  برساند

کارگر قابل مقايسه با امروز                 
دوره اى که بزعم لنين               .  نبود

شورا به اضافه الکتريفيکاسيون    "
دوره اى که     "!  ميشد سوسياليسم  

کمونيسم و کارگر يک پديده                  
واحد بودند و چه بايد کرد و دو             
تاکتيک و کاپيتال را محافل                   
کارگران پيشرو روس ميخواندند     

. و اساسا براى آنها نوشته ميشد          
شايد عدم اتکاى واقعى و                         
اجتماعى حزب حکمتيست به              
حرکت راديکال درون طبقه                 
کارگر است که بناچار نقش                   

ماتريال "روشنفکران را بعنوان       
برجسته ميکند و به         "  اجتماعى

 دقيقا      ،اين اعتبار حزب را                
 به    ،برخالف کمونيسم کارگرى      

حزب آگاهى برنده به ميان طبقه         
شايد اين از نتايج        !  تبئين ميکند  

پراگماتيسم و تبئين تئورى                      
بعد از   .    براساس موقعيت است    

لنين و شکست انقالب کارگرى          
 کل چپ راديکال و                   ،روسيه

سنتى و ايدئولوژيک و همينطور      
بسترهاى اصلى سوسياليسم                 
بورژوائى و ناسيوناليستى همين       

 و براين       ،تبئين را بکار بردند         
 فرهنگ و     ، دولت  ،اساس حزب  

هنر و همه ارکان جامعه را در            
يک سرمايه دارى دولتى و يک          
سيستم ايدئولوژيک و خرافى               

و چرائى اجتماعى     .  تلفيق کردند  
و طبقاتى آن برما روشن است و         
من ضرورتى به ورود به آن                 

 . نميبينم

 

اما کورش مدرسى اينرا هم البد         
ميداند که کمونيسم پراتيک                    
مارکس و منصور حکمت ديدگاه      
کامال متمايز و روشنترى را                 

دراين ديدگاه تئورى و             .  دارد
پراتيک دو جهان متفاوت نيستند        
بلکه اجزاى يک پروسه واحد              
انتقادى و پراتيکى به معنى عام          

 ،کمونيسم کارگرى     .  کلمه اند     
 کمونيسم          ،کمونيسم مارکس         

با آنچه  "  يک دنيا " اتفاقا   ،پراتيک
کورش مدرسى ميگويد فاصله            

اين کمونيسم بحث تقدم            .  دارد

 ى چپ راديکال"توده ها -حزب "دو قطبى 
 در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى

 

 سياوش دانشور

رهائى طبقه کارگر و علم رهائى               
 يک تئورى است و اين                 ،بشريت

مبتنى است بر همون که انگلس                  
 يک نقدى اى از        ، لنين ميگه   ،ميگه

 يک نقدى      ،تاريخ سوسياليسم است     
 که ثروت    ،از تاريخ اقتصاد سياسى     

 و يک نقدى است از      ،از کجا درمياد  
فلسفه کالسيک به اصطالح                          

 که اگر شما اينها را                ،بورژوازى
 اگه نتونيد اينها را به          ،نداشته باشيد 

 آگاهى ميشه      ،طبقه ات منتقل کنى        
يک آگاهى که امروز يکى سوارش         

 هر کى با      ،ميشه و فردا يکى ديگه       
و اين بحثى اى که      .  خودش ميبردش 

عليرغم .  من اينجا تکرارش نميکنم      
 ،اينکه شايد الزم باشه تکرار کرد            

بخاطر اينکه اينروزها همه چيز                
لنين مورد تجديد نظر قرار ميگرد            

اينطور .  از جمله اين بحث اش                
 کمونيسم را بايد برد و طبقه          ،نيست

طبقه کارگر  .  کارگر را آموزش داد     
را توى زندگى روزمره اش آموزش      

منظورم اين نيست که کالس            .  داد
 ولى به هر        ،درس برايش بگذارى    

حال يک پديده اى است که از                        
بيرون منتقل ميشه توى طبقه کارگر       

بعنوان خود انگيزه    .  بعنوان علم اش   
اش و به اصطالح خود احتياج به               
اينکه ميخواهد کار مزدى را                        
وربياندازد خوب اين يک پايه                      

 ... "موجوديت طبقه کارگر است
 

 لنين  ،کورش مدرسى راست ميگويد    
اما اين    .  چنين نظرى داشته است         

برداشت لنين از رابطه تئورى و                
پراتيک را وقتى همزمان با روش            
کار و تلقى حزب بلشويک بررسى          

 ميبينيد که حزب بلشويک            ،ميکنيد
. حزبى در ميان کارگران است                  

مشخصا ديدگاه لنين به وجود                        
کارگران سوسياليستى در طبقه                  

يعنى پراتيک واقعى       .  متکى است   
لنين اجتماعا تفاوت ماهوى با کسانى    
دارد که بعد لنين همين تز را تکرار          

تازه اين بحث صد سال پيش        .  کردند
دوره اى که کارگر صنعتى          .  است

در روسيه پهناور جمعيت کمى را            
ميزان دانش و سواد        .  تشکيل ميداد  

عمومى و توان فنى و علمى طبقه              

۵۵شماره   
تئورى بر جنبش و يا جنبش بر                 

کورش مدرسى   .  تئورى را ندارد     
اگر در ديگاهش منسجم باشد بايد           
بحث جنبشهاى اجتماعى و احزاب       
سياسى منصور حکمت را کنار              

بايد برود و مجددا سازمان     .  بگذارد
. پيشگام و پيشاهنگ درست کند             

کمونيسم از     "چون قرار است               
و "!  بيرون برود توى طبقه کارگر     

اين کمونيسم بزعم ايشان متفکرين       
آن در     "  ٪٩٠"و پرچمدارانش         

ظاهرا از نظر          !  دانشگاه است    
ايشان خود کمونيسم در درون                  

ظاهرا !  طبقه کارگر وجود ندارد       
از نظر ايشان اساسا کمونيسم پديده       

ظاهرا !  اى غير کارگرى است           
کمونيسم مثل مدرک علمى است            
که روشنفکران طبقه حاکم بدليل            
موقعيت ممتاز اقتصادى شان از            
آن برخوردارند و کارگر بخاطر            
محروميت اقتصاديش از آن                      

معلوم نيست چرا مارکس      !  محروم
مانيفست اش را بعنوان بيان صرفا       
نظرى جنبشى تبئين کرد که حى و         
حاضر در طبقه کارگر وجود                   
داشت و خود را کمونيست ميناميد؟      
چرا با سوسياليسمهاى بورژوائى و     
حکيم باشى هائى که نسخه براى             

 مرز        ،کارگران مى پيچيدند               
اجتماعى و طبقاتى کشيد و بر                   
سوسياليسم کارگرى تکيه و تاکيد          
کرد؟ معلوم نيست چرا منصور              
حکمت اينهمه بحث کمونيسم                    
کارگرى را اتفاقا در نقد همين                  

 مارکسيسم   ،ديدگاه در تفاوتهاى ما     
 ، حزب و طبقه     ،و جهان و امروز     

 مبانى      ،سياست سازماندهى ما           
 توضيح کاپيتال    ،کمونيسم کارگرى 

 و متد مارکس و غيره تبئين کرد؟ 

 

به نظر من بحث لنين و تاکيدش                
براينکه طبقه کارگر صرفا ميتواند      
در مبارزه اش آگاهى تريديونيونى       

 همان زمان هم ايراد            ،کسب کند  
اين بحث شايد در دوره              .  داشت

اوليه شکل گيرى طبقه کارگر و             
ايجاد سازمانهاى توده اى کارگران     

 اما حتى     ،بدرجه اى درست باشد       
در مقطع انقالب روسيه و تجارب         
بعد از مانيفست کمونيست و دو               
انترناسيونال کارگرى و دهها                  
حزب سياسى کارگرى و                             

اما اگر  .  کمونيستى بحثى دقيق نبود   
از اين نادقيقى تبئين تئوريک لنين         
در مقايسه با مانيفست و ديدگاه                 

مارکس هم                
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اگر بپذيريم که     ،صرف نظر کنيم   
زمانى الزم بوده اين آگاهى                      

 ،کمونيستى ميان کارگران برود         
 سال از      ١۵٠امروز و بعد از            

انتشار مانيفست کمونيست و اينکه     
جنبش کمونيستى طبقه کارگر يک     
تاريخ بين المللى طوالنى جنگ و        
انقالب و پيروزى و شکست و               

 ،قيام و حزب سازى و غيره دارد        
ديگر مارکسيسم و کمونيسم پديده        
اى درونى و هويتى الاقل براى             
بخش راديکال طبقه کارگر است         

گرايش که در ادبيات ما بعنوان             
 از آن نام         راديکال سوسياليست  

برخالف نظر    .  برده شده است       
طرفى که توى      "،کورش مدرسى 

کارخانه کارگر ميکند فقط همين          
"! را نميفهمد که برابرى طلبه               

شايد هر کارگرى کمونيست نباشد      
و بيشتر کارگران مارکسيست و           

اما توده طبقه       .  کمونيست نشوند   
کارگر و مبارزه طبقاتى در                     

 همواره از تمايالت        ،جامعيت آن  
سوسياليستى و کمونيستى و                     
مشخص تر از جنبش خودآگاه                
کمونيستى و سوسياليستى طبقه            
کارگر الهام گرفته و در موارد              
زيادى سرنوشت يک تالش                     

اين .  طبقاتى را رقم زده است              
پديده اى است مستقل از وجود               

. احزاب سياسى کمونيستى                      
برعکس احزاب سياسى                            
کمونيستى محصوالت اين گرايش     

تمام دعواى      .  اجتماعى هستند     
کمونيسم کارگرى با چپ سنتى             
اينبود که در دورن طبقه کارگر            
گرايشات اجتماعى و سنتهاى                
سياسى تاريخا شکل گرفته و                   

وجود يک     .  پايدار وجود دارد        
گرايش راديکال و سوسياليست را      
بايد همواره در دورن طبقه                      

گرايشى که    .  کارگر فرض کرد      
پايه اصلى تشکيل احزاب                         

. کمونيستى کارگرى است                       
 بويژه       ، اگر حزبى            ،برعکس

 ،حزبى کمونيستى و کارگرى               
نتواند مابه ازا آنچه ميگويد را                
بعنوان يک ماتريال اجتماعى در         

 چنين  ،دورن طبقه کارگر پيدا کند     
حزبى با بحران هويتى                                
روبروست و تبديل به يک فرقه            

اگر مثبت و خوشبين نگاه      .  ميکند
 شايد کورش مدرسى                     ،کنيم

ميخواهد با نوعى ديدگاه کارگر          
کارگرى که دراساس انعکاس             
نگرش بورژوا به کارگر و                    
دلسوزى براى آنست مرزبندى          

اما در اينکار متاسفانه از آن      .  کند
طرف بام در دامن وارياسيونى          
ديگر از همين کمونيسم غير                 

اين ويژگى      .  کارگرى ميافتد     
فرمولبنديهاى افراطى کورش            
مدرسى و ويژگى سيستم خشک         
و دو قطبى و جدولى چپ                         
راديکال از واقعيات زنده مبارزه      

اما اگر اين باور        .  طبقاتى است  
" عميق کردن "ايشان است و در       

اهميت مکان اجتماعى دانشگاه          
براى کمونيسم دچار لغزش پايه         

 آنوقت فقط بايد        ،اى نشده است     
گفت؛ اين تز بازگشت تمام قد به          
يکى از بنيانهاى اساسى سيستم           
فکرى و سياسى چپ راديکال و         

اينجا نقطه مقابل        .  سنتى است   
بحث برسر دوقطبى عقب مانده          

. را ميبينيم  "  کارگر  -روشنفکر"
اين ديدگاه چنين جايگاه و                        
رسالتى براى روشنفکران قائل          
ميشود که بدون آنها تصور نفس         
موجوديت پديده اى بنام جنبش             
کمونيستى و رشد کمونيسم طبقه        
کارگر تا چه رسد به پيروزى آن        

من از کورش مدرسى      .  را ندارد 
ميپرسم مگر کل چپ سنتى و کل       
کمونيسم غيرکارگرى معاصر           
بعد از شکست انقالب اکتبر غير       
ازاين را گفته است که شما                      
ميگوئيد؟ ميتوانيد پاى حرفتان            
بايستيد و دوستانه لطف کنيد و             
فقط يک سر سوزن اشتراک اين        
بحث را با ديدگاه منصور حکمت     
در مورد گرايشات اجتماعى                
درون طبقه کارگر نشان دهيد؟           
ميتوانيد شما و هر کسى در                    
حزب حکمتيست که چنين                      
رسالتى براى خود قائل است و            
قرار است نقش پيامبران انديشه         

 يک سر      ،را ايفا کند     "  علم"و   
سوزن رابطه اين بحث را با                  
ماترياليسم پراتيک مارکس و              
مبحث وحدت تئورى و پراتيک         
در مارکسيسم و کمونيسم                        

 منصور حکمت مستدل کنيد؟ 

 

و باالخره اينکه از نظر من                    
" رويزيونيست"کورش مدرسى      

من دعواى جنگ        .  نشده است   

 ى چپ راديکال"توده ها -حزب "دو قطبى 
 ...در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى

کمااينکه تاريخ فرقه    .  درخود ميشود 
که "  کمونيستى"هاى ايدئولوژيک و    

همواره دعاى حل معضالت جهان          
را در جيب دارند و عمدتا در ميان            
طبقه از سر سوزنى نفوذ برخوردار       

 داستان قديمى تغيير ريل                ،نيستند
اجتماعى و شيفت در تاريخ واقعى           

که "  کمونيسمى.  "کمونيسم است     
جدائى از کارگر و جدائى از                           

 اساس آن را تشکيل                   مارکسيسم
ميدهد و عناصر و المنتهاى بعدى             
در آن هرجا و مطابق با منافع                       
گوينده اش بيان ويژه خود را گرفته          

دراين تاريخ معوج است که          .  است
 حال خلقى يا توده اى يا              ،"آگاهى"
 بايد به    ،يا هر نوع آن     "  کمونيستى"

درون طبقه و خلق و توده و غيره               
 ! برود" روشنفکران متعهد"توسط 

 

اين ديدگاه و دو قطبى قديمى و غير          
مارکسى و غير کارگرى چپ سنتى        

امروز حتى     .  شناخته شده است         
بسيارى از همان چپهاى سابق اين            
ديدگاهها را ندارند و بيشتر در شکل       
تملق کارگرى و کارگر پرستى آنهم        
بعنوان موجودى تجريدى و عير               

اين ديدگاه    .  اجتماعى سير ميکنند       
حزب را تجسم آگاهى و طبقه کارگر    
را لوح پاکى فرض ميکند که بايد با          
اين آگاهى از بيرون و بويژه توسط          

دستاوردهاى " که به          ،روشنفکران
 به درون   ،مجهز هستند "  بورژوازى

طبقه برده شود و گرنه اساسا                        
کمونيسم و جنبش کمونيستى طبقه            

اين تز محورى   !  کارگر وجود ندارد  
يک جنبش       .  اين ديدگاه است             

کمونيستى در درون طبقه کارگر              
بدون وجود روشنفکرانى که آگاهى        

بذر آگاهى       "پخش ميکنند و                     
آنچه .  وجود خارجى ندارد  "  ميکارند
تحرکات صنفى        " فقط                ،هست
اين ديدگاه تصويرش    .  است"  کارگر

" ايدئولوژيک" تصويرى    ،از حزب 
است نه يک حزب سياسى                              
کمونيستى دربرگيرنده کارگران              
پيشرو و کمونيست و سوسياليست و       
سازمانده اعتراض سوسياليستى               

حزبى که نبض اش با       .  طبقه کارگر 
تحرک طبقه کارگر ميزند و طبقه             
را مرتبا در مقابل سرمايه و دولت            
مرتجع بورژوائى اش قدرتمند تر             

۵۵شماره   
احکام و مقوالت با او ندارم و                    
چنين کارى را بيهوده ترين کار              

او دارد سيماى فکرى و             .  ميدانم
سياسى حزبش را روى يک بنياد           

تمام .  اجتماعى معين شکل ميدهد        
مسئله اينست اگر حزبى بخواهد             
نقطه رجوع اجتماعيش را در                  

 طبقات         ، دهقانان        ،روشنفکران
 بخشى از                      ،ميانى جامعه          

 خرده بورژواى                   ،بورژوازى
 و خالصه هر طيف                  ،ناراضى

اجتماعى بجز طبقه کارگر و سنت        
اعتراضى سوسياليسم کارگرى              
قرار دهد؛ دقيقا به همين اعتبار نيز      
ناچار است در احکام تئوريک و            

اش نيز     "  مارکسيسم"در تبئين         
مائو هم همين کار را         .  دست ببرد  

چپ سنتى و ناسيوناليستى و        .  کرد
. خلقى ايران هم همين کار را کرد         

" لنينيسم-مارکسيسم         "انستيتو         
" علمى"شوروى و متفکران خيلى      

اش مانند احسان طبرى        "  وطنى"
ضمن .  نيز همين کار را کردند             

احترام و ارزش وافر براى تالش          
و حرکت دانشجويان آزاديخواه و          

 عليرغم هر کمبودى    ،برابرى طلب 
که در آن وجود داشته باشد و در              
نظر داشتن اهميت سياسى اين                  

 آيا کورش مدرسى هم                 ،حرکت
دارد ارکان اساسى کمونيسم                      
دانشجوئى ايندوره را ترسيم                      

 اينهمه تاکيد افراطى    ،ميکند؟ اگرنه 
بر نقش روشنفکر حامل                               
دستاوردهاى بورژوازى و برخ            
کشيدن آن براى طبقه کارگر که              
گويا در نظر ايشان از غرايز                    
اسپارتاکوسى نتوانسته فراتر برود      

 براى چيست؟ 

 

نيز "  مارکسيسم علم است   "داستان  
مارکسيسم .  دنباله همين ماجراست    

 و اين تفاوت دارد     ،اگر علمى است  
با تنزل مارکسيسم به علوم مثبته يا        

 به اين دليل است که            ،علوم جديد  
مانند فرقه هاى شبه مذهبى و                     
مصلحين جهان وعده آخرت                     

علمى است چون پروسه         .  نميدهد
 پراتيک و تغيير              ، نقد    ،شناخت

واقعيت مادى و درونى کردن آنرا         
توسط سوژه فعال يک روند واحد          

علمى است چون متد                   .  است
بررسى علمى و غير عرفانى                   

علمى است چون حقانيت و         .  دارد
اثبات خود را تنها در پراتيک                   

. اجتماعى و طبقاتى جستجو ميکند      
اين تفاوت دارد      

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با علم فيزيک کوانتوم و فيزيک           
کهکشان و علم ژنتيک يا علوم               
مثبته که همواره صحت و عدم              
صحت تئوريهاى آنها بايد اثبات           

علم همواره مقوله ثابتى             .  شود
اما .  نبوده است و نخواهد بود              

مارکسيسم حتى بعنوان يک                    
من اين واژه را در تقابل        –"  علم"

با ديدگاههاى چپ راديکال و                  
ارکان کمونيسم بورژوائى با                  

قوانين و     –مالحظه طرح ميکنم       
متدولوژى و تئوريش انسجام دارد     
و تا امروز سلحشوران روشنفکر       

آن "  رد علمى "بورژوا ناتوان از     
کمونيسم پديده اى نيست     .  بوده اند 

که هميشه در البراتوار است و              
. بايد صحت آن ثابت شود                         

کمونيسم يک جريان زنده و                     
انتقادى در متن مبارزه طبقه                   
کارگر در جوامع سرمايه دارى           

کاربست و بسط تئورى و          .  است
نقد وضع موجود و حتى جدال                
فکرى و تئوريک به اين اعتبار و        

طبقاتى   -از اين موقعيت اجتماعى    
براى مارکسيسم و کمونيسم                     

. کارگرى موضوعيت دارد                    
ترديدى نيست که قلمروهاى معين      
و مشخصى هستند که موضوعات      

. تحقيق و بررسى مارکسيستى اند      
ترديدى نيست که انديشه نيز                    

ترديدى .  تاريخ خود را دارد              
نيست که نقش فرد يا افراد در                  

اينجا من   .  تاريخ کمرنگ نميشود    
همه اينها  .  وارد نکاتى بديهى نشدم  

اما اين فرض ها     .  فرض من است  
تا به مارکسيسم و کمونيسم                       

 تنها در       ،کارگرى مربوط است      
چهارچوب وسيعتر مبارزه                     
طبقاتى و برسميت شناسى وجود         
يک جنبش سوسياليستى در درون      
طبقه کارگر عليه سرمايه دارى            

خارج اين       .  قابل طرح اند             
 طرح بحث بردن علم      ،چهارچوب

 ،"کارگر عارى از علم       "بدرون   
به ناکجاآبادهائى منجر ميشود که        
در بيش از يکصد سال با نام                     

انواع مهمالت غير        "  کمونيسم"
کارگرى و غير مارکسى و ضد            
کارگرى را سرهم کرده اند و به            

انديشه علمى                  "عنوان                  
به جامعه تحويل         "  مارکسيستى

مسلط در چپ از رابطه حزب و         
طبقه اينست که در يک قطب                
عنصر تئورى، ايدئولوژى،                 
آگاهى و تشکل و انضباط وجود         

هاى   دارد و در قطب ديگر توده         
حزب يا     .  کارگر وجود دارند        

" توده ها  "سازمان يک قطب و         
. قطب ديگر را تشکيل ميدهند             

مکانيسم سازمانيابى انقالب                 
کمونيستى اينست که اين سازمان      

ها را گير مياورد و                   آن توده   
آل هاى خود را به          اهداف و ايده   

ها،    آنها منتقل ميکند و آن توده            
تک تک و بصورت آحاد مستقل        
انسانى، تغيير تفکر ميدهند،                 
تغيير نگرش ميدهند، به کمونيسم     
و سوسياليسم معتقد ميشوند، به           
علل مصائب خود پى ميبرند، و          
در نتيجه به آن سازمان ميپيوندند      
و وارد مبارزه آگاهانه و هدفمند         

بعبارت ديگر در يک         .  ميشوند
سو توده هاى کارگر هستند در            
شکل اتمهاى انسانى و در سوى          
ديگر سازمان و حزب قرار دارد      
بصورت تجسم آگاهى، تشکل و         

 .انقالبيگرى

 

" ها   توده  -حزب   "قطبى      اين دو  
است که در مقاله سياست                         

. ايم    سازماندهى به آن پرداخته          
علت وجود چنين فرض و                       
برداشت نادرست و خام                           

اى ضعف معرفتى چپ          انديشانه
اين در واقع انعکاس و           .  نيست

امتداد همان برداشت و شناختى          
دار در    است که سرمايه و سرمايه    

. عرصه توليد از کارگر دارد              
سرمايه صاحب چيزى است به           

توليد حاصل اين        .  نام سرمايه   
است که اين سرمايه را، اين                  

دار   وسائل توليد را که به سرمايه      
تعلق دارد و کارگر بنا به تعريف       
فاقد آن است، ببرند و در اختيار          

. کارگر بگذارند تا با آن کار کند         
کارگران در اين رابطه از نقطه         
نظر سرمايه دار اتمهاى انسانى         
هستند که تک تک توسط سرمايه      

از نقطه نظر       .  استخدام ميشوند   
سرمايه کارگر فردى است که             

با )  روزکار(براى دوره معينى        
سرمايه تماس پيدا ميکند و پس            

اى گنگ    از آن دوباره در گوشه       
آلود در جامعه گم ميشود         و غبار 

تا فردا مجددا در کارخانه                        
در آنسوى     .  حضور پيدا کند         

کارخانه، در آنسوى رابطه                   

 ى چپ راديکال"توده ها -حزب "دو قطبى 
 ...در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى

اگر ميخواهيد کارى درحق     .  داده اند 
 لطفا با نام            ،کمونيسم انجام دهيد       

. مارکس و حکمت اينکار را نکنيد          
به اسم خودتان و با نام کمونيسم                   

 .  ويژه خودتان هيچ ايرادى ندارد

  

در همين اظهار نظر کوتاه کورش           
مدرسى نکاتى ديگرى مانند تبئين از      

 و همينطور تناقض      ،تاريخ کمونيسم 
کارگر فقط برابرى را     "مهلک حکم   

 با تاکيد ايشان مبنى                        ،"ميفهمد
انگيزه و احتياج به اينکه         "براينکه   

کارگر ميخواهد کار مزدى را                     
وربياندازد خوب اين يک پايه                      

 نيز   ،"موجوديت طبقه کارگر است      
احتياج به بحث دارند که مجموعا              
اجزاى همين سيستم فکرى سنتى و          

من به اين        .  غير کارگرى هستند       
نکات نميپردازم تا تداوم بحث را از        
ديدگاه منصور حکمت در مورد تز         

دفاع "کوروش مدرسى در پوشش           
کورش مدرسى  .  دنبال کنيم "  از لنين 

ميتواند اينگونه فکر کند و اينگونه            
عمل کند و حزب و کادر براى                     

فوقش .  جنبش چپ راديکال بسازد        
هر کسى که بديهيات کمونيسم و                 
مارکسيسم را ميشناسد از کنار اين           

تا اينجا ايرادى ندارد     .  بحث ميگذرد 
تکرار .  و ايشان نظرش را ميگويد        

کسالت آورى از يک تاريخ است که        
تماما مورد نقد کمونيسم کارگرى              

اما دوست عزيز از من                  .  است
کمونيسم "بپذيريد که اين را بعنوان         

" کارگرى و کمونيسم پراتيک                    
 . تحويل دادن ديگر زياده روى است

 

منصور حکمت پاسخ ايشان را دقيق       
گوشه اى از      .  و مو به مو ميدهد           

سخنرانى منصور حکمت در                      
سمينار سياست سازماندهى ما که             
حدود بيست سال پيش صورت                    

 :گرفته است

 

 حزب و طبقه"

در مورد رابطه حزب و طبقه يک            
سلسله درکها و مفروضات غلط در         
چپ سنتى ايران وجود دارد که بايد          

تصور .  از نقد اينها شروع کنيم               

۵۵شماره   
حقوقى ميان کار و سرمايه، کارگر      

اى ناشناخته        براى بورژوا پديده       
در نظر بورژوا کارگران          .  است

هميشه آدمهائى هستند که به کار             
. اند   نياز دارند و براى کار آمده              

اينکه بعنوان انسان در متن جامعه         
چه ميکنند، مورد توجه بورژوازى     

 .نيست

 

نگرش سرمايه به کارگر در                     
توليد، پايه و مبناى نگرش چپ             
حاصل از اين سرمايه به کارگر در       

توده هاى   .  عرصه سياست است     
 وقتى اين چپ ميخواهد از       .بيشکل

کارگر سخن بگويد متوجه                          
از .  محروميت و فقر او ميشود             

اينرو در تئورى چپ سنتى طبقه            
کارگر به روشنى از زحمتکش و           
رنجبر و فقير بطور کلى قابل تميز        

اين چپ راجع به اينکه اين        .  نيست
طبقه کارگر بعنوان يک پديده                   
اجتماعى در چه موقعيتى است و            
چه ميکند، آيا اساسا زندگى و                    
سوخت و ساز سياسى، فرهنگى،          

اى دارد يا خير، آيا       معنوى و هنرى  
اعتراضى در درون آن در جريان         
است يا خير و اشکال اين اعتراض       

. کدامند و غيره چيز زيادى نميداند       
اين چپ کمترين تبيين و تحليل را           
از اين مساله دارد که کارگر در               
آنسوى توليد و اشتغال در اجتماع          

 .چيست

 

وقتى يک بورژوا واقف ميشود به         
اينکه سوسياليست است و بايد                  
کارى بکند، بدوا دلش بحال فقرا             
سوخته است و معتقد شده است                 
جامعه نبايد به فقير و غنى تقسيم              

مارکس در مانيفست                .  گردد
کمونيست درباره اينگونه                           
سوسياليسم بورژوائى بدقت سخن        

سوسياليسم بورژواها    .  گفته است   
اين .  براى نجات محرومان و فقرا       

ديدگاه عينا به تئورى حزب اينها            
از يکسو به مارکس      .  منتقل ميشود 

رجوع ميکند و درباره پرولتاريائى     
ميخواند که سوسياليسم تئورى                 
انقالب اوست، آگاه و منضبط                   
است، حکومت خود را برقرار                
ميسازد، جامعه را دگرگون خواهد      
کرد و به عاليترين اشکال ممکن            

از سوى  .  اداره خواهد کرد و غيره     
ديگر به جامعه موجود خود                       

را در اين     "  پرولتاريا"مينگرد و     
انسانهاى 

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پيدا "  برهنه  آگاه و پا     محروم و نا   "
 .نميکند

 

بتدريج "  پرولتاريا"در نتيجه           
براى او مشخصه کسانى ميشود           
که رشد و آگاهى مورد نظر را               

اى   اند تا به حزب او و مبارزه        يافته
که او تعريف کرده است ملحق               

به اين ترتيب حزب ايشان        .  شوند
خود به شاخص و محک پرولتر           

کارگر زنده و   .  بودن تبديل ميشود  
حى و حاضرى که خارج از اين           
حزب و جريان قرار بگيرد به                
سختى ممکن است بعنوان پرولتر       

پرولتاريا .  به رسميت شناخته شود   
بخشى ميشود که توانسته است آن        
ايدئولوژى طالئى، انضباط                    
طالئى و از خود متشکرى طالئى      
سازمان را قبول کند و به سازمان        

به اين ترتيب ميتوان              .  بپيوندد
سازمانهاى رنگارنگ                                
پرولتاريائى تشکيل داد بدون                  

برگيرنده    اينکه سازماندهنده و در      
سازمانهائى که     .  کارگران باشد    

خصلت پرولتاريائى خود را                   
صرفا از تئورى و ايدئولوژى و           

. مواضع خود استخراج ميکنند            
تفکر چپ سنتى ترکيبى است از           
يک تصور تجريدى و                                 

گرايانه و اختيارى از                        ذهنى
پرولتاريا از يکسو و يک درک و        
برداشت شماتيک و تنزل گرايانه        

برهنه   از کارگر بعنوان فقير و پا         
هيچيک از اين      .  از سوى ديگر     

دو     هر.  برداشتها درست نيست       
قطبى      نشاندهنده اينست که دو             

قطبى چرند    ها يک دو    توده  -حزب  
ارزش است که بر شناخت            و بى  

بورژوازى از کارگر در عرصه        
اين دو قطبى    .  توليد بنا شده است     

فقط موقعيت و تعلق طبقاتى                     
سوسياليستهاى بورژوا را برمال         

 .ميکند و بس

 

در همين رابطه و در سطحى         ...  
ما به گرايشات واقعا    مشخص تر،   

موجود در درون طبقه کارگر                 
اين گرايشات      .  اشاره ميکنيم     

 اگر کسى در          .اند    حاصل تاريخ   
 تعبيرى از کمونيسم        ١٨٤٧سال   

بهمين ترتيب گرايش             .  است
. انقالبى و کمونيستى وجود دارد      

گرايشى که فعالين آن نسبت به             
تفاوت نظرات و راه حل هايشان        
در قبال مسائل کارگرى با ديگر         

 .جريانات خود آگاهند

 

مساله بر سر مرزبنديهاى عميق        
تئوريک نيست، بلکه برسر                  
مرزبنديهاى واقعى مبارزاتى             
ميان سنتهاى مبارزاتى مختلف          

اين .  در درون طبقه کارگر است      
گرايشات توده کارگران را تحت       
تاثير قرار ميدهند و به سمت                 

طبقه .  خود جلب و جذب ميکنند       
کارگر مدام در حال قطب بندى           
درونى، آرايش گرفتن درونى و         
حتى کشمکش درونى براى پيدا         
کردن و دنبال کردن بهترين و              
موثرترين راه بهبود اوضاع و            

حال اگر    .  رهائى خويش است      
يک حزب سياسى بخواهد حزبى      
کارگرى باشد و يا در درون                  
طبقه کارگر براى خود حمايتى           
پيدا کند، اولين سوالى که در                  
برابرش قرار ميگيرد اينست که        

اجتماعى آنچه که اين          به ازاء     ما
حزب در فکر و سياست و                      
مبارزه نمايندگى ميکند در درون      
طبقه کارگر به شکل گرايشى              

اين .  بالفعل وجود دارد يا خير           
گرايش در چه موقعيتى در                     
درون کل طبقه کارگر قرار                  

يک سازمان        .  گرفته است       
سوسياليستى راديکال که                      
ميخواهد در درون طبقه کارگر          
کار بکند اصوال بايد با اين                      
فرض شروع بکند که يک                     
جريان سوسياليستى راديکال در     

 .درون طبقه کارگر وجود دارد

 

اى است مربوط        اين تازه، گفته    
به اوضاعى که نظير ايران که            
سازمان سوسياليستى مربوطه        
اساسا از ابتدا توسط                                  
روشنفکران و خارج محيط                  
فعاليت سياسى کارگرى تشکيل         

وگرنه کمونيسم       .  شده باشد      
از )  گرايش مارکسيستى در آن      (

ابتدا در محيط کارگرى شکل                
گرفت و گرايش سوسياليستى در     
درون خود طبقه را همراه                      

 باتوجه به خصلت                        .داشت
روشنفکرى چپ تاکيد اين هم               
ضرورى است که بديهى است            

 ى چپ راديکال"توده ها -حزب "دو قطبى 
 ...در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى

بدست داده باشد، کارگر يک قرن             
به .  بعد ديگر اين تعبير را ميشناسد        

يک شکل اين کمونيسم با            و      هزار   
طبقه کارگر در طول يک قرن                    
مرتبط شده، کارگر با الهام از آن                
مبارزه کرده، صاحب نظران بوجود     

اند، احزاب        اند و جدل کرده              آمده
اند، انقالبات صورت            تشکيل شده   

طبقه کارگر به   .  گرفته است و غيره    
اى از جامعه        دليل اينکه بخش زنده      

است ديگر بعد از يک قرن و بيش             
از آن از مانيفست کمونيست،                       

اى   مارکسيسم و کمونيسم را به پديده       
 .درونى براى خود تبديل کرده است

 

اين کمونيسم در درون طبقه کارگر         
اى بوجود آورده         محصوالت عينى  

چند صد سال مبارزه عليه             .  است
دارى و روبرو شدن با                      سرمايه
دار و دولتها و تاکتيکهايش            سرمايه

در اشکال و صورتهاى گوناگون،           
کارگر معاصر را در مبارزه                       

سنتهاى (آموخته و صاحب سنت               
گرايشات .  کرده است      )  مختلف

گوناگون مبارزاتى در درون طبقه          
کارگر .  کارگر بوجود آمده است           

امروزى، درست نظير بورژواى            
امروزى در لبه انتهائى يک تاريخ           

اين تاريخ در او    .  طوالنى قرار دارد  
تاثير گذاشته و او را به پديده اى                  
بسيار بالغ و پيچيده تبديل کرده                    

حتى کارگر چند قرن قبل که         .  است
تازه از روستا و کارگاه کنده شده               

تر و      اى پخته     بود، ذهن و زندگى        
تر از چيزى        تر و شکل گرفته         بالغ

داشت که چپ بورژوائى در مورد           
کارگر امروزى در فکر خود مجسم        

 .ميکند

 

وجه ديگر بحث ما اين بود که اين              
گرايشات ايدئولوژيکى و سياسى              
موجود در درون طبقه کارگر پايه            
عينى احزابى هستند که به نحوى از        
انحاء خود را به طبقه کارگر منتسب   

گرايش .  و مرتبط ميکنند                      
طلبانه با تفکر و سنت و                    اصالح
اش در درون طبقه کارگر در           سابقه

کشورهاى مختلف وجود دارد و اين        
پايه عينى احزاب اصالح طلب                   
داراى نفوذ در درون طبقه کارگر            

۵۵شماره   
که تبيين گرايش کارگرى راديکال       
و سوسياليست از هويت سياسى و         
ايدئولوژيکى خودش لزوما مانند           
تبيين سازمان مربوطه نيست و               

اما اگر واقعا داريم از         .  نبايد باشد  
سوسياليسم انقالبى و راديکال                  
سخن ميگوئيم آنوقت در اينکه يک       
چنين جريانى بطور واقعى در                 
درون طبقه کارگر وجود دارد و             
ديگر در عصر ما بطور اجتناب            
ناپذيرى بازتوليد ميشود ترديدى            

اى که در آن طيف             جامعه.  نيست
راديکال و سوسياليستى کارگرى          

اى است    وجود نداشته باشد، جامعه    
دارى وجود          که در آن سرمايه            

قدمت سوسياليسم      .  نداشته است     
کارگرى به قدمت خود                                   

دارى است و اکنون قريب          سرمايه
يک قرن و نيم است که جناح                      
راديکال اين سوسياليسم کارگرى         
مستقيما از مارکسيسم الهام                         

به بيان ديگر بحث ما               .  ميگيرد
اينست که حزب به معنائى که                   
معموال از آن حرف ميزنيم، يعنى          
يک تشکيالت تعريف شده، صرفا        
يک تعين خاص از يک واقعيت              

واقعيتى که . اجتماعى وسيعتر است 
يک وجه آن وجود اجتماعى يک            
گرايش و حرکت بالفعل در درون          
طبقه کارگر است و وجه ديگر آن          

ها و            وجود تشکيالتها، برنامه          
حزب صرفا تشکيالتى            .  غيره

مبناى   متشکل از افراد نيست که بر      
توافق بر سر برنامه و اساسنامه              

حزب حاصل    .  گرد هم آمده اند          
بلوغ روندهاى تاريخى است که             
طى آن ماتريال کافى در سطح                 
جامعه، در درون طبقه کارگر                 
بشکل گرايشات و سنتها و فعالين،        
و نيز در قالبهاى سياسى و                           

اى، براى پيدايش يک                      برنامه
سازمان که بتواند اين حرکت                    
اجتماعى را سازماندهى و رهبرى       

 ..." کند بوجود آمده است

 

حال اين ديدگاه کمونيسم کارگرى          
و منصور حکمت را با بحث                      

بردن "کورش مدرسى مبنى بر              
آگاهى کمونيستى توسط                                

" روشنفکران به ميان کارگران             
بطور واقعى و عينى      .  مقايسه کنيد 

تفاوت بين کمونيسم        "  يک دنيا   "
کارگرى و چپ راديکال و سنتى            

 . را نتيجه ميگيريد
 

*** 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دومين آنفرانس خارج آشور              
 پالتفرم سياسی   ،حككا به اتفاق آرا   

خود در مورد طرد و منزوی                  
آردن بين المللی جمهوری                       

و پلنوم  .  اسالمی را تصويب آرد     
 نيز  ، آميته مرآزی اين حزب     ٣٠

طی قراری اين پالتفرم را به                   
اتفاق آرا مورد تاييد و تاآيد قرار          
داد و آنرا جزئی از استراتژی                
حزب برای سرنگونی حكومت            
اسالمی دانست و از بخشهای                 
مختلف تشكيالت خواست تا                    

نتايج تبليغی وعملی اين سياست        "
را در حيطه فعاليتشان مشخص            
آرده و در دستور آار خود قرار          

سياست افشاگری و              ".  بدهند
منزوی آردن بين المللی حكومت        

 در دستور آار هيات               ،اسالمی
 آميته     ، آميته سازمانده        ،دبيران

 سازمان جوانان                      ،آردستان
 و تلويزيون آانال جديد     ،آمونيست

اما .  اين حزب قرار گرفته است         
اين پالتفرم سياسی آه از نظر                
حككا بسيار مهم است و تمام                    
بخشهای حزب خود را فراخوان          
داده است آه نتايج عملی اين                    
سياست را در محيط فعاليتشان              
پياده آنند و آنرا جزئی از                           
استراتژی خود برای سرنگونی           

 نه تنها     ،جمهوری اسالمی ميداند    
هيچ قرابتی با پالتفرم يك جريان          
آمونيستی آه برای انقالب                       

 ،سوسياليستی و آزادی و برابری       
و رفاه و انسانيت سازماندهی و             

 بلكه ميتوان     ،متشكل ميكند ندارد    
آنرا بعنوان پالتفرم سياسی يك               

 سكوالر و صرفا     ،جريان البيستی 
ضد رژيمی مورد بررسی قرار           

حزب آمونيست آارگری با        .  داد
 سنگرهای  ،سرعت خيره آننده ای   

آمونيسم آارگری دراين حزب را      
به نفع پوپوليسم و اآس مسلم فتح           
ميكند و سنتهای آمونيسم آارگری     

 به سختی قابل            ،در اين حزب       
 .شناسائی است

  

 بايد به رفقا           ،قبل از هر چيز          
آه حزب منصور     "  تبريك گفت  "

حكمت را از حزب معروف به              
 از يك حزب      ،آنفرانس برلينی ها   

متعرض و ماآزيماليست                          

اين واقعيت و         .  منزوی است    
موقعيت آنونی حكومت اسالمی       

 !است

 

 اساس  ،سازماندهی و تغييرجهان   
آمونيسم ما نه      .  آمونيسم ماست  

آمونيسم تفسير آننده و مبلغ بلكه        
. آمونيسم سازمانده و رهبر است     
 ،در غياب سازمان و سازماندهی     

از رهبری نيز خبری نخواهد              
اما پالتفرم حککا وظيفه           !  بود

 خود را                 نيروی سازمانی        
افشاگری ازحكومت اسالمی و           

! منزوی آردن آن تعريف ميكند        
اين سياست حككا در مقابل                     

اما اين حزب در      !   است حكومت
مقابل طيف وسيع چند ميليونی            
مهاجر در خارج از آشور آامال        

اگر رژيم در      !  بی وظيفه است     
داخل به سرآوب مردم مشغول          

حزب نيز در خارج با              !  است
 و با ابزار      نيروی سازمانی خود   

افشاگری و فعاليت البيستی و              
آمپين اآس مسلم به جنگ                       

و جمعيت       .  حكومت ميرود       
ميليونی مردم در خارج را به               

 و    ، مجله   ،بازار دهها روزنامه      
 ساعته راديويی و        ٢٤آانالهای   

تلويزيونی و سازمانهای                         
رنگارنگ ناسيوناليستی روانه          
ميسازد و از سازماندهی و تبديل       
اين جمعيت به پايگاه آمونيسم             

رژيم اسالمی و     !  سر باز ميزند    
مبارزه با آن با اتكا به                                  
سازمانهای جانبی و حزبی تمام         

و !  موضوع آار حككا است             
نيروی وسيع چند ميليونی مهاجر     
از قرار موضوع آار ديگران             

 تنهاگرايشی آه خود را           !  است
گرايش موجود در جنبش                        
سرنگونی ميداند طبيعی است آه      
در مقابل ناسيوناليستهای ضد              
رژيم خلع سالح شده و خود را             
بی وظيفه از سازماندهی اين                
جمعيت وسيع و تبديل شدن به              

در !  رهبر سياسی اش بداند              
پالتفرم حککا آوچكترين اشاره        

 و      فعاليت آمونيستی     ای به            
 فعاليت آمونيستی       سازماندهی

اين پالتفرم يك حزب             !  نيست
سياسی است آه مشغله و سوخت       
و ساز فكری و نه حتی                               

 صرفا جنبش                 ،سازماندهيش
پالتفرم يك      !  سرنگونی است     

حزب سرنگونى طلب و البيست       
و نه سازمانده حتی همان مردم            

 !پالتفرم گذار به پوپوليسم افشاگر
 

 محمود احمدى

 به يك حزب صرفا                     ،کمونيست
 آه امضا براى       ،افشاگر و البيستی    

پتيشن جمع آوری ميكند و نامه های         
اعتراضی به دولتها و سازمان ملل          

.  تبديل آرده اند،و ای ال او ميفرستد 
به سرتاسر پالتفرم سياسی اين                    
حزب نگاه آنيد؛ آوچكترين اشاره           

 طيف وسيع           سازماندهیای به           
مهاجرين ايرانی خارج آشور                     

پالتفرم سياسی حزبی است        .  نيست
آه وظيفه اصلی خود را افشاگری            

 به منظور طرد    ،از حكومت اسالمی  
و انزوای بين المللی آن تعريف                   

 البيست   ،حزبی افشاگر  .  آرده است  
اما برای    !  و ضد رژيم اسالمی           

 و   ،افشاگری از جمهوری اسالمی        
جمع آوری پتيشن و نامه های                       
اعتراضی و پيش بردن آمپين اآس         
مسلم به يك حزب آمونيستی خالف         

هر سازمان     .  جريانی نياز نيست       
 البيستی و ضد رژيم                     ،سكوالر
 ميتواند اين فعاليتها را در           ،اسالمی

دستور آار خود قرار دهد و به پيش         
اما افشاگری از رژيم اسالمی       .  ببرد

در زمانيكه رئيس جمهور جنايتكار         
 بعنوان   ، در تمام دنيا       ،اين حكومت  

منفور ترين شناخته شده است و در          
زمانيكه اين رژيم بعنوان يكی از               
ضد مردمی ترين رژيمهای تاريخ           
در افكار عمومی شناخته شده است          
به معنای عقب بودن از تغيير و                   
تحوالت سياسی آنونی دنيا و جايگاه      
آنونی حكومت اسالمی در افكار              

در دوران دو خرداد      .  عمومی است 
در زمانيكه اپوزيسيون دو خردادی        
و پرو رژيم و دول غرب تالش                   
داشتند تا تصوير يك رژيم اصالح            
شده اسالمی را به دنيا و افكار                      
عمومی بفروشند، حزب آمونيست         
آارگری اعالم آرد آه اجازه                       
نخواهد داد تا حكومت اسالمی                    

. جاپائی در خارج از آشور باز آند         
اما امروز با شكست دو خرداد و با            
آشمكشها و تخاصمات دو قطب                 
تروريستی اسالم سياسی و تروريسم     
دولتی و با انعكاس وسيع                                  

 آارگران و              ،اعتراضات زنان      
 رژيم اسالمی      ،دانشجويان در دنيا     

بعنوان يك رژيم ضد بشری در                   
 شناخته شده و بی             ،افكار عمومی   

رژيم اسالمی در دنيا          .  آبرو است  

۵۵شماره   

اينجا يک نکته       !  سرنگونى طلب   
. غير ضرورى را بايد تاکيد کنم             

دراين ترديدى نيست که يک گوشه       
فعاليت و وظيفه يک جريان                       
کمونيستى افشاگرى و نامه نوشتن        

يا .  و کمپين راه انداختن هم هست         
يک جريان کمونيستى از موضع           
جنبش طبقاتى اش در قبال مسئله            
سرنگونى وظيفه فورى دارد و               
اتفاقا ميخواهد آنرا سازماندهى و           

بحث برسر تبديل         .  رهبرى کند    
شدن هويت کمونيستى و کارگرى         
به هويت صرفا ضد رژيمى و                  
فعاليت در قالب جريانات غير                  

 . حزبى است

  

بحث ما راجع به فعاليت درخارج       "
چی بود؟ می گفتيم اين بخش جدا             

. نشده ای از جامعه ايران است                
خارج .  دنيا، دنيای انتگره است           

برای خودش يک حوزه فعاليت              
بيائيم در مقياس اجتماعی          .  است

بشويم يک حزب اصلی، خارج              
يعنی باز موضوع      .  مال ما باشد     

کار ما ميشد ميليونها ايرانی در               
خارج، نه سفارتهای يک حکومت        

ما بعنوان يک سازمان      .  در خارج 
اعضای مان را ميفرستيم به يک            
جنگ اعتراضی عليه رژيم در               

اگر پشت جبهه ای بودن            .  ايران
)) شرايط((مصداق داشته باشد،            

ما برای آوردن        .  االن ما است       
جامعه ايرانی، فارسی زبان های           
مقيم خارج نه ابزاری ساختيم، نه           
مشغولش هستيم، نه کاری می                  
کنيم، نه با آن خودمان را قضاوت          

فعاليت خارج ما کشيدن       .  می کنيم  
اعضای سازمان خود به اعتراض        
روزمره عليه رژيمی در داخل                

بدتر از سازمانهای مشی           .  است
بدتر از       .  چريکی دوره قبل            

از "  .کنفدراسيون دانشجويان         
گزارش منصور   

١٧صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کودکان کار و خيابان از جمله                
محروم ترين کودکانی هستند که          
عمدتا به دليل فقر خانواده در سال       
های کودکی و نوجوانی مجبور به      

 ،کار و در نتيجه از آموزش                     
 تغذيه مناسب و ساير              ،بهداشت

حقوق اساسی خود محروم می               
 آنان  ،در ميان اين کودکان     .  شوند

 ،که در خيابان به کار می پردازند       
به علت ناامن بودن و نامناسب               

 آسيب    ،بودن شرايط محيط کار         
 .بيشتری را تحمل می کنند

 

 کودکانی  ،پيمان نامه حقوق کودک  
را که به اقدام حمايتی ويژه نياز             

 به گروه های زير تقسيم              ،دارند
 :می کند

کودکان در شرايط اضطراری         -
 کودکان درگير      ،کودکان پناهنده  (

 کودکان آسيب ديده از                  ،جنگ
 )... باليای طبيعی و

کودکان در شرايط تبعيض                 -
 ، ملی      ،کودکان اقليت قومی             (

 ...)مذهبی و 

کودکان معارض با قانون                   -
 )کودکان بزهکار(

کودکان در شرايط استثمار و             -
 کودکان   ،کودکان کار  (بدرفتاری   

 ...)آزار ديده و 

 

کودکان کار و خيابان آخرين                   
گروه از کودکانی هستند که مورد       

 سو استفاده     ، بهره کشی    ،استثمار
و گاه آزار و بد رفتاری قرار می          

حمايت از اين کودکان از        .  گيرند
وظايف اصلی اجتماع به شمار             

اين حمايت به معنای          .  می رود   
تاييد کار کودکان نيست زيرا                  
کودکی و نوجوانی دوران کار               

 بلکه سال های آمادگی                ،نيست
برای ورود موفق به مرحله                     
بزرگسالی است و بايد صرف                

 ، بازی ، رشد و پرورش     ،آموزش
تفريح و استفاده از اوقات فراغت        

اجبار کودکان به        .  مناسب شود   
 به علت فقر يک واقعيت                 ،کار

انکار ناپذير جامعه طبقاتی است         
و در کنار تالش برای کاهش فقر         

خالف سازمانهای دولتی در                 
جذب کودکان کار و خيابان                   

به گونه ای که با      .  موفق بوده اند  
 ،توجه به امکانات محدود خود           

جوابگوی ميزان ورود داوطلبانه     
اين کودکان به مراکز خود                      

داليل استقبال اين کودکان    .  نيستند
و خانواده های آنان از اين                       
مراکز از زاويه تمايالت وجود          
تمايالت انسانى جامعه روشن             

با اينحال ميتوان روى             .  است
 : :جنبه هاى زير تاکيد کرد

 

شيوه اداره اين مراکز که تا حد          -
امکان مشارکتی است و کودکان        

 .در آن نقش دارند

چگونگی رفتار با کودکان که           -
که اين    -با احترام و محبت کافی      

 -کودکان بسيار به آن نياز دارند         
 .همراه است

عدم اجبار کودکان به ورود يا           -
ماندن در اين مراکز و داوطلبانه        

 .بودن آن

باز بودن اين مراکز و نداشتن           -
 .محدوديت زمانی برای کودکان

ارتباط مراکز با خانواده های           -
 .اين کودکان

سودمند بودن و جالب بودن               -
آموزش های اين مراکز برای              

 کودکان

 

اما پديده ای که در اين مراکز                
 تعداد بيشتر       ،مشاهده می شود      

کودکان افغانی نسبت به کودکان        
ايرانی است تا حدی که در                      
برخی از اين مراکز تعداد                       
کودکان ايرانی کمتر از يک                  

. چهارم کودکان افغانی است                
برای فعاالن سازمانهای غير               

 ،دولتی ارائه خدمات به کودکان        
 مذهب و ساير     ، مليت   ،تابع نژاد 

در .  سيستم های آپارتايد نيست         
پيمان نامه حقوق کودک نيز در          

 که يکی از اصول پيمان          3ماده  
 آورده    ،نامه به شمار می رود            

شده است که حقوق مندرج در              
اين پيمان نامه بدون هيچ گونه             

 به همه کودکان تعلق           ،تبعيضی
 . دارد

 

اما سوالی که برای فعالين حقوق        
کودک وجود داشته اين است که         

 بررسی وضعيت کودکان کار و خيابان
 

 على طاهرى

و کار کودکان که به يکديگر پيوسته        
 حمايت از کودکانی که در حال          ،اند

حاضر به کار می پردازند                              
هم بايد     .  ضرورتی فورى است         

جامعه و قانون را وادار به حمايت            
از حقوق کودک و تامين رفاه او                  
کرد و هم همزمان براى کاهش                   

 . مشقات موجود تالش کرد

 

تالش در راه کاهش فقر و کار                     
 کودکان 

سازمان بهزيستی که از نظر قانونی       
مسئوليت حمايت از اين کودکان را          

  برای نگهداری اين       ،بر عهده دارد   
کودکان که با خانواده خود زندگی             

 ،نمی کنند و يا خانواده ای ندارند               
. مراکزی را تاسيس کرده است                  

تعداد کودکانی که در اين مراکز به           
سر می برند به داليل گوناگون                    

علت اين امر با          .  بسيار کم است      
می .  جمهورى اسالمى روشن است     

: توان به موارد زير اشاره کرد                  
شيوه های مديريت و اداره اين                     

 روش های جذب يا به زبانی     ،مراکز
 چگونگی     ،کودکان"  جمع اوری    "

ارتباط و رفتار با اين کودکان در               
 ، سو استفاده از گودکان      ،اين مراکز 

بی اعتمادی اين کودکان نسبت به              
 !سازمان های دولتی

 

همچنين سازمان های غير دولتی              
نيز مراکزی را عمدتا برای حمايت         

 ، و نه نگهداری آنان    ،از اين کودکان  
منظور از حمايت       .  داير کرده اند      

 :اجرای برنامه های زير است

  ،درمانی -ارايه خدمات بهداشتی -

ارايه خدمات مشاوره ای و                      -
 مددکاری

ارتباط با خانواده کودکان و ارائه           -
آموزش ها و خدمات تا حد امکان به        

 آنان

 

هدف از ارائه اين خدمات و آموزش       
به کودکان و خانواده های آنان منجر      
به توانمند سازی آنان می شود که              
هدف اصلی حمايت از کودکان                   

سازمانهای غير دولتی بر            .  است

۵۵شماره   

چرا کودکان ايرانی از اين مراکز          
کمتر استقبال می کنند؟ اين پرسش        
در جلسه کميته هماهنگی شبکه               
ياری کودکان کار و خيابان مطرح       
گرديد و برای پاسخ گويی درست          
به آن قرار شد تحقيقی در اين                     
زمينه با مشارکت سازمانهای                  

انجمن .  عضو شبکه انجام گيرد          
پژوهش های آموزشی پويا که                 

 ،يکی از اعضای اين شبکه است           
طرحی را تدوين کرد و قرار شد             
اين طرح به صورت پايلوت در              
مورد تعدادی از کودکان کار و                
خيابان اجرا گردد و بعد از جمع              
بندی اوليه در مورد تعداد بيشتری        

. از کودکان توسط شبکه انجام شود     
خالصه ای از نتايج به دست آمده           

داليل زير    .  به شرح زير است           
برای سطح تماس با سازمانهای              
غير دولتی از سوی کودکان چنين         

 :جمع بندی شد

 

مخالفت خانواده با مراجعه به           -١
اين مراکز به علت بازماندن از                

 .کار

اطالع نداشتن از وجود اين               -٢
 .مراکز

آشنا نبودن با برنامه ها و                     -٣
 .فعاليت های اين مراکز

آشنا نبودن خانواده های اين              -۴
 .کودکان با اين مراکز

مفيد نبودن برنامه های اين                -۵
 .مراکز برای کسب درآمد

کمک مالی نکردن اين مراکز          -۶
 . به کودکان و خانواده ها

بازماندن از کار به علت                     -٧
 . استفاده از اين مراکز

مناسب نبودن ساعات کار اين          -٨
مراکز با ساعات مورد نياز                        

 .کودکان
١٧صفحه   
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رهبری حزب کمونيست کارگری       .  ١٤حكمت به پلنوم       
در حال حاضر بمراتب از آن شرايط هم پس تر رفته                     

 . است
 

پالتفرم حکک ازاهميت ويژه آمپين اآس مسلم در                        
حلقه رابط و     "فعاليت تشكيالت خارج از جمله بخاطر             

محمل تماس حزب با مديا و افكار عمومی و نيروها و                  
چرخش به راست   .  ياد ميكند "  شخصيتهای در هر آشور    

 بر عليه اسالم سياسی       آمونيستیو دور شدن از مبارزه        
 بهای  ، به بهانه تماس با مديا و اجتماعی شدن            ،و مذهب 

. سنگينی است آه حككا حاضر به پرداخت آن شده است            
موفق شده   "  جنبش اآس مسلم    "مساله بر عکس است،         

است آه اين آمونيستها را در جنبش خود بر عليه مذهب             
اگر رفقا به دنبال نمونه موفق               !   سازمان دهد     ،رقيب

مبارزه آمونيستی و اجتماعی بر عليه اسالم سياسی آه              
نظر افكار عمومی را در تمام دنيا جلب آرد و يك دولت              

  ،را مجبور به عقب نشنينی و تغير قانون آرد ميگردند               
ميتوانند به آمپين بر عليه دادگاههای شريعه در آانادا                 

 .  رجوع آنند
 

آنچه در حککا روی داده است يک چرخش به راست                   
نمونه تمامی احزابی که به اصطالح ميخواهند                .  است

دسترسی به  . اجتماعی شوند اما در عوض راست ميشوند 
ياد .  مديا را بهانه اين چرخش به راست قلمداد ميکنند                 

آوری هشدار منصور حکمت در اين زمينه حائز اهميت           
در کنگره دوم اشاره کردم که تاريخا احزاب چپ      :  "است

اند اجتماعى بشوند و در ابعادى اجتماعى           وقتى خواسته 
اينطور توجيه کرده   .اند  ظاهر بشوند، به راست چرخيده     

تر از آنهاست و اگر راى ميخواهند       اند که جامعه راست  
و البته تاريخا هم در اين کار              .  بايد به راست بچرخند      

ممکن است يک نماينده از يک               .  اند  شکست خورده  
حزب راديکال چپ براى يک دوره به مجلس رفته باشد،        

اش را زير       اما همان يک نفر را هم دور بعد پرونده                 
ما يکى از   .  اند که برود    اش کرده   اند و روانه    بغلش زده 

معدود سازمانهاى کمونيستى بعد از بلشويکها هستيم که            
اى   ميخواهد روى راديکاليسم و ماکزيماليسمش توده               

سازمانى که اتفاقا ميخواهد ماکزيماليسم و                        .  بشود
ميخواهد آرمانها و   .  اى و اجتماعى کند      کمونيسم را توده  

اى و اجتماعى     اش را ببرد و توده      ايده انقالب کمونيستى  
ميخواهد حرف آخرش در مورد مذهب را به حرف           .  کند

ما کسانى هستيم که معتقديم بايد اين                .  جامعه بدل کند     
 اى و اجتماعى             تخفيف را توده             کمونيسم بى     

 ). منصور حكمت،  حزب و جامعه." (آنيم
 

نه فقط در دنياى امروز چنين       .  آينده اين خط روشن است    
 بلکه   ،خطى حتى شانس نيمه اجتماعی شدن هم ندارد                

 ،ادامه اين خط و دورى از هويت و وظايف کمونيستى                
 . هر چه بيشتر اين جريان را به راست سوق خواهد داد

mahahmadi@yahoo.com 

 

مرزهايی که باعث جدايی ما          .  آورد
مرزهايی که    .  انسان ها می شوند          

باعث قتل عام يک عده انسان بی گناه        
کسانی که مرزها را              .  می شوند    

بوجود آوردند از نظر من ذره ای هم         
وجدان نداشتند که بين انسان ها تفرقه        

اما اين پرنده ها که      .  به وجود آوردند  
هميشه در حال پرواز هستند هيچ                 
وقت در اين انديشه نيستند که اين جا           

رد شدن من از اينجا جرم       .  مرز است 
 آنها هيچ وقت     ،نه.  محسوب می شود   

آنها .  چنين فکر مزخرفی نمی کنند          
اگر آزاد نبودند هيچ وقت     .  آزاد هستند 

 .پرواز را نمی آموختند

 

من  ساله چهارم دبستان؛         ١٢فريبا   
مادرم را دوست دارم و يک برادر              
دارم که اون ميره يک لقمه نون                     

. سه تا داداش دارم      .  حالل در مياره    
جوراب .  برادرم ميره آرياشهر             

 سالشه اسمش         12اون     .  ميفروشه
و مامانم به او می گويد         .  يحيی است 

اون زياد دوست داره         .  مدرسه نرو  
. و اون زياد سواد دارد        .  بره مدرسه  

چون خودش پيش خودش زياد سواد          
بابام يه دستش فلج        .  ياد گرفته است    

من يه   .  است و نون خشکی می کند          
داداش دارم دو ماهش است و تازه به         

داداش ديگر هفت سالش         .  دنيا آمده  
عمو .  مدرسه راهش ندادند        .  است

اکبر آمد و گفت نه اين دوماه نيامده              
. ما هم نمی توانيم بذاريم بياد مدرسه          

خونه .  مامان بزرگم ميره سر کار            
مردم را جارو می کند و کار مردم               

مامان بزرگم پاش درد        .  را می کند    
 .می کند تمام بدنش درد می کند

 

  ساله چهارم دبستان؛          ١٢فاطمه     
سقف خونه ما ترک خورده و ديوار            

ما پول نداريم    .  خانه ما شکسته است     
ديوار و سقف خانه را درست کنيم و           

باران می آمد ظرف ها را گذاشتيم                
دست های  .  که خانه مان پرآب نشود      

مادر ترک خورده است و پنجره خانه       
 *.همسايه شکسته است

پالتفرم گذار به پوپوليسم 
 ...افشاگر 

بی عالقه بودن خود کودکان برای آمدن به              -٩
 .اين مراکز

 خستگی شديد ناشی از کار -١٠

نا اميدی از تغيير شرايط زندگی خود با                 -١١
 .آمدن به اين مراکز

 

 ارائه راه حل ها 

در مزرد راه حلها هنوز سازمانهای عضو                     
اما .  شبکه به نتيجه مشخص و قطعی نرسيده اند        

مجموعه پيشنهادات را می توان در فاکتورهای         
 :زير خالصه کرد

 

اطالع رسانی کافی به کودکان کار و خيابان              -
اين روش ها را      .  و خانواده های آنان و جامعه        

می توان با نظر سازمان های عضو شبکه و                  
  .بررسی امکانات موجود مشخص کرد

ارتباط بيشتر با اين کودکان و خانواده های                 -
آنان به صورت مستقيم برای استفاده از اين                    

 .مراکز غير دولتی

باال بردن پرچم ممنوعيت کار کودکان و تبديل    -
باال بردن سطح   .  کردن آن به يک نرم اجتماعی      

 .رفاه زندگی کودکان

انعطاف پذيری بيشتر اين مراکز از نظر                     -
. ارائه خدمات در مرکز يا خارج از مرکز                      

اجرای اين طرح در سطح کلی قرار است با                  
مشارکت سازمان های عضو شبکه انجام شود            
و بررسی نتايج آن می تواند فعالين حقوق                        
کودک را برای پيشبردن جنبش دفاع از حقوق            

 .کودک به جلو ياری کند

*** 

  ،ضميمه

 نوشته های کودکان کار

ای کاش پرنده     ماريامهر هفده ساله از کابل؛            
 نه می   ،پرنده ای که نه می دونه کيه چيه         .  بودم

.  نه می دونه که مرز چيه                ،دونه نفرت چيه     
مرزهايی که بين انسان ها بيگانگی بوجود می            

۵۵شماره   

 يک دنياى بهتر 
با نشريه همکارى کنيد، ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

بررسی وضعيت کودکان کار 
 ...و خيابان



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. حرف ما صاف و ساده است                 
گستاخی و تعرض سرمايه به                 
کارگر در جهت کسب سود و                  
انباشت هرچه بيشتر در سالهاى           
اخير دور بيسابقه ای به خود                   

در دوران نظم نوينی    .  گرفته است 
و عبور از شرايط زمان جنگ               

 متاسفانه اين سرمايه                       ،سرد
داريست که عليرغم بحرانهای              
عالج ناپذيرش همچنان با اشتهای      

 در غياب يک طبقه      ،سيری ناپذير 
کارگر متشکل و يک قطب چپ            
نيرومند از جنس کمونيستی و                

 برای سود هرچه بيشتر      ،کارگری
هر روزه فشار زندگی را بر                   
کارگران بيشتر و بيشتر می                    

در جامعه ايران بخصوص بر     .کند
اثر حاکميت مشتى باندهاى                      
سرمايه دار طفيلی و دالل که                  
بعضا با گرايشات ارتجاعی                    
مذهب و سنت عقب افتاده هم                   

 ديگر خواست و             ،عجين است    
حرف کارگران مشخص و روشن      

شعار و خواست کارگران        .  است
. امروز؛ نه به اخراج است                      

کارگران خواهان لغو قراردادهای    
سفيد امضا و برده واری هستند             
که طی آن از هيچ حقوقی                           

کارگران .  برخوردار نيستند         
مصرانه خواهان دريافت                          
دستمزدهای معوق چندين ماهه            

کارگران خواهان    .    شان هستند   
برسميت شناختن حق اعتصاب و        
برپايی تشکلهای مستقل خودشان        

کارگران خواهان دريافت   .    هستند
بيمه بيکاری و دريافت                                
دستمزدهای خود در دوران                    

 34خانواده   .    اعتصابشان هستند  
نفر از کار گران جان باخته                      
شازند و دهها و صدها مرکز                   
توليدی و کار خانه ديگر خواهان         
دريافت غرامت و محاکمه جانيان       
سود جويی هستند که عزيزانشان        
را به کام مرگ و نقص عضو                 

خانواده کارگران     .  فرستاده اند    
پارس خودرو هنوز در انتظار              

. آزادی عزيزانشان هستند                       
کارگرانی که اعتراضشان برای         
جلوگيری از اخراج و دريافت               
دستمزدهای عقب افتاده توسط              

بايد با صراحت و       .  هرز ميبرد  
دوستانه گفت که توهمات و                 
ساده انديشى گرهى از مشکالت      

. فورى طبقه کارگر باز نميکند        
تاکتيکها و برنامه های شما،               
قانونگرايی محدودتان، دور              
شدن از مبارزات جارى                        

 دوری شما از محل           ،کارگران
زندگی کارگران و بخصوص           

 -  ،کارخانه ها و مراکز توليدی       
که منشا قدرت کارگران                        

فعاليتهاى منزوی و     -همانجاست
بيرون دنياى واقعى کارگر در          

 راضى  ،کارخانه و محل زندگى    
شدن به صدور انواع بيانيه و              
اطالعيه هاى اعالم حمايت                 
هايتان از يک اعتراض                         
کارگری و قدمى عملى                           
برنداشتن براى حمايت فعال از        
کارگران اعتصابى، و بخشا               

 ،سياست همنوائى با خانه کارگر    
اينها امر جنبش کارگرى را جلو      

 . نميبرد

 

بويژه به گرايشات راست و                 
قانونگرا بايد با صراحت تمام            
گفت؛ اين تالشها نه دل هيچ                 

 ،آخوندی را به رحم خواهد آورد  
و نه به نيرويی واقعی و موثر             
در تحکيم و پيشروی جبش                   

اين .  کارگری تبديل خواهد شد       
اين .  ابدا شدنی و واقعی نيست         
چون .  اتوپيايی خوشخياالنه است  

با مکانيزم اعتراض کارگر                
سرمايه در نگرش   .  تناقض دارد 

باژگونه و برعکس خود به                  
 نگرشش به کارگر            ،کارگران

بعنوان يک فرد و سلول مجزا            
است که بايد برايش ارزش و              

اگر همين کارگر     .  سود بيافريند  
فردا توان و نيروی کاريش را            

 از    ، مهم نيست      ،از دست داد      
سلول و فرد ديگری استفاده                 

ما شاهد نفوذ همين     .  خواهد کرد 
نگرش بورژوازی در انواع              
گرايشات سنديکاليستی راست و     

واقعيت .  چپ سنت گرا هستيم        
اما اينست که طبقه کارگر يک           
طبقه وسيع اجتماعی است که            
سير تکوين تاريخی و قابليتهای        

پتانسيل .  خودش  را دارد                 
انقالبی و ظرفيتهای اجتماعی           

خودش را برای دگرگونی                     
و اين طبقه اجتماعی برای   .  دارد

کسب حقوق به تاراج رفته اش          
فقط و تنها به نيروی خودش                

 !سياستها و روشها را بايد تغيير داد
 سخنى با فعالين کارگرى 

 

 کامران پايدار 

پليس وحشی سرمايه و حکومت              
اسالمی به خون کشيده شد و هم                 
اکنون جمع کثيری از اين کارگران        
بی نام و نشان در زندانهای                          

 . جمهوری اسالمی بسر می برند

 

حرف ما همچنان ساده و روشن               
جنبش کارگری تنها با تکيه        !  است

بر راديکاليسم اجتماعى و استقالل          
طبقاتى اش ميتواند حقوق به تاراج         
رفته اش را از سرمايه بازپس                   

جنبش کارگری در اين              .  بگيرد
شرايط راه و چاره ای جز تکيه و             
تاکيد بر روی تشکل مستقل با اتکا          

با تمام  .  به نيروی کارگران  ندارد       
مصائب و بدبختی و تيره روزی              
ای که سرمايه به زندگی کارگران          

   ديگر جايی برای           ،تحميل نموده  
اميدوارى و توهمات برخى                         
گرايشات راست در داالنهای                     
بوروکراسی گنديده سرمايه برای          

اين نظام ضد        .  چانه زنی نيست       
بشری دير زمانيست که همه چيز            
کارگران را از آنها سلب کرده                   
است؛ آرزو هايشان،                                        
خواستهايشان، اختيار انسانيشان،          
ابتدايی ترين امکانات حتی برای             

شبح سياه گرسنگى و       .  زنده ماندن  
فالکت عمومى باالى سر طبقه                  

 . کارگر چرخ ميزند

 

 2در جايی اعالم شده بود ساالنه              
ميليون کارگر تنها براثر فشار و              

جانشان را از دست    "  سوانح کاری "
کارگران !  به همين سادگی   .  ميدهند

کرور کرور قتل عام ميشوند تا                 
پولهای بيشتری در حسابهای بانکی     
سرمايه داران و انواع کارتلها و              

. تراستهای رنگارنگ تلنبار شود           
اين تنها يگ گوشه غم و درد و                   

دراين اوضاع    .  رنج طبقه ماست      
تقالی برخی گرايشات راست و               

 ،اپورتونيستی و غير کارگری                 
براى بردن کارگران زير پرچمهاى     

 ،ناسيوناليستى و قانونى و فرقه اى        
تنها  پرداختن به چاره اصلی يعنى          
سازماندهی مستقل کارگری را قلم         
ميگيرد و تالش کارگران را به                 

۵۵شماره   
نيرويی که با      .  متکی خواهد بود     

 با اتحاد و      ،تشکيالت مستقل خود   
 سرمايه را به زانو     ،اعتصاب خود 

همان نيرو و       !  در خواهد آورد      
پشتوانه عظيم کارگری و                          
کمونيستی و انسانی در داخل و              
خارج کشور که موجبات آزادی           
محمود صالحی، جوانمير مرادی       

را از زندان     ...  و طاها ازادی و      
 دقيقا   ،رژيم اسالمی فراهم آورد        

اين همان نيروئيست که شيث                  
امانی را آزاد کرد و احکام شالق          
و جريمه کارگران سنندج را الغى       

نه درخواست از آخوند کپک     .  کرد
زده و قاتلی که بويی از انسانيت            

اين عقب نشينی           .  نبرده است     
خجوالنه حکومت جنايت کار                
سرمايه است در برابر موج عظيم      
مبارزات پر شور کارگری و                  
آزاديخواهانه برای يک دنيای               

 !شايسته انسان

 

در ضمن سئوال ما از دوستانی             
که در اين محافل جمع شده اند اين        
است چرا به تشکيل مجامع                       
عمومی که ساده ترين، در                         
دسترس ترين ظرف متحد کردن          
کارگران در مبارزات روزمره            
شان است فکر نميکنيد؟ چرا به             
جای فرو رفتن در داالنهای نا                 
مربوط قانونگرايی و انتظارتحقير    
آميز  در پشت درهای بسته به                 
قدرت مستقيم کارگران رجوع              
نميکنيد؟ من اين بحث را خطاب           
به گرايشى که اساسا اينگونه فکر        
نميکند و اميد به باالئى ها دارد               

خطاب به فعالين مستقل         .  نميزنم
کارگرى و دلسوز منافع کل جنبش      

 به  ،دوستان عزيز .  کارگرى ميزنم 
جنبش مجامع عمومی کارگری،          
به مبارزات پرشور و مستقل                  

قدرت و        .  کارگری بپيونديد       
 !  *انسانيت در اينجاست

 مجمع عمومى 
ظرف اعتراض 

مستقيم و مستمر 
توده کارگران 

!است  
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 87 خرداد           25شامگاه شنبه           
رسانه های دانشجويی خبر                      

حسن مددی، معاون         "  تعرض"
فرهنگی و دانشجويی دانشگاه              
زنجان را به يک دانشجوی دختر        

در پی پخش اين         .  منتشر کردند  
دانشگاه زنجان   خبر دانشجويان        

نداف بی لياقت   "شعار  با سردادن   
 دست به اعتراض و                "استعفاء

 دانشجويان از ساعت     .تجمع زدند 
 صبح دوشنبه با مسدود نمودن          ۶

درب ورودی اصلی و تشکيل                
حلقه انسانی عمال دانشگاه را به           
تعطيلی کشانده و فقط  به                            

 .دانشجويان اجازه ورود ميدادند
 
 

دانشجويان دانشگاه زنجان اعالم        
کرده اند تا زمانی که رئيس                      
دانشگاه زنجان، نداف، استعفا               
ندهد و مسئولين خواسته های                 
دانشجويان را جامه عمل                           
نپوشانند، آنها به تحصن خود                 

 . ادامه خواهند داد
 
 

خشونت جنسی مسئولين دانشگاه        
عليه دختران دانشجو و حتی                   
تجاوز جنسی، يکی از اشکال                
متداول  خشونت نسبت به زنان             

در .  تحت رژيم اسالمی است             
اعتراض به اين مساله در ماههای      
اخير دانشجويان در شهرهای                
تبريز و کرمانشاه نيز اعتراضاتی     

 .را سازمان دادند
 
 

اين بار دانشجويان موفق شدند              
اين فرد کثيف را از کار تعليق                

اين مساله ميتواند مبنای             .  کنند
گسترش اعتراضات برای کوتاه         

نهادهای اسالمی      کردن دست           
 از   "کميته انضباطي و حراست      "

 . دانشگاه ها قرار گيرد
 
 

 سازمان آزادی زن
 

 87 خرداد 28

کارگران با بستن اتوبان به                   
تعداد .  اعتراض خود ادامه دادند    

نيروهای امنيتی و انتظامی بنابه      
 نفر  400گفته کارگران بيش از      

 .حدث زده می شد

 

از طرفی ديگر برای از بين                
بردن مزارع کشت نيشکر اقدام       
به محدود کردن آب مزارع تا             
کمتر از يک سوم معمول نموده        
اند، همچنين زيودار به نيروهای     
حراست دستور داده است که از       
مزارع نيشکر حفاظت نکنند و         
اين مسئله باعث شده است که             
احشام قسمت اعضام مزارع را       

اين طرحی است     .  از بين ببرند    
که توسط شفيعی و زيودار برای      
از بين بردن مزارع نيشکر                 

 .دنبال می شود

 

کارگران قصد دارند در                         
روزهای آينده به اعتراضات             

 .خود ادامه دهند
 

خواسته های کارگران اعتصاب     
کننده نيشکر هفت تپه به قرار             

 :زير می باشد

دست نهادهای اسالمی 

 !از دانشگاه کوتاه

بنابه گزارشات رسيده از شوش،             
کارگران نيشکر هفت تپه همراه با          
خانواده های ومردم هفت تپه صبح        
امروز چهارشنبه يک تجمع                       
اعتراضی چند هزار نفری را                    
تشکيل دادند و به سمت سه راهی            

و در اين   .  خوانساری حرکت کردند  
نقطه اتوبان ترانزيت اهواز                        
انديمشک را برای دومين روز                 

بسته شدن اتوبان        .  متوالی بستند   
ترانزيت همچنان ادامه دارد و                  
تعدادی از سرنشينان و مسافرين             
اتوبسها به حمايت از کارگران                  

 .برخواستند

 

کارگران با سر دادن شعارهايی               
کارگر هفت تپه ايم گرسنه           :  مانند

کارگر می ميرد ذلت        /  ايم گرسنه  
حقوق ماهيانه حق مسلم    /  نمی پذيرد 

معيشت و زندگی حق مسلم       /  ماست
ساعدی ،شفيعی مرگت باد       /  ماست

و شعارهای متعدد ديگر ی را سر           
 .دادند

 

نيروهای امنيتی و انتظامی گسترده      
ای را به محل گسيل داشتند و سعی         
داشتند که از اقدامات اعتراضی              
کارگران ممانعت کنند ولی                          

۵۵شماره   

حق داشتن سنديکای مستقل                      
 کارگری

 

  ماه اخير3پرداخت حقوق معوقه 
 

پايان دادن به پرونده سازيها و                
احضار فعالين کارگری به دادگاه        

 انقالب
 

برکناری مدير عامل شرکت                   
يعقوب شفيعی و همچنين اعضای       

 هيئت مديره اين شرکت
 

برکناری رئيس حراست شرکت          
فردی بنام زيوداری که در                        
سرکوب، جاسوسی و پرونده                 
سازی عليه کارگران نقش مستقيم       

 دارد
 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در       
ايران، از خواسته های به حق                
کارگران حمايت می کند و از                 
سنديکاهای کارگری و سازمان            
جهانی کار خواستار اقدامات                  
عملی برای حمايت از کارگران           

 .*ايران است

 عکسهائى از آزادى جوانمير مرادى و طاها آزادى

 برای دومين روز متوالی کارگران اتوبان اهواز انديمشک را مسدود کردند
 

 برای دومين روز متوالی کارگران نيشکر هفت تپه اتوبان اهواز انديمشک را مسدود کردند

تالشمان را براى آزادى منصور اسانلو و کليه 
!زندانيان سياسى گسترش دهيم  



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 !يک مهاجر افغانى ام

يکی از مهاجرانی که در       .  باسالم
 در شهر    1366ايران و در سال        

مشهد به دنيا آمدم که ای کاش                  
هرگز به دنيايی که هر گوشه ای           
از آن مصيبت و رنج هست نمی            

بعد از هفت سال زندگی بر        .  آمدم
روی کره خاکی که با مرزهای             
جغرافيايی ازهم جداشده اند و به          

 ،نامهای مختلف نامگذاری شده اند  
و يکی از آنها که ايران ناميده می         

 ،شود و مرا در خود جای داده بود    
در آنجا وارد اولين کالس درس            

 . در دوره ابتدايی شدم

 

جمهوری اسالمی ايران که بيشتر      
شبيه زندان برای مهاجران افغان        

بعد .  بود نه يک سرپناه و حامی          
 سال درس خواندن در دوره        5از  

ابتدايی به دوره راهنمايی راه پيدا        
دوره ای که کم کم با                    .  کردم

. مشکالت زندگی آشنا می شديم           
مشکالتی که برای ما محسوس تر      

. نسبت به نوجوانان ايرانی بود             
مشکالتی از قبيل راه ندادن                      
افغانها به مدارس و يا پرداخت              
هزينه های سنگين برای ادامه               
تحصيل در دوره راهنمايی و                 

البته هرچقدر سطح         .  دبيرستان
تحصيل باالتر ميرفت بايد مقدار          

. هزينه پرداختی نيز بيشتر ميشد         
يعنی برای هر سطح تحصيل                 

برای .  مقدار هزينه تعيين شده بود     
افغانها که اکثرا کارگری ميکردند      

زيرا افغانها اجازه بازکردن                 (
) مغازه يا کار شخصی را نداشتند       

پرداخت چنين هزينه هائی دشوار      
مخصوصا برای  .  و يا ناممکن بود   

پدرانی که دارای فرزندان بيشتر         
 مجبور بودند تا هزينه ها            ،بودند

را چند برابر پرداخت کنند و                   
کسانی هم را ميشناختم که به                   
خاطر نداشتن بودجه کافی مجبور      
بودند تا فرزندانشان را از ادامه            

در صورتی که   .  تحصيل بازدارند 
درس خواندن در مدارس دولتی           

. در هر جای دنيا رايگان است              
البته در ايران نيز چنين است                  

 .منتها برای افغانها چنين نبود

بر چهره خود نقاب عدالت را             
می نهند و در کمال بی عدالتی           
تبعيض ميان انسانها قائل                      

وجود کارگران افغان       .  ميشوند
را موجب افزايش سطح بيکاری     
در ايران می دانند و به مانند                

. حيوان با آنها بر خورد می کنند      
در کجا و در کدامين کتاب چنين       
آمده است که جمهوری اسالمی        
ايران از آن پيروی ميکند؟ به             

 .راستی شرم آور است

 

دولت جمهوری اسالمی ايران          
به هيچ وجه اجازه نمی دهد پسر      
افغان با دختر ايرانی ازدواج              
کند و يا برعکس و قوانين                     
بسيار دشواری را در اين                      

از .  خصوص وضع کرده است      
طرفی تبليغات منفی عليه افغانها     
راه اندازی ميکند و در اثر اين           
تبلغات پدر و مادر ايرانی                     
حاضر نمی شود که دختر و يا            
پسرشان با يک جوان افغانی که       
شايد تنها آرزويش رسيدن به              

تا .  عشقش باشد از دواج کند            
عشقی که در دل جوانی هست            
نافرجام بماند و حال عاشق                  
بيچاره چه خواهد شد که خودم           

 .نيز يکی از دلدادگانم

 

بياييد دست به دست هم دهيم دنيا 
تبعيض و تعصب     .  را کنيم آباد    

 بياييد       ،را از دلها بشوييم                  
مرزهای جفرافيايی را از ميان         
برداريم و به دنيايی بهتر                        
بينديشيم و برای رسيدن به آن             

. دنيايی بهتر بسازيم        .  بکوشيم
 پر از عدل      ،دنيايی پر از صلح     

و انصاف و بدون هيچگونه                 
به اميد   .  تبعيض و نژاد پرستی      

مرگ بر   :  امضاء!  دنيايی بهتر  
 تبعيض

 

  ،عزيز" مرگ بر تبعيض"

نامه شما بيانى از زندگى واقعى       
شهروندان افغانستانى و عميقا           

زندگى اى که به      .  دردآور است 
 تالش   ،قول شما زندگى نيست        
راستش .  براى زنده ماندن است     

در تمام کتابهاى دينى و مذهبى          
و ناسيوناليستى کمابيش                         
چيزهائى نوشته شده است که             
نتيجه عملى اش همين است که          

" خارجى"راسيسم و         .  ميبينيد

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

نکته ديگر اينکه افغانها از چندی            
بدين سو از تحصيل در دانشگاه نيز       

آيا اين رسم هم         .  محروم شده اند     
نوعی هست؟ البته قوانين اين چنين        

. برای افغانها زياد وضع شده است        
يکی ديگر ازاين قوانين شوم                      
پرداخت هزينه های سنگين برای           
ادامه حيات در کشور جمهوری               

ادامه حيات   .  (اسالمی ايران است     
گفتم زيرا در شرايطی افغانها به              
ايران مهاجر شدند که ديگر شرايط        
زنده بودن درافغانستان مهيا نبود و        
جسم و جانشان باخطر مرگ                      
روبرو بود و ايران و پاکستان تنها          
کشورهای کم هزينه از نظر                        

.) مهاجرت محسوب می شدند                  
افغانها مجبور به پرداخت مالياتهای     
سنگين برای زنده بودن نه زندگی          

واگر اين    .  کردن در ايران بودند        
هزينه های گزاف را پرداخت نمی         
کردند مجبور به ترک ايران می              

الزم به ذکر است که سازمان      .  شدند
ملل متحد ساالنه مبالغ هنگفتی را            
به ايران پرداخت می کرد تا دولت          
جمهوری اسالمی افغانها را مجبور      

. به ترک خاک اين کشور نسازد              
ولی بازهم شاهد اخراج افغانها با            

يکی را . وضعيت غير انسانی بوديم
از خانه اش بيرون ميکشيدند و به            

 ،جرم افغانی بودن دستبند ميزدند           
ديگری را از محل کارش با کتک           
و رويه حيوانی می بردند و                          
زحمتکشان ديگری را از باالی               
آسمان خراشهای که مشغول                       
فروختن نيروی کار خود در برابر         
غذا بودند به پايين می انداختند و               
روح آنان را به زور از جسمشان            

 .خارج می ساختند

 

در کدام کتاب و در کدام مذهب و              
دين چنين نوشته است؟ دولتی که دم      
از رعايت حقوق بشر می زند و                
هر روز چندين انسان را با طناب            
دار روحشان را از جسمشان خارج       
ميسازد که اين خود يکی از داليل            
محکم بر نقض حقوق بشر می                   

دولتی که نظام آن کامآل                 .  باشد
امپرياليستی البته به شيوه آخوندی          

فاشيستهايی که عبا می        .  می باشد  
پوشند و عمامه برسر می گذارند و         

۵۵شماره   
ستيزى تنها در عملکرد عده اى            
کله تراشيده و جريانات رسما                 

راسيسم .  فاشيست خالصه نميشود   
و اعمال تبعيض براساس محل              

بودن يک رکن    "  خارجى"تولد و    
ايدئولوژى و سياست سرمايه                 

نميتوان مخالف       .  دارى است      
تبعيض و نابرابرى و راسيسم و            
سياستهاى پاکسازى قومى و                   
فاشيستى بود اما ريشه اين مسائل         
را در ماهيت نابرابر و تبعيض              

. گر سرمايه دارى جستجو نکرد         
مذهب و ايدئولوژيهاى رنگارنگ      
ناسيوناليستى و پان ايرانيستى و           
فاشيستى از همين منشا مادى و              
طبقاتى نيرو ميگيرند و سياست            
منحط شان را برهمين بستر                     
واقعى تبعيض و نابرابرى متکى         

کار اينها مرمت دائم نظام      .  ميکنند
 . متکى بر تبعيض است

 

دنياى انسانى و عارى از ستم و             
 ،تبعيض و استثمار و نژادپرستى        
. ممکن و ضرورى و مبرم است          

تحقق اين ضرورت اجتماعى و            
مبرميت سياسى وظيفه نيروهاى         

وظيفه طبقه کارگر و     .  فعاله آنست 
بايد .  حزب کمونيستى اش است         

براى ساختن اين دنيا به صف                 
از شما  .  کمونيسم کارگرى پيوست  

دعوت ميکنم همراه با دوستانتان         
به صف حزب بپيونديد تا همراه با       
کارگران و مردم آزاديخواه و                 
برابرى طلب در ايران عليه                    
ارتجاع اسالمى و نظام سرمايه             
دارى و ستم و تبعيض و فقر و                 

موفق و     .  فالکت مبارزه کنيم         
 . پيروز باشيد

 

 در عمل چکار ميکنيد؟

حرفهاى شما و منصور حکمت            
اما براى   .  در تئورى عالى است       

آن چکار ميخواهيد بکنيد؟ مثال              
شما بدرست عليه جنگ و تحريم          

اما با      .  اقتصادى حرف زديد          
: خانمى حرف ميزدم ميگفت                  

شعار نه جنگ و کشيدن مردم              "
 عمال      ،عليه جنگ به خيابان               

چيزيست که جمهورى اسالمي هم      
ميخواهد و ميخواهد اعتراض                
مردم را تحت الشعاع اين                           

برجسته کردن  .  موضوع قرار دهد  
اين موضوع به انحراف کشاندن          

 .يلدا. اعتراض مردم است
٢١صفحه   



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

  ،يلدا عزيز

اگر فعاليت حزب را در ايران                
 ميبيند که ما چکار             ،دنبال کنيد   

کار ما متشکل کردن              .  ميکنيم
کمونيستها و فعالين کارگرى                  

کار ما سازماندهى                  .  است
مبارزات کارگرى و ناظر کردن         
سياست کمونيستى و کارگرى               

کار ما مقابله با                      .  برآنست
سياستهاى دست راستى و نقطه             
سازشها و دادن راه حل مستقل               
براى پيشروى مبارزه عليه                     

ما کارهاى  .  ارتجاع اسالمى است   
زيادى ميکنيم که هر کمونيست و        
فعال جنبش سوسياليستى طبقه               

. کارگر على القاعده انجام ميدهد         
درعين حال يک کار مهم ما نقد             
افکار و آرا و سياستهائى است که        
منفعتى به حال کارگر و مبارزه            

چه سياستهائى  .  سوسياليستى ندارد 
که راسا توسط کمپ راست طرح        
ميشود و چه سياستهائى که با نام           
و در دفاع از کارگر و آزادى                  

 . مطرح ميشود

 

 حزب     ،در مورد مسئله جنگ            
. قطعنامه مفصل و روشنى دارد          

از شما دعوت ميکنم اين قطعنامه        
و مباحث پيرامون آن را در                      
آرشيو نشريه يک دنياى بهتر                 

عليه "شعار ما          .  مطالعه کنيد    
 زنده باد          ، عليه تحريم         ،جنگ

 حال رسما يا      ،محدودش را نيز   
 به قدرت تهاجم نظامى          ،تلويحا

 . گره ميزند

 

يک سياست اصولى مخالف با          
 که ما همان             ،جنگ احتمالى    

دوره چنين احتمالى را رد                     
سياست نفى خطر            ،ميکرديم

جنگ از موضع منافع مبارزه           
مستقل مردم عليه حکومت                 

 و همينطور سياست           ،اسالمى
روشن در صورت وقوع جنگ         

 شما نميتوانيد سوت بزنيد       .است
و خودتان را به کوچه على چپ        
بزنيد در شرايطى که کل جامعه       

يک .  نگران رويداد مهمى است     
وجه چنين سياستى فقدان يک             
استراتژى کمونيستى مبتنى بر         
شکست تروريسم دولتى و                    
سياستهاى نظم نوينى و پيروزى      

نداشتن .  کارگرى در ايران است   
 يا جريان   ، بناچار ،هر دوى اينها  

مربوطه را موئتلف رسمى و             
غير رسمى آمريکا ميکند و يا            
از موضع ناسيوناليسم ضد                  
امپرياليستى در کنار رژيم                   

کسى که    .  اسالمى قرار ميدهد     
توان بسيج جامعه عليه                            
جمهورى اسالمى و آمريکا                
براى نفى جنگ را ندارد و                   

امروز جنگ مهم             "ميگويد       
نيست جمهورى اسالمى مهم              

متحد تاکتيکى و خجول      "  ،است
همان قطب است که اتفاقا در               
چنين اوضاعى يک قدم هم                   
نميتواند عليه جمهورى اسالمى       

چون با فرض          .  کارى بکند    
 نيروهاى ضد            ،وقوع جنگ     

 ...نامه ها
 

ما از  .  بود" آزادى و برابرى و رفاه 
مخالفين سرسخت تحريم اقتصادى        
بوديم و هستيم و معتقديم که سياست       
تحريم تنها جمهورى اسالمى و                
مشتى سرمايه دار نوکيسه را                     
تقويت ميکند و دودش به چشم مردم  

اگر کسى فکر          .  محروم ميرود    
ميکند بايد در مقابل سياست تحريم         
سکوت کرد تا شايد نتايج آن مردم           
را عاصى کند و به مبارزه شان                 

 چنين کسى عليرغم هر                ،وادارد
نيت خيرى که داشته باشد و يا هر            
عالقه وافرى به اعتراض عليه                 

 دارد حرفهاى        ،رژيم داشته باشد      
تازه .  ديک چنى را تکرار ميکند          

امثال ديک چنى يک پرانتز هم باز         
ميکند؛ ميگويند بر مشقات تحريم            

راه "براى مردم واقفند اما اين تنها          
 .  اعمال فشار است" حل

 

جنگ مهم    "يا کسى که ميگويد               
 ،"عمده اش نکنيد                 "،"نيست

 ،"جمهورى اسالمى مهم است              "
دارد قلفتى موقعيت و زندگى و                  
مبارزه کارگرى و جنبشهاى                      
اجتماعى و اساسا مردمى که مورد        
تهاجم حمله نظامى احتمالى قرار            
ميگيرند را از پنجره بيرون مى                
اندازد تا به نفع تضعيف رژيم در             

اين سياست يک     .  دلش قند آب کند      
جريان غير مسئول و ناتوان است           
که همان ضد رژيمى گرى                           

۵۵شماره   
جمهورى اسالمى که متحدين                 
رسمى و سگهاى شکارى ارتش           
آمريکا هستند شانس بيشترى                  
دارند تا نيروهائى که علنا                          

يک .  نميتوانند از جنگ دفاع کنند      
جريان مستقل که نه در کنار                    
حکومت اسالمى است و نه در باد       

 و اهداف و      ،آمريکا خوابيده است   
استراتژى کمونيستى معلومى               

 در زمان جنگ و شرايط              ،دارد
 همان استراتژى را      ،جديد تحميلى 

در اشکال معين تر خود پيش                   
قطعنامه حزب اين خطوط      .  ميبرد

 . را بدقت ترسيم کرده است

 

و باالخره اينکه جمهورى اسالمى     
بعنوان يک دولت جنگ طلب و            
تروريست نميتواند موافق مردمى      
باشد که عليه جنگ و خواهان                 

برخوردش .  آزادى و برابرى اند      
با چپ در دانشگاه يک گوشه اين         

جمهورى اسالمى     .  مسئله است    
حتى به پاره هاى تنش که شعار              
صلح ميدادند و هدفشان اينبود که         
خود را در تقابل با جناح رقيب               

مبارزه .  باال بکشند ميدان نداد            
مردم البته اگر اين باشد که بگويند       

 زنده باد جنگ و              ،عليه رژيم   "
 ما بدون                     ،"حمله آمريکا          

سرسوزنى ترديد محکم در مقابل        
چنين .  اين سياست مى ايستيم             

مبارزه اى را نبايد گذاشت شکل           
بگيرد تا چه رسد که منحرفش                

سياست کمونيستى ما بميدان     .  کرد
آوردن مردم عليه کل اين پديده و          
گرفتن ابتکار عمل و عوض                    

. کردن صورت مسئله سياست بود     
 . *موفق و پيروز باشيد

 کارگر آزاری به سبک کارفرماهای کردستانی 
  ،آژانس خبری موکريان

 

 خرداد ماه سال جاری به دستور کارفرمای اين کارخانه مجبوراست ساعات               22پيروزباف سنندج، از روز        -ابوبکر فطنی کارگر کارخانه شين بافت      
 .کاری خود را، در محوطه کارخانه بدون حق نشستن و ارتباط يا صحبت کردن با همکاران، روی پاهای خود بايستد

 

 سال سابقه کار می باشد، به دليل کار در شرايط سخت و طاقت فرسا، به امراضی چون ديسک کمر،                     10وی که کارگر رسمی اين کارخانه با بيش از          
 4و پزشک معالج و تأييد واحد بازرسی اداره کار، ناچار به             )  کاما(، بنا به تشخيص کميسيون پزشکی       86آرتروز و تنگی نخاع مبتال شد، که در سال          

 .ماه استراحت می شود، به طوريکه پزشکان برداشتن اجسام سنگين و کار کردن در حال ايستاده را برای وی ممنوع می کنند

 

 . *گفته می شود بعد از ابقاء به کار اين کارگر در اسفند ماه سال گذشته، کارفرما هر روز به بهانه ای وی را مورد آزار و اذيت قرار می دهد



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 در    ، خرداد   ٢٣امروز پنجشنبه       
تهران مراسم با شکوهی عليه کار      
کودکان و در دفاع از حقوق                     

از صبح     .  کودکان برگزار شد        
امروز پالکاردهايی در مخالفت با      
کار کودکان و دفاع از حق                        

 ،کودکان و نوجوانان در شهرری      
دولت آباد، نازی آباد، و خانی آباد       

مرکز اصلی    .  نصب شده است       
برگزاری مراسم امروز  در فلکه        

اين مراسم    .  اول دولت آباد بود         
عمدتا از جانب جمعيت تالش                 
برای جهانى شايسته کودکان                  

 .برگزار شده است

تا ساعت دريافت اين خبر صدها          
نفر در فلکه اول دولت آباد در اين    

شعارها و   .  مراسم شرکت دارند     
پالکاردهای اين مراسم عبارتند            

 ،!"کار کودکان ممنوع            "از؛       
آموزش اجباری و رايگان برای       "

جای کودکان در             "،!"کودکان
 ...و"  محل کار نيست

 

کودک و زندگى او بايد مستقل از         
موقعيت اقتصادى خانواده تامين         

کار کودکان شرم بشريت          .  باشد
اين بازار و نظام         .  امروز است  

سرمايه دارى و نياز پايه اى                    
خانواده هاى کارگرى و محروم           
است که باعث ميشود کودک از            
تحصيل و آموزش و تفريح و                  

 باز هم اعدام، 
 !باز هم جمهوری اسالمی

ی، و بيش از                 محمد فدايی، بهنود شجاعی، فرهاد حاجی ميرزاي
ده نفر ديگر افرادی هستند که رژيم آدمکشان اسالمی قصد دارد            

اول تابستان است و گويا .   به بهانه های مختلف آنها را اعدام کند     
د                 ه خون ان ن    .   هيوالی خدا و اسالم و آخوند و سرمايه تشن و اي

 !کريه و زشت و ضد انسانی. جمهوری اسالمی است
 

د        کشن ! دور نيست روزی که اين حکومت اوباش را مردم بزير ب
ری و                راب بر ويرانه های رژيم اسالمی نظامی متضمن آزادی و ب

نظامی که در آن اثری از اعدام .   رفاه و انسانيت برپا خواهيم کرد     
 .نباشد

 

جنايتی سازمانيافته توسط دستگاه . اعدام قتل عمد دولتی است 
.                                                                   حاکم است  

! مجازات اعدام فورى و بيقيد و شرط  لغو 

 عليه کار کودکان
 مراسم دفاع از حقوق کودکان در تهران 

. سالمتى و شکوفائى محروم شود            
هيچ پدر و مادرى اگر محتاج نباشد          
حاضر نيست کودک دلبندش را به            

 . خيابان و کارگاه بفرستد

حزب تالش جنبش دفاع از حقوق             
دست برگزار  .  کودک را ارج مينهد    

کنندگان و شرکت کنندگان دراين              
مراسمها در هر گوشه ايران درد               

 . نکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٧ خرداد ٢٣ – ٢٠٠٨ ژوئن ١٢

۵۵شماره   

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

 بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه
  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يکتهران  

  

اسی               ه سي ام برای يک دنيای بهتر يک برن
ع   .   بيطرف نيست، جانبدار است     .   است داف م

اه و                 ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب حقيق
ت           ا اس ه ان ادت انس ع ک        .   س رای ي ا ب م

م               ي کن ي ارزه م ب ی م . جمهوری سوسياليست
ا را                 ه ه ام رن لطفا روز و زمان پخش اين ب
ان              ان خودت اي به اطالع همه دوستان و آشن

 . برسانيد

 يک دنياى بهتر 
با ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

نشريه همکارى کنيد، سواالت و نظراتتان را 
!با ما در ميان بگذاريد  

 ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
! حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در پی              
انتشار پالتفرم کمپين دفاع از حقوق                
پناهندگان در ترکيه و در راستای تالش        
برای برپايی هرچه وسيع تر اين                        
کمپين، طی نشستی مشترک با سازمان        
عفو بين الملل و سازمان                                           

 'Helsinki Citizens)هيلسينکی
Assembly)              در  .، موفق به کسب حمايت اين سازمانها از اين کمپين شد 

اين جلسه نيما انصاری دبيردفتر دفاع از حقوق پناهندگا ن واحد ترکيه،                    
ضمن ارائه پالتفرم دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، گزارش کاملی از                           

همچنين، موارد ذکر شده    .    وضعيت بحرانی پناهجويان در ترکيه ارايه داد       
در پالتفرم کمپين در خصوص حق کار، استثمار کارگر پناهجو، حق                         
خاک،  طوالنی بودن پروسه برسی پرونده پناهجويان توسط سازمان ملل،            
زنان پناهجو، کودکان، وضعيت بهداشت و پناهجويان موسوم به شمال                     

در همين خصوص خانم اوزلم دال      .  عراق به دقت مورد برسی قرار گرفت 
کران دبير سازمان هلسينکی ضمن اعالم حمايت قاطع سازمانشان از مفاد             

همچنين .  کمپين، اعالم کردند که کامال آماده همکاری با اين کمپين هستند              
نماينده سازمان حقوق بشر و نماينده سازمان عفو بين الملل خواستار                           

 .همکاری وسيعتر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با اين سازمانها شدند

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن تبريک به نيما انصاری و واحد                           
ترکيه اين دفتر، آرزوی موفقيتهای بيشتر در خصوص مرتفع کردن                           

همچنين از تمام سازمانها و             .  معضالت پناهندگی در ترکيه را دارد               
شخصيتهای مدافع حقوق بشر تقاضای نهايت همکاری با اين سازمان و                   

 اخبار بيشتر در          .کمپين دفاع از حقوق پناهندگی در ترکيه را دارد                        
 .خصوص پيشرفت اين کمپين متعاقبا به اطالع خواهد رسيد

 

 زنده باد حق انسانی پناهندگی

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 يک دنياى بهتر
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى                       
عليرغم رواج  .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است            

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

 .ناپذيرى يک آينده بهتر است
 

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

 .ميدهد
 

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

 .ميسر است
 

 برنامه  حزب اتحاد کمونيسم کارگرىيک دنياى بهتر  از 

نشست نيما انصاری، نماينده دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با 
 مسئولين دفتر هيلسينکی

 دفتر دفاع از حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل در استانبول

۵۵شماره   

 قتل يک پناهنده در ترکيه

 روز   ،"واحد ترکيه    -دفتر دفاع از حقوق پناهندگی               "بنا به اطالعيه         
 Kırklareli Gaziosmanpaşa Barındırma ژوئن در   ١٢پنجشنبه  

Merkezi’nde  )   به علت شرايط غير    )  اردوگاه پناهندگان شهر کرکلريلی
 پناهندگان دست به تحصن زدند که مورد سرکوب شديد                ،انسانی اردوگاه 

 طبق اطالعات رسيده درگيری شديدی           .پليس و ژاندارمری قرار گرفت        
بين پناهندگان و پليس بوجود آمده که در اثر آن تعداد زيادی از پناهندگان                  

در حال فرار       Terry  Adamمجروح شده اند و يک پناهجو به نام                    
 . ازجهنمی که نام اردوگاه روی آن گذاشته اند به وسيله پليس کشته شد

 
نيز به عنوان     UN  پناهنده که حتی از طرف         ۴ نيز    ٢٠٠٨ آوريل       ٢٣

پناهنده پذيرفته شده بودند به صورتی غيرقانونی توسط  وزرات داخلی                     
و همگی  دولت ترکيه دستگير و با زور به رودخانه دجله انداخته  شده                       

اين نه اولين و نه آخرين جنايات برعليه               .  جان خود را از دست ميدهند          
دولت ترکيه تمامی قراردادهای کنوانسيون ژنو را         .    پناهندگان خواهد بود  

زير پا ميگذارد و هيچ پناهنده ای در ترکيه تامين جانی نداشته و هيچ                            

 .پناهنده ای اميد به فردای خود ندارد

  

کميساريای عالی پناهندگان درمقابل اين جنايت آشکار پليس ترکيه بی                 
وی و ساير رسانه ها خيلی               -اعتناست و در جواب خبرنگاران تی            

 دفتر دفاع     .راحت می گويد دولت ترکيه به حرف ما گوش نمی دهد                     
ازحقوق پناهندگان شديدًا اين عمل غيرانسانی را محکوم ميکند و از                      

 سازمان عفو بين الملل و ديگر سازمانهای بشر                  ،سازمان حقوق بشر    
دوست ميخواهد که سريعًا در مقابل اين اعمال ضد انسانی دولت و پليس            
ترکيه اقدام کنند زيرا جان هزاران پناهنده هر لحظه در معرض خطر                   

 .قرار دارد

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از تمامی پناهندگان ميخواهد که سريعًا                     
  .حول برنامه های انسانی اين دفتر متشکل شوند

 

دفتردفاع ازحقوق پناهندگی ضمن اظهارصميمانه ترين تسليت های خود         
به خانواده آدام تری و ديگر خانواده هايی که درگذشته عزيزانشان                          

 تمامی احزاب و سازمانهای           ،قربانی سبعيت دولتها و پليس شده اند               
جهانی حقوق بشر را دعوت به راه اندازی کمپين برعليه اين جنايات                     

 .مينمايد

 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکيه
 ١۵/٨/٢٠٠٨ 

 



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 در راستای فشار و تحميل هرچه        ،بنا به خبر دريافتى   
بيشتر فقر و بيحقوقی به زندگی کارگران، مسئولين              
شرکت ايساکو تصميم گرفته اند بيش از پيش از                       
تعهدات ناچيز و نيم بندی که در برابر کارگران دارند          

اخيرا در شرکت ايساکو به جمع              .  شانه خالی کنند     
 که هر يک سابقه ای        ،کثيری از کارگران قراردادی    

 اعالم شده که ديگر ايساکو با          ، سال دارند   ۵بيش از    
اين کارگران قرارداد نخواهد بست و از اين پس                       
کارگران بايستی با يکی از شرکتهای دالل پيمانکاری        

کارفرما به کارگران      .  قرارداد ببندند  "  همگام"بنام   
يا اخراج يا قرارداد با شرکت پيمانکاری       :  اعالم کرده 

درچند روز اخير با فشار و تهديد به اخراج              !  همگام
نفر از کارگران يکی از مراکز توزيع قطعات                   ١۵

خودرو واقع در جاده مخصوص کرج را مجبور به              
. انعقاد قرارداد با شرکت پيمانکاری همگام نموده اند          

ايساکو از جمله شرکتهای زير مجموعه ايران                          
خودرواست که صدها کارگر قراردادی تحت بدترين         
شرايط کاری در زمينه تهيه و توزيع لوازم خودرو               

 .  در اين مرکز مشغول به کارند

 

هر يک از ما      :  يکی ازاين کارگران معترض  گفت         
تا قبل از اين    .   سال سابقه کار داريم    ۵کارگران باالی   

پايه .  با خود ايساکو قرار داد يکساله می بستيم                        
 هزار تومان بود و ماهيانه بخاطر کار           ٢۵۶حقوقمان

هزارتومان  حق      ١۴٠سنگين و طاقت فرسا مبلغ               
حاال شرکت    .  دريافت می کرديم       )  کارانه(آکورد    

همگام بعد از اخذ قرارداد سفيد امضا به ما اعالم                     
 هزار تومان است و حق آکورد       ٢١٩کرده پايه حقوق    
؟ واين يعنی سقوط و فقر هرچه                 !نيز قطع ميشود     

بيشتر ما کارگران و خانواده هايمان با اين گرانی                    
 !وحشتناک

 

کار قراردادى و شيوع گسترده آن در تقابل با انعقاد               
 عاملى براى استثمار              ،قراردادهاى دسته جمعى         

شديدتر کارگر است که ناامنى اقتصادى و اجتماعى             
کار قراردادى بايد   .  پيامد فورى آن براى کارگر است      

. اين يک خواست طبقه کارگر ايران است          .  لغو شود 
يک شرط تامين امنيت شغلى کارگران و گره نزدن               
موقعيت اقتصادى خانواده کارگرى با سود و زيان                

 تالش براى انعقاد قراردادهاى دسته                     ،کارفرماها
جمعى توسط نمانيدگان منتخب کارگران توسط                       

 . مجامع عموم کارگرى است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ خرداد ٢٧ – ٢٠٠٨ ژوئن ١۶

 کارگران ايساکو؛
 !"يا اخراج، يا قرارداد با شرکت پيمانکاری"

اخيرا کارفرماى نساجى کردستان به کارگران گفته است که                
از ميان خودتان براى کميته انظباطى نماينده اى انتخاب                      "

اين کميته کذائى که چشم و گوش کارفرما در ميان                     "!  کنيد
 قبال هم وجود داشت اما مدتها بود که فعاليتى              ،کارگران است 

کار اين  .  کارفرما مجددا ميخواهد اين نهاد را فعال کند       .  نداشت
کميته پرونده سازى براى فعالين کارگرى و اخراج آنها به                     

از جمله يک کار اين کميته بهانه              .  بهانه هاى مختلف است      
. است"  کم کارى  "يا   "  غيبت"تراشى براى کارگران مانند           

کارفرما از طريق اين کميته بتدريج ليستى از کارگران فعال               
يک هدف ديگر    .  را تهيه و براى اخراج به اداره کار ميدهد              

. اين اقدام ايجاد مانع براى طرح خواستهاى کارگران است                  
از "  نماينده اى "کارفرماى نساجى به کارگران مهلت داده که           

ميان خودشان انتخاب کنند و همينطور مزدوران خودش را در      
ميان کارگران سازمان داده که صفوف کارگران را سراين                  

ما خودمان را      "عوامل کارفرما گفتند؛         .  مسئله متفرق کنند     
 ".  براى نمايندگى در کميته انظباطى کانديد خواهيم کرد

 

کارگران کارخانه نساجى اين پيشنهاد کارفرما را متفق القول             
. رد کردند و آگاهانه با اين حربه کثيف کارفرما مخالفت کردند          

کارگران در پاسخ اعالم کردند که ما شوراى کارگرى                             
کارگران بايد اعالم کنند که کارخانه پادگان نيست            .  ميخواهيم

که ده نوع نهاد اطالعاتى و جاسوسى و نظامى در آن درست               
کارگران پاسبان کارفرما و مشاور توليد او نيستند که در          .  شود

کارگر .  مورد چگونگى کار همکارنشان به او گزارش رد کنند       
صبح تا شب جان ميکند تازه حقوق کار انجام شده را هم با                      

اين اقدام شرم آور کارفرما در                  .  چند ماه تاخير ميگيرد          
شرايطى صورت ميگيرد که کارگران اين کارخانه دو ماه                    
است حقوق دريافت نکردند و تازه کارفرما وعده داده که تا                   
يک هفته ديگر حقوق ارديبهشت را پرداخت خواهد کرد و                    

اين !  کارفرما غرامتى نميدهد       "  بى انظباطى   "براى اين        
 ايجاد  ،اقدامات تالشى است براى به سکوت کشاندن کارگران         

 و  ، ايجاد تفرقه در ميان آنان     ،شرايط برده وارتر براى استثمار    
 . دور زدن تشکل و نهادهاى منتخب خود کارگران

 

مخالفت قاطع کارگران يا اين طرح پليسى و خواست شوراى              
. کارگرى سياستى اصولى و مطابق با منافع کارگران است                 

کارگران نه تنها مخالف تشکيل چنين نهادهائى بلکه خواهان               
اين کارگران هستند که بايد راسا نمايندگان        .  انحالل آنها هستند  

 از جمله     ،منتخب خودشان را براى نظارت بر شرايط کار                
ايمنى محيط کار و امور پزشکى و غذائى کارگران اين                            

 و موظف   ،صنايع که همواره با بيماريهاى ريوى مواجه هستند       
کردن کارفرما به پرداخت سروقت و يکجاى حقوقها و                            

مجمع عمومى کارگران مرجعى     .  مطلبات کارگرى وادار کنند    
است که در مورد اين مشکالت تصميم ميگيرد و کارفرما                      

 به مطالبات      ، اگر ميخواهد توليد پيش برود              ،موظف است  
کارگران را پاسخ دهد نه اينکه در کارخانه سيستم جاسوسى و            

کارخانه پادگان و وزارت اطالعات              .  امنيتى راه بياندازد      
 *.  محل توليد است،نيست

۵۵شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

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 

 به حزب 
اتحاد کمونيسم 
 کارگرى
!بپيونديد  

 توطئه اخير کارفرماى نساجى کردستان 
 عليه کارگران 


