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 ٨٨سال 
 سال آلترناتيو کارگرى

 

بحران اقتصادى و ازھم گسيختگى اجتماعى سراپاى 
طبقه کارگر با مشقتى .  جامعه ايران را فرا گرفته است

. غير قابل توضيح صرفا بقاى خود را حفظ ميکند
جمعيت وسيعى از طبقه ما با تن فروشى و اعتياد و 
بيکارى و بيمارى و مرگ تدريجى روز را به شب 

شکاف طبقاتى و کوه ثروت در مقابل .  وصل ميکند
درياى عظيم فقر و فالکت به زشت ترين شکلى 

زن بودن در جامعه قرن بيست و يکمى .  خودنمائى ميکند
جنازه آپارتايد اسالمى تنھا با .  ايران مصيبتى شده است

قدرت ارتشى وسيع که ھر لحظه زنان را سرکوب ميکند 
بحران ھمه جانبه حکومت اسالمى در متن .  نفس ميکشد

نه .  بحران اقتصادى جھان سرمايه دارى تشديد شده است
فقط وضعيت معيشتى اکثريت کارگران و مردم 
زحمتکش به وخامت گرائيده است بلکه چشم انداز 

 ،دنيا دارد وعده گرسنگى شديد.  اقتصادى وخيم تر است
گرانى مواد پايه اى مورد نياز  ،بيکارى غير قابل تصور

. و در يک کالم اضمحالل وضع کنونى را ميدھد ،مردم
از حاکم و اپوزيسيون در  ،آينده اى که طبقه سرمايه دار

يا تداوم ھمين وضعيت است و يا  ،مقابل ما ميگذارند
نه  ،نه اسالم پاستوريزه ،نه اسالم مقبض.  تاريکتر است

و نه حکومت مدنى چيھاى  ،سلطنت و نظم شاه و رعيت
 .طرفدار بانک جھانى راه حلى براى اين وضعيت ندارند

 

در صحنه سياست ايران تنھا يک نيروى اجتماعى 
. ميتواند ورق را برگرداند؛ جنبش کمونيستى طبقه کارگر

 ٨٨بايد تمام تالشمان را معطوف به اين کنيم که سال 
. سال عروج آلترناتيو کارگرى براى آزادى جامعه باشد

عليرغم تمام مشقات و سرکوب و دردھاى  ،سال نو را
سال آتى را به سال تقويت اتحاد و .  تبريک ميگوئيم ،آن

سال برافراشتن شعارھا و  ،تشکل کارگرى و توده اى
و سال عروج آلترناتيو کارگرى  ،مطالبات برابرى طلبانه

 . *براى آزادى جامعه تبديل کنيم

  ،يادداشت سردبير

م ،کارگران شرکت مھر کام پارس ايران خودرو:  در صفحات ديگر  ،کارگران ايده نگر ق
 .و نامه ھا...  ،آخرين اخبار از انديمشک ،اعتراض به رژيم و درگيرى در آرياشھر

 عسلويه؛ مبارزه براى افزايش دستمزد

 ! تکذيب ميکنم!نم
 خواب نما شدن ايرج آذرين

 ١٩صفحه آذر ماجدى                                                      

  ترس رژيم از اعتصابات کارگرى ،پااليشگاه اصفھان

 ! اعتصاب در ايران خودرو، کارگران ايتکو پرس

 در ضرورت 
 "۵٧قطع بند ناف از انقالب "

 ٩صفحه على جوادى                                                     

 فرار عوامل رژيم از در آشپزخانه در گوتنبرک  

 !درصدی حداقل دستمزد را نپذيريد ٢٠" افزايش"کارگران مضحکه 
حداقل . نمايندگان خود را انتخاب کنيد. مجامع عمومی خود را برگزار کنيد. متشکل شويد

دستمزد بايد توسط نمايندگان سراسری شما کارگران و بر مبنای نيازمنديھای يک زندگی 
بساط اين . به اين فقر و فالکت و تحقير و بی حقوقی بايد پايان داد. انسانی تعيين شود

 .اوباش اسالمی و نظام سرمايه داری را بايد برچيد

 : فلسطين

 از استقالل تا آزادى
 ٢صفحه منصور حکمت                                                 

  ،پيام تبريک سال نو
 على جوادى دبير کميته مرکزى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

 در حاشيه يک يادداشت
نوامبر  ١٧مطلبی که در زير ۠آمده است يادداشت کوتاھی از منصور حکمت است که در 

اما در .  مطلب کوتاه و موجز است. منتشر شده است ٢٨در انترناسيونال ھفتگی شماره  ٢٠٠٠
ھمين مختصر آنچه برجسته است اوج اومانيسم و انسانگرايی و ھمچنين سياست عميقا 
کمونيستی اش در قبال مساله فلسطين و صلح در اين منطقه و ھمچنين مساله آزادی و رھايی 

اين نقطه نظرات را با مواضع ضد اومانيستی و دست .  مردم در فلسطين و اسرائيل است
تفاوت  ،مقايسه کنيد"  حزب کمونيست کارگری"راستی رھبری کنونی جريان موسوم به 

مطالعه عميق اين تزھا را به ھمگان .  گويای تعلق به جنبش ھای اجتماعی متفاوت است
 علی جوادی . توصيه ميکنم

 

 از استقالل تا آزادى: فلسطين
) نوامبر ١٦(امروز .  دولت اسرائيل ھمچنان به جنگ ننگينش با کودکان فلسطينى ادامه ميدھد

و تازه از خشونت فلسطينى ھا .  ھشت نفر ديگر از جمله يک کودک نه ساله را با گلوله کشتند
قربانى حوادث اخير فلسطينى اند و  ٢٤٠درصد از  ٩٠بيش از !  به آمريکا شکايت ميکنند

يک .  اين در قاموس ھرکس يک جنايت جنگى است.  بخش اعظم آنھا کودکان و نوجوانان اند
در حاليکه سران دول غربى و .  اين نمونه مجسم تروريسم دولتى است.  نسل کشى است

سياستگذاران رسانه ھا ھمچنان به حمايت يکجانبه از اسرائيل و کتمان اين حقايق ادامه 
ميدھند، افکار عمومى در غرب و حتى خود خبرنگاران و گزارشگران غربى به نفع فلسطينى 

بسيج ضد فلسطينى و ضد عرب در غرب پس از پايان .  ھا و عليه دولت اسرائيل ميچرخد
اين شکاف عميق ميان پروپاگاند دولتى و .  جنگ سرد ديگر به صورت قبل ممکن نيست

کودک فلسطينى اى که در .  برداشتھاى مردم از وقايع جارى فلسطين، دير يا زود بروز ميکند
راه مدرسه و يا در آغوش پدر زخمى اش جان ميدھد، جامعه غربى را با رياکارى ذاتى آراء 

جاى ترديد است که دول غربى بتوانند سالھاى بيشترى به .  حاکم و خط رسمى رودر رو ميکند
 .اين حمايت کور و غير انتقادى از اسرائيل در مقابل اعراب ادامه بدھند

 

در اين شک نيست که بخش وسيعى از مردم در اسرائيل خواھان صلح و رابطه اى انسانى و 
در اين شک نيست که بخش وسيعى از مردم اسرائيل عمق ظلمى .  عادالنه با مردم فلسطين اند

اما اين .  که در اين نيم قرن بر مردم فلسطين رفته است را ميشناسند و به آن اذعان ميکنند
اسرائيل يک راست قومى و مذھبى بسيار قوى و فعال دارد که مرحله به مرحله .  کافى نيست

اين .  رابين را اعراب نکشتند، اينھا کشتند.  و در ھرقدم افق يک راه حل انسانى را کور ميکند
راست بايد در يک جدال سياسى داخلى از طبقه کارگر و سوسياليسم و ترقى خواھى در اين 

بدون اين تعيين تکليف .  اين اتفاق ھنوز رخ نداده است.  کشور بطور قطع شکست بخورد
يک اسرائيل قومى و مذھبى نميتواند .  اميدى به صلح پايدار و يک راه حل عادالنه نيست

اين گام .  استقالل فلسطين يک گام مھم به جلوست.  يکسوى يک صلح عادالنه در منطقه باشد
استقالل فلسطين تناسب قوا و .  نه فقط ممکن است، بلکه اکنون ديگر اجتناب ناپذير شده است

به نفع امنيت کودک فلسطينى و عابر .  چھارچوب تحول سياسى در منطقه را بھبود ميدھد
اما آزادى مردم فلسطين، خالصى مردم اسرائيل از جناياتى که بنامشان ميشود .  اسرائيلى است

و رھايى شان از موقعيت يک ملت ستمگر، خالصى ھر دو سو از تروريسم و نفرتى که 
قوميگرى و مذھب در ھردو سوى اين شکاف دامن ميزنند به صرف استقالل فلسطين متحقق 

آزادى و رھايى در فلسطين و اسرائيل در گرو سوسياليسم و سکوالريسم در کل .  نميشود
در تشکيل کشور و يا کشورھايى که در آن مردم مستقل از تعلقات و يا تصورات .  منطقه است

قومى و ملى و مذھبى خويش، بعنوان شھروندان متساوى الحقوق جامعه برسميت شناخته 
 . شوند

 

با .  استقالل فلسطين کمک ميکند که نبرد طبقاتى در اسرائيل و فلسطين ھردو اوج بگيرد
 . *استقالل فلسطين منطقه به چپ ميچرخد

 : فلسطين
 از استقالل تا آزادى

 منصور حکمت

٩٢شماره   

 پيام تبريک 
 سال نو

 

 مردم آزاديخواه 

از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگری سال نو را 
 .  صميمانه به ھمگی شما تبريک ميگويم

 

در سال گذشته جامعه شاھد اعتراضات گسترده 
شما مردم آزاديخواه در عرصه ھای متفاوت کار و 

شما تالشھای رژيم اسالمی برای .  زندگی بود
سرکوب و نابودی جنبش سرنگونی طلبانه مردم را 

شکافھايشان را تشديد کرديد و .  به شکست کشانديد
خواست خود مبنی بر سرنگونی رژيم اسالمی و 

برابر و مرفه و انسانی را  ،استقرار جامعه ای آزاد
. پيام شما روشن است.  بار ديگر به نمايش گذاشتيد

اين جنبش تنھا با پرچم آزادی و برابری و رفاه و 
انسانيت ميتواند پيروز شود و به کابوس سی ساله 

حزب اتحاد کمونيسم .  رژيم اسالمی پايان دھد
به اين .  کارگری برای چنين اھدافی مبارزه ميکند

اميد که سال آتی سال سرنگونی رژيم اسالمی و 
 . نابودی مناسبات ضد انسانی سرمايه داری باشد

 

سالی ھمراه با شادی  ،برای ھمه شما سالی متفاوت
 . و سالمت و سعادت آرزو ميکنم

 

 علی جوادی

 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

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

  www.m-hekmat.com/ 

 به حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگرى

!کمک مالى کنيد  
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عسلويه نماى تمام قد بردگى  
. اردوى کار شاق است.  است

آفتاب سوزان و ھواى آلوده و بى 
امکاناتى ھمراه ھم جھنمى ساخته 

دراين جھنم کارگران جان .  اند
از فرط  ،عرق ميريزند ،ميکنند

 ،ميشوند"  حادثه"خستگى دچار 
بعضا سال به سال  ،تبعيدى ھستند

و در  ،خانواده شان را نميبينند
زمزمه اى از نفرت و عصبانيت 
براى سرمايه داران سود توليد 

 . ميکنند

 

انتھای "عسلويه معروف است به 
به  87در انتھای سال  ،اما ،"دنيا

يک قطب مھم صنعتی تبديل شده 
از کمپانيھا و سرمايه داران .  است

آلمانی و ھلندی و سوئدی تا ژاپنی 
مدام در "  وطنى"و چينی و 

مذاکره اند تا قراردادى چرب را 
در اين قطب صنعتی قاپ بزنند و 
سھمشان را از سود ميلياردی 

نه آن جھنم و آخر .  روزانه ببرند
و نه اين اين سودھاى  ،دنيا

ھيچکدام بدون يکديگر  ،نجومى
سرمايه دارى بايد اين .  معنا ندارند

بردگى قرن بيست و يکمى را 
سازمان دھد تا اين سودھا حاصل 

 .  شود

 

اما يک وجه ديگر تصوير اين 
اردوى بردگى مبارزه بردگان 

و  ،در دو سال گذشته.  مزدى است
به ھمراه تکميل شدن و به توليد 

مبارزه  ،افتادن فازھاى عسلويه
کارگرى در اشکال مختلف وجود 
داشته و در مواردى پيروزيھاى 
. درخشان حاصل کرده است

مبارزه براى مطالبات رفاھى و 
افزايش دستمزد و نوع قراردادھا 
محورھاى اساسى مبارزه 

در دو .  کارگران عسلويه بودند
کارگران در کنار  ،سال گذشته

دورى از خانواده و جنگ 
اعصاب روزانه براى دستشوئى 
رفتن و دوش گرفتن و نفس 

در کنار  ،خوابيدن در بيغوله ھا
تحريکات عقب مانده قومى که 
سرمايه داران و شرکتھاى پيمانى 

مبارزه و کشمکش  ،پيش ميبردند

انواع الشخوران پيدا شدند که 
و سر "  جور کردن کار"کارشان 

. کيسه کردن کارگران بود
الشخورانى که يک طرفش 
سرمايه داران و مديران شرکتھا 
بودند و يک طرف برده داران 
. جديد در ھيئت شرکتھاى پيمانى

اما ضروريات سازمان توليد 
بناچار اشکال اداره و مديريت 
. متناسب با خود را ديکته ميکند

مديران  ،دولت ،اخيرا کارفرماھا
و پيمانکاران طى  ،شرکتھا

تصميمی روش متمرکزترى را 
برای سازماندھی اين مجموعه 

اين تصميم .  صنعتى اتخاذ کردند
قرار است در کليه مراکز مھم 

بجاى .  کارگرى اجرا شود
سازماندھى کنونى و اشکال 
قراردادھا و شرکتھاى متنوع در 

قرار است بخشھای  ،ھر فاز
مشابه کل فازھا را به شرکتھائی 

يعنى مثال .  واحد بسپارند
مجموعه برقکاران فازھا با يک 

تعميرکاران  ،شرکت طرف باشند
ھمه فازھا با يک شرکت طرف 
باشند و به ھمين ترتيب مجموعه 
کارگران مورد نياز فازھاى 

با  ،مختلف در رشته ھاى مختلف
. شرکتھاى معينى روبرو باشند

در باره اين سازماندھی جديد 
کار بايد بعدتر جداگانه حرف 

اين اقدام ھم به نفع کارگران .  زد
است و ھم مشکالتى را ايجاد 

 .ميکند

 

 نظام حقوقى پيشنھادى کارگران

که در  ،باالخره دراينروزھا
عسلويه آخر دنيا ديگر چشم چشم 

گرمای شديد و بوی  ،را نمی بيند
بد انواع مواد شيميائی و ترس از 
 ،سرطان فضا را خفه کرده است
. کارگران گام بزرگى برداشتند

بدنبال تصميم سازماندھى مجدد 
کار توسط دولت و سرمايه 

کارگران نيز در باره  ،داران
سيستم حقوقھا در فازھاى مختلف 

کارگران .  حرف خود را زدند
نظام حقوقى مورد نظر خود را 

کارگران طی .  پيشنھاد کردند
نامه ای که در فازھاى يک تا 

اعالم  ،پنج امضا شده است
کردند که حقوقھا بايد به شرح 

 :زير باشد

 

 ٧٠٠٠٠٠:  مکانيک يک

 عسلويه؛ مبارزه براى افزايش دستمزد
 گزارشی از فازھای يک تا پنج

داشتند و موفق شدند برخى 
خواستھای برحق خود را به 
کارفرما و مديران شرکتھا و 

افزايش  .پيمانکاران تحميل کنند
 ،کاھش ساعات کار ،حقوق

امکانات بھتر در سلف سرويسھا و 
سرويسھای رفت و آمد بخشى از 

ھنوز آب .  دستاوردھا ھستند
آشاميدنی اين منطقه کامال آلوده 

ھنوز بخشی از کارگران در .  است
ھنوز کارگران با .  ر ميخوابندنکانتي

بدترين شرايط در روستاھای 
اطراف اطاقی اجازه کردند و بعضا 
ده کارگر در يک اطاق با ھم 

کار شاق و .  می کنند"  زندگی"
طاقت فرسا اعتياد را در ميان 
بخشى از کارگران اشاعه داده 

تحمل شرايط زندگی و کاری .  است
برای کارگران دراين جھنم آسان 

با تمام معضالت اما .  نيست
اعتراضات کارگران مرتبا در 

گاھا متحد و گاھا .  جريان بوده است
اما مبارزات روزمره  ،پراکنده

 . وجود داشته است

 

 تغييراتى در ساختار سازمان کار

سياست جمھورى اسالمى در 
روندى که خصوصى سازى نام 

اينبود که شرکتھاى  ،گرفته است
واحد بزرگ را قطعه قطعه و از ھم 

ھر قطعه و يونيت صنعتى .  جدا کند
را به شرکتى يا چند شرکت 

نتيجه اين .  پيمانکارى واگذار کند
وضع اينبود که مثال ديگر مجموعه 
ايران خودرو يا شرکت نفت و گاز 

طرف مستقيم کارگران  ،و غيره
بلکه  ،شرکت مربوطه نبود

کارگران با انواع پيمانکاران و با 
انواع قراردادھا و شرايط متفاوت 

درايندوران .  کارى روبرو بودند
بود که قراردادھاى سفيد امضا و 
انواع سياستھاى وحشيانه و قديمى 
سرمايه دارى بار ديگر حاکم بر 

مضاف بر .  طبقه کارگر شد
تعرضى که اين وضعيت به معيشت 
 ،کل طبقه کارگر صورت ميداد

ساختار طبقه کارگر را دچار بى 
کارگر .  شکلى و عدم ثبات ميکرد

ھر چند ماه در گوشه اى و براى 
دراين ميان .  پيمانکارى کار ميکرد

٩٢شماره   
 ۵۵٠٠٠٠:  مکانيک دو ،تومان
الى  ٩٠٠٠٠٠:  استادکار ،تومان

: تکنيسين ،تومان ١٢٠٠٠٠٠
: مھندس ،تومان ١۴٠٠٠٠٠
: سوپروايزر ،تومان ١٧٠٠٠٠٠
سرپرست  ،تومان ٢٠٠٠٠٠٠

 . تومان ٢٣٠٠٠٠٠: کارگاه

 

کارگران در پنج فاز متن نامه را با 
قيد اين حقوقھا امضا کردند و 
مديريت و کارفرما را در جريان 

سکوت پر معنای .  قرار داده بودند
کارفرما و مديران شرکتھا نشان 

در .  ميداد که بد جورى گير کردند
مقابل پيگيری کارگران که باالخره 
خواستھای ما مبنی بر افزايش 

پاسخی ندادند و  ،دستمزد چه شد
صرفا وعده دادند  که آخر سال 

 .بررسی ميشود

 

 ٢۴مارس برابر با  ١۴روز شنبه 
مديران و کارفرماھا  ،اسفند ماه

فاز  5طی جلسه ای با کارگران 
با شرايط "عسلويه اعالم کردند که 

". جديد قرارداد خواھند بست
شرايط جديد اولين شرکت جديد که 

اينست که؛  ،است"  نطن"اسمش 
تومان  274500حقوق کارگران 

مدت قراردادھا نيز يکماھه .  است
حق اخراج کارگران توسط .  است

شرکت پيمانکاری بدون قيد و 
 ؟ !شرط است

 

کارگران تحمل نکردند که به بقيه 
. شرايط گوش کنند و بيرون آمدند

کارگران اعالم کردند اين بربريت 
مدرن است و ما ھيچ کدام ھيچ 
. قراردادی را امضا نخواھيم کرد

الزم به ذکر است که حقوق پايه 
تا  450ای کارگران اين بخش بين 

. ھزارتومان بوده است 550
کارفرما و مديران شرکت جديد 
تالش می کنند به بھانه ھای 
. مختلف سر کارگران شيره بمالند

از جمله به کارگران گفتند که ما 
قراردادھا را در شھرھای ديگر با 

مثال قراردادھا در .  شما ميبنيدم
چون به ھمين  ،مشھد بسته شود

دليل چيزی به حقوق شما اضافه 
يا اينکه بخاطر بدی ھوا و .  ميشود

 ،اضافه کاری و حق شيف و غيره
 ،که ھمه حق مسلم کارگران است
! حقوق شما افزايش خواھد يافت

کارگران 
۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

تاکنون ھيچ کدام از اين شرايط را قبول نکردند و 
اعالم کردند ما اشل حقوقی خودمان را قبال اعالم 

 . کرديم و با اين شرايط حاضر نيستيم کار کنيم

 

الزم به ذکر است بخش زيادی از کارگران اعالم 
کردند حداقل دستمزدھاى اعالم شده يعنی تعرض 
صريح و آشکار به سطح معيشتی طبقه کارگر 
ايران و ما خود را برای اين جنگ نابرابر آماده 

ھيچ کدام قرادادھا  5تا  1کارگران فازھای .  ميکنيم
 . را امضا نکردند

 

 !کارگران عسلويه

اقدام متحد و حرکت بموقع شما ھمزمان با تغييراتى 
 ،که مديران و کارفرماھا و دولت مشغول آنند
. بشدت ھشيارانه و قابل حمايت وسيع است

کارگران مراکز مھم کارگرى بايد اين الگو را در 
اين راه واقعى تر .  مقابل سيستم جديد بگذارند

سازماندادن يک جنبش وسيع براى افزايش 
نکته اساسى مثل ھميشه اينست که .  دستمزدھاست

بايد کارگران اتحادشان را نگه دارند و تقويت کنند 
 . تا اين حرکت به نتيجه برسد

 

سرمايه داران نيازمند سازماندھى دقيق تر و 
متمرکزتر کار و توليد اند و بناچار در ھيئت 

اين در قياس .  واحدترى با کارگران روبرو ميشوند
روبرو بودن با ده شرکت در چند فاز يک مجموعه 

درعين حال تالششان .  صنعتى بسيار بھتر است
اينست که از ھمان ابتدا از قعر دره شروع کنند و 
. ھمان شرايط سابق و چه بسا بدتر را تحميل کنند

تمام مسئله اينست که بدون پذيرش کارگران اين 
و اگر کارگران .  خواب و خيالھا  ممکن نيست

. آنوقت ھمه چيز عوض ميشود ،متحدانه نپذيرند
داشتن يک قطبنما و چھارچوب واحد که منفعت 

يک شرط مھم  ،واحد کارگرى را نمايندگى کند
شما با ارائه نظام حقوقى حرف تان .  پيشروى است
نيرويتان را متحد و فشرده نگھداريد و .  را زده ايد

 . براى تحقق خواست تان تالش کنيد

 

از مبارزه وسيع کارگران عسلويه براى  ،حزب
افزايش دستمزدھا قويا حمايت ميکند و کارگران 
سراسر کشور را به حمايت از اين مبارزه 

 ،زنده باد جنبش افزايش دستمزدھا.  فراميخواند
 ! زنده باد کارگران عسلويه
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 عسلويه؛ 
 مبارزه براى افزايش دستمزد
 27/12/87امروز سه شنبه   ،بنا به خبر دريافتى ...گزارشی از فازھای يک تا پنج 

نفر از کارگران قسمتھای رنگ، رام  300بيش از 
 ،پس از زدن کارتھای ورودشان...  و پای پرس و

از اول  ،بدون آنکه لباسھايشان را عوض نمايند
صبح کار را تعطيل نموده و در محوطه سايت يک 
ايتکوپرس در اعتراض به عدم دريافت دستمزد و 
مبالغ اضافه کاری اسفند و عيدی پايان سال خود 

 . دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند
 

صبح کارگران شيفت شب بدون آنکه محل کار را ترک نمايند قصد پيوستن به  5/7ساعت 
شھرام بلوری مزدور منفور سرمايه و ديگر عوامل حراستی که .  کارگران اعتصابی را داشتند

به زور و تھديد ميکوشيدند مانع پيوستن کارگران شيفت شب  ،دست و پايشان را گم کرده بودند
شما که :  عوامل کارفرما به کارگران شيفت شب می گفتند.  به ديگر کارگران اعتصابی شوند

 !منتظر چی ھستيد؟ برای رعايت نظم ھرچه زودتر اينجا را ترک کنيد ،کارتان تمام شده
  

اين ديگر چه نظمی است؟ خوب ميدانيد چگونه از ما کار :  يکی از کارگران معترض ميگفت
در اضافه کار اجباری و تعطيالت اجيرمان کنيد، اخراجمان کنيد، دستمزدھا و حق و  ،بکشيد

 !  و حاال که حق و حقوقمان را ميخواھيم نظمتان به ھم ميخورد ،حقوقمان را ندھيد
 

دادفر مدير کل ايتکو در مقابل اعتصاب متحد کارگران ناچار به عقب نشينی شد و به کارگران 
قول داد که مبالغ عيدی و دستمزد و اضافه کاری اسفند ماه کارگران حتما فردا چھارشنبه 

کارگران معترض و خشمگين از آنجا که سياست وعده و .  آخرين روز سال پرداخت خواھد شد
با ناباوری به اين وعده  ،سردواندن را ميشناسند و ھمواره با اعتراض حقوق شان را نقد کردند

سپس اعالم کردند در .  کارگران اعتصاب را تا حوالی ظھر ادامه دادند.  ھا برخورد کردند
الزم به ذکر . صورت عدم دريافت دستمزدھايشان فردا چھارشنبه دست به اعتصاب خواھند زد

است که کارگران ايتکو روز جمعه گذشته نيز قصد اعتصاب داشتند که کارفرما و حراست با 
 . تھديد کارگران به اخراج و ھمکاری برخی از عوامل اعتصاب شکن مانع شدند

 

اين باندھاى مافيائى و سرمايه داران . به کارگران اعتصابى ايران خودرو درود ميفرستد ،حزب
نه تنھا حقوق ناچيز کار انجام شده را نميدھند بلکه  ،اسالمى را اگر به حال خودشان بگذاريم

تجربه مکرر ما کارگران نشان داده است که بايد .  ھمه ما را پاى دستگاھھا زنجير خواھند کرد
اين تنھا راه ماست و اين .  براى دفاع از حقوقمان و نقد کردن آن متحد شويم و متحد ظاھر شويم

 !زنده باد کارگران اعتصابی ايران خودرو. تنھا راه عقب راندن سرمايه داران است
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٩٢شماره   

 ! اعتصاب در ايران خودرو، کارگران ايتکو پرس

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران 

کارگران در اعتراضات جارى به سنت مجمع . است
جنبش مجمع عمومى را . عمومى متکى شويد

!گسترش دھيد  



يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه     

روز يکشنبه   ،بنا به خبر دريافتى
جمھورى اسالمى   ،اسفند ٢۵

جنازه دو نفر را از کشته شدگان 
درگيريھاى انديمشک را به 
خانواده ھايشان براى خاکسپارى 

اين دو نفر يکى شان .  تحويل داد
از نيروھای انتظامی و ديگرى 
خواھرزاده فرمانده نيروی 

با اينکار .  انتظامی انديمشک اند
ساير خانواده  ،حکومت اسالمى

ھای کشته شدگان اين درگيريھا به 
خيابان ريختند و خواستار گرفتن 

 .اجساد بودند

 

در انديمشک حکومت نظامى 
شھر توسط تعداد .  حاکم است

زيادی از نيروھای يگان ويژه و 
و ھمينطور  ،ضد شورش

نيروھاى کمکى که از شوش و 
دزفول و اھواز به انديمشک 

. قرق شده است ،انتقال داده شدند
مضافا اينکه تفتيش خانه ھا وسيع 
تر شده است و دستگيرھا ادامه 

تعدادی از دستگير شده گان .  دارد
روز اول آزاد شدند اما تعداد 

آمار کشته .  بيشترى دستگير شدند
. نفر رسيده است ١١شدگان به 

روز يکشنبه يکی از زخميھای 
روز اول درگيريھا متاسفانه 

ھنوز بيمارستان .  درگذشته است
انديمشک مملو از زخمى است و 
آمار زخميھائى که به بيمارستان 

 ٢٠٠انتقال داده شده اند بيش از 
تعداد دستگيريھا حدود .  نفر است

. نفر گزارش شده است ۵٠٠
بيشتر دستگير شدگان را براى 
. بازجوئى به اھواز منتقل ميکنند

در درگيرى طايفه ھا با ھمينطور 
نيروى انتظامى يک درجه دار 
کشته شده و حدود ده نفر از 

 . نيروھاى رژيم زخمى شدند

 

جنگ  ،اسفند ٢۵روز يکشنبه 
طايفه ھا با ھم و با حکومت ادامه 

اين طايفه ھا معتقدند که بايد  . يافت
انتقام فرزند کشته شدشان را 

يک طرف جنگ طايفه .  بگيرند
" عبدولى"اى را طايفه موسوم به 

ھا تشکيل ميدھند که در روزھاى 
گذشته تعداد زيادى از آنھا را 

اين مسئله اى است .  کار ميکنند
که از دوره رژيم پھلوى تا 
امروز بعنوان يک سنت وجود 

درعين حال ساز .  داشته است
خودشان را ميزنند و بخشا ھنوز 
. مانند ياغى ھا زندگى ميکنند

جمھورى اسالمى ھم استفاده 
خود را ميبرد و عامدانه 
حساسيت ھاى طايفه اى را 

اعدام قاتل .  تحريک ميکند
که در درگيريھاى  ،ابراھيم فتحى

در  ،دو سال پيش کشته شد
سالروز آن يکى ازاين تحريکات 

خريدن راى طايفه ھا .  است
و جلب "  انتخابات"براى 

رضايت آنھا سياست ديگرى 
است که جمھورى اسالمى پيش 

اعالم  ،نظامى کردن شھر.  ميبرد
سرکوب  ،وضعيت فوق العاده

دامن زدن به  ،مردم محروم
نفرت قومى و طايفه اى و 

و قربانى کردن  ،عشيره اى
جوانان از سياستھاى ارتجاعى 

 . جمھورى اسالمى است

 

مردم محروم  ،جوانان ،کارگران
 !انديمشک

ما دوران عشاير و قبايل را 
اگر .  مدتھاست پشت سر نھاده ايم

ھنوز عده اى سنت مافياى طايفه 
ھا را زنده نگه ميدارند و تخم 
کينه و جنگ و عقب ماندگى 

تنھا دليلش تالش براى  ،ميکارند
زنده نگھداشتن موجودى مرده 

رژيم اسالمى ھم آگاھانه .  است
سواستفاده خود را ازاين 
وضعيت در خدمت سرکوب 
جنبشھاى واقعى و مطالبات مردم 

امروز نسل .  زحمتکش ميکند
جوان و بيکار شھرى ربط 
خاصى به تاريخ طايفه ھا و مھر 

اين نسل .  و کين ھاى آنھا ندارد
. زندگى و کار و حرمت ميخواھد

اين نسل بخشى از نيروى طبقه 
کارگر است که در پس اين 
. دعواھاى ارتجاعى نابود ميشود

يک سياست کمونيستى و 
آزاديخواھانه در قبال اين 

 وضعيت بايد بتواند؛

 

دست جمھورى اسالمى را از   -١
تحريک و سواستفاده سياسى و 

جمھورى .  سرکوب کوتاه کند
اسالمى بعنوان دشمن ھر 
خواست آزاديخواھانه مردم و 

 اوضاع انديمشک ھمچنان ناآرام است
 نفر رسيد ١١آمار کشته شدگان به 

دستگير کردند و مابقى يا مخفى 
. شدند و يا شھر را ترک کرده اند

گفته ميشود افرادى از اين طايفه که 
حتى در درگيرى شريک نبودند از 

طرف !  ترس انتقام فرار کرده اند
ديگر درگيرھا ترکيبى از طايفه 

به اسامى "  لر"ھاى موسوم به 
. ھستند"  قالوند و پاپى ،سگوند"

 ٢۵ابتدا طايفه ھا روز يکشنبه 
اسفند مجددا به جان ھم افتادند و 
سپس به خانه ھای مسکونی 

 ۵-۴ھمديگر ديگر حمله کردند و 
خانه و چندين موتور سيکلت را به 

درگيری شديد روز .  آتش کشيدند
يکشنبه بيشتر در محالت از جمله 
کوى ساختمان و کوى بھارستان و 

 . رسالت بوده است

 

اعتراض عمومى آنھا به حکومت 
اينست که چرا جنازه ھا را تحويل 
خانواده ھا نميدھند و چرا جنازه 
متعلق به نيروھای انتظامی را پس 
دادند؟ در پاسخ فرمانده نيروی 
انتظامی انديمشک اعالم کرده است 
که برای کنترل شھر جنازه ھا را 
در فواصل زمانی تحويل خواھيم 

صداى تيراندازى از نقاط .  داد
مختلف شھر بگوش ميرسد و 
نيروھاى سرکوبگر مرتب گاز 

 . اشک آور پرتاب ميکنند

 

جنگ طايفه اى و کينه ھائى که 
ھرازچندگاه بروز ميکنند و فاجعه 

با فرھنگ عمومى و  ،مى آفرينند
سواالت مبارزه کارگران و مردم 
زحمتکش خوزستان کوچکترين 

اين فرھنگ عشيره .  خوانائى ندارد
اى و عقب مانده اتفاقا وسيله اى 
شده که جمھورى اسالمى براى 
سرکوب ھر خواست آزاديخواھانه 

مثال اقدام فريدون .  از آن استفاده کند
حسنوند نماينده مجلس رژيم در 
انديمشک مبنى بر دفاع از طايفه 

که راى آنھا را در  ،عبدولى
با واکنش  ،خريده است"  انتخابات"

. طايفه ھاى ديگر مواجه ميشود
اصوال فرھنگ عشاير و طايفه ھا و 
جوانمردھا اينست که با قدرت و 

از  ،نھادھاى قدرت کنار مى آيند
و برايشان  ،آنھا کمک مالى ميگيرند

٩٢شماره   
بعنوان حکومت سرمايه داران 

تمام سرھا و .  دشمن اصلى است
مشتھاى گره کرده بايد به طرف 
 . جمھورى اسالمى برگردانده شود

 

 ،جوان ١١رژيم اسالمى قاتل   -٢
مسئول زخمى کرده صدھا نفر و 
. دستگيرى تعداد بيشترى است

تعداد زيادى از اينھا در حال 
. حاضر زير شکنجه ھستند

حکومت اسالمى را بايد بعنوان 
عامل کشتار مردم معرفى کرد و 
خواستار محاکمه عاملين جنايت 

شعار آزادى فورى کليه .  شد
دستگير شدگان بايد به صدر 

مردم آزاديخواه .  خواست ھا بيايد
انديمشک بايد تالش کنند با اظھار 
ھمدردى با خانواده ھائى که 

آنھا را از ماھيت  ،قربانى داده اند
اين جنگھا آگاه کنند و آگاھانه مانع 

 . تکرار چنين فجايعى شوند

 

اما راه حل واقعى تر براى   -٣
حاشيه اى کردن جنگھاى طايفه اى 
و مقابله با سرکوبگرى و 

اينست  ،سواستفاده ارتجاع اسالمى
که جنبش مستقل و آزاديخواھانه 
کارگران و پرستاران و مردم 
زحمتکش انديمشک عليه سرمايه 
. داران و حکومت شان بميدان بيايد

تنھا چنين جنبشى اجتماعى ميتواند 
آگاھانه مسئله درگيرى طايفه ھا را 
حاشيه اى کند و نسل جوان و 
محروم را در مسير مبارزه واقعى 

 . قرار دھد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
سرکوب و کشتار مردم بيدفاع 
انديمشک را قويا محکوم ميکند و 
مجددا به بازماندگان و خانواده 
. ھاى جان باختگان تسليت ميگويد

حزب مردم محروم انديمشک را 
دعوت ميکند که نيرويتان را 
متحدانه عليه ارتجاع اسالمى و در 
دفاع از خواستھاى مستقل و 
آزاديخواھانه طبقه کارگر بميدان 

 .بياوريد

 

 !مرگ بر جمھورى اسالمى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٧٨اسفند  ٢٧ – ٢٠٠٩مارس  ١٨



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

 ٣و  ٢و  ١اطالعيه شماره 

جمعی از فعالين و سازمانھای 
 گوتنبرگ –اپوزيسيون ايرانی 

 

  ٣اطالعيه شماره 

نماينده گان منتخب جمعی از 
فعالين و سازمانھای اپوزيسيون 

 7گوتنبرگ از ساعت   –ايرانی 
مارس در  17صبح روز سه شنبه 

محل خانه مردم باککا حاضر 
در حاليکه نماينده گان .  شدند

احزاب و سازمانھا باندرولھا و 
پالکادرھا را به نرده ھای محل 
نصب ميکردند، تعدادی از مردم 
معترض به حضور عامالن رژيم 
اسالمی در شھر گوتنبرگ ھم به 

 .جمع اضافه می شد

 

صبح در  7پليس قبل از ساعت 
حدود .  محل حاضر شده بود

صبح نماينده گان رژيم  9ساعت 
با يک تاکسی به محل نزديک 

حاضرين در محل با تخم .  شدند
طنين .  مرغ به استقبال آنھا رفتند

صدای مرگ بر جمھوری 
تروريستی اسالمی عامالن را 

عامالن .  دچار وحشت کرده بود
رژيم با رنگ پريده و چھره ھای 
وحشت زده، بوسيله مزدوران 
خود فروخته ای که از قبل در 
محل حاضر شده بودند به داخل 

 .ساختمان برده شدند

 

ھر لحظه به تعداد تظاھر کنندگان 
اضافه می شد و مديای سوئد از 
روزنامه ھا و تلويزيونھای 
مختلف يک يک به محل می 

يک لحظه صدای تظاھر .  آمدند
کنندکان قطع نمی شد و شعار 
نمايندگان رژيم تروريستی را از 
خانه مردم بيرون کنيد، فضای 

کريم نوری .  منطقه را پر می کرد
بدون انقطاع برای وزير امور 
خارجه سوئد و مسئولين کمون 
پيام می فرستاد و مديا با 

 2اطالعيه شماره 

نمايندگان منتخب جمعی از 
فعالين و سازمانھای اپوزيسيون 

 8گوتنبرگ از ساعت   –ايرانی 
مارس در  16صبح روز دوشنبه 

محل خانه مردم باککا با مسئولين 
محل مالقات کرده و اعتراض 
کتبی و شفاھی خود را به دليل 
کرايه محل به عوامل رژيم 
. جمھوری اسالمی اعالم کردند

در خالل صحبتھا مشخص شد 
که سفارت رژيم جمھوری 
اسالمی در زير پوشش آژانس 
مسافرتی به نام اسب سفيد اقدام 
به اجاره محل خانه مردم در 

 .باککا نموده است

 

در پی اعتراض ما سخنگوی 
خانه مردم اعالم کرد که خود 
مخالف کرايه لوکال به نمايندگان 
جمھوری اسالمی است و 
اميدوار بود کمون گوتنبرگ 
 .قرارداد اين اجاره را فسخ نمايد

در پی  تماس با مسئولين کمون، 
مذاکرات تا آخر وقت اداری به 
نتيجه نرسيد و مسئول مربوطه 
از طرف کمون در يک تماس 
تلفنی با شھال نوری در ساعت 

دقيقه اعالم کرد که به  30و17
دليل روابط ديپلماتيک دولت 
سوئد با رژيم جمھوری اسالمی 

 .نمی توانند اجاره را فسخ کنند

 !جمھورى اسالمى در گوتنبرک مفتضح شد
 !عوامل رژيم ديروز از ترس مخالفين از در آشپزخانه لوکال فرار کردند
 !امروز چھارشنبه اعتراض مخالفين جمھورى اسالمى ادامه دارد

راديو .  معترضين مصاحبه می کرد
ھای فارسی زبان خط ھای خود را 
باز گذاشته بودند و  اخبار محل به 

مردم برای .  گوش مردم می رسيد
يک ساعت ھم که شده از محلھای 
کار خود به آنجا می آمدند و حمايت 

خبرنگار .  خود را اعالم می کردند
راديوی سراسری سوئد با مسئولين 
مصاحبه می کرد و مسئولين ديگر 
راديو ھای محلی جھت مصاحبه و 
يا اعالم حمايت خود به محل می 

 .آمدند

 

يکی از بزرگترين دست آوردھای 
اين اعتراض پرشور، انعکاس بی 

دست .  نظير آن در مديا سوئد بود
آورد ديگر اين تجمع عدم استقبال 
جامعه ايرانی از به اصطالح 
خدمات کنسولی مزدوران رژيم 

 .آدمکشان ج ا بود

 

ھمبستگی جوانان پرشور حزب 
سوسياليستھای عدالتخواه و 
رھگذران سوئدی از اعتراضات 

ما .  مخالفين ج ا نيز چشمگير بود
مردم معترض به حضور رژيم 
جنايکار اسالمی در شھر گوتنبرک 
را فرا می خوانيم تا در برگزاری 
ھر چه وسعيتر تظاھرات روز 
چھارشنبه از ساعت ھشت صبح در 

 . محل حضور پيدا کنند

 :تماس با مسئولين ارتباطی
 

 0737262622شھال نوری  

 070779706رضا ساعی 

 0737671428توفيق محمدی 

٩٢شماره   

اين شرم آور است که خانه مردم 
باککا به عوامل رژيمی کرايه داده 
می شود که در بربريت زبانزد 

رژيمی که با .  خاص و عام است
ترور، سنگسار، حلق آويز کردن 

   .و اعدام کودکان معرف است

 

شھرداری گوتنبرگ پيرو يک 
سياست شناخته شده، ھرگز 
لوکالھای خود را که با پرداخت 
ماليات مردم شھر اداره می شود، 
در اختيار راسيستھا و نازيستھا 

به ھمين دليل ما از .  قرار نمی دھد
مسئولين شھرادی گوتنبرگ انتظار 
داشتيم با رعايت وجدان انسانی 
خود، درب لوکال مردم اين شھر 
را به روی اين رژيم تروريستی 

 .ببندد

ما مردم معترض به رژيم جنايکار 
اسالمی را فراخوانده ايم تا در 
اعتراض به حضور عوامل رژيم 
در خانه مردم باککا از ساعت 
ھفت و نيم صبح در محل حضور 

  .پيدا کنند

 

 :تماس با مسئولين ارتباطی

 0737262622شھال نوری  

 070779706رضا ساعی 

 0737671428توفيق محمدی 

  
٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

  1اطالعيه شماره 
 

 به شھرداری گوتنبرگ

 به خانه مردم در باککا و بخش مسئول مراکز تجمع گوتنبرگ
 

بر اساس اطالعيه ای که از طرف سفارتخانه رژيم تروريستی جمھوری 
اسالمی صادر گرديده اعالم شده است که نمايندگانی از سفارت در 

 .مارش در خانه مردم در باککا خواھند بود 18و  17روزھای 
 

ما .  رژيم جمھوری اسالمی در ايران در بربريت زبانزد خاص وعام است
به عنوان شھروندان گوتنبرگ که از ايران گريخته ايم رژيم جمھوری 
اسالمی را به عنوان نماينده مردم در ايران به رسميت نمی شناسيم و ار 

دولت سوئد می خواھيم به رقص تانگوی خود با رژيم صد ھزار اعدام  
 .پايان دھد

 

 :سفارت جمھوری اسالمی ايران نماينده رژيمی است که
 

دست گيری و .  پايه ای ترين حقوق انسانی را روزانه زير پا می گذارد
تبعيض عليه زنان را در تنفر انگيزترين فرم .  اعدام کار ھر روزه آن است

خود يعنی يک آپارتايد جنسی  که يک اسکاندال در دنيای مدرن است 
رژيمی که فقر گسترده ای را بر مليونھا انسان تحميل کرده .  بروز ميدھد

رژيمی که فعالين کارگری، دانشجويی، زنان و ديگر فعالين .  است
 .اجتماعی را دستگير و زندانی می کند

 

. رژيمی که در آن حق اعتصاب و آزادی تشکل به رسميت شناخته نميشود
رژيمی که به طور سيستماتيک اسالم سياسی را برای تروريسم و نفرت 

 .آفرينی مورد حمايت قرار می دھد
 

ما از .  برای چنين رژيمی جايی در يک جامعه انسانی و مدنی وجود ندارد
شھرداری گوتنبرگ می خواھيم که پشتيبان مبارزات مردم در ايران برای 
آزادی و رفاه باشد و قرارداد اجاره خانه مردم باککا با سفارت ايران را 

خانه مردم نبايد به رژيم آپارتايد جنسی، راسيستھا و فاشيستھا  .ملغی کند
 .اجاره داده شود

 

 گوتنبرگ –جمعی از فعالين و سازمانھای اپوزيسيون ايرانی 

 

2009-03-15 

 

 :تماس با مسئولين ارتباطی
 

 0737262622شھال نوری  

 070779706رضا ساعی 

 0737671428توفيق محمدی 

 !جمھورى اسالمى در گوتنبرک مفتضح شد
عوامل رژيم ديروز از ترس مخالفين از در آشپزخانه 

 ....لوکال فرار کردند 

 "!خدمات کنسولى نميخواھيم"
 !سفارت جمھورى اسالمى بايد بسته شود

 

 !مخالفين جمھورى اسالمى ،ايرانيان آزاديخواه

در ھماھنگى با  ،بنا به اطالعيه سفارت رژيم اسالمى در استکھلم
را در "  مامورين کنسولى"قرار است اولين ھيات  ،وزارت خارجه سوئد

ايرانيان "مارس به شھر گوتنبرگ اعزام کنند تا به  ١٨و  ١٧روزھاى 
دراين اطالعيه اعالم شده که قرار است اين !  خدمات ارائه کنند"  عزيز

 . ھيئت ھا را به شھرھاى مختلف سوئد اعزام کنند

 

جمھورى اسالمى دور تازه اى از تحرک در خارج کشور را شروع 
از .  کرده است و بايد با دور تازه اى از مبارزه انقالبى پس رانده شود

تدارک مراسمھاى به اصطالح نوروزى تا برنامه ھاى شبه فرھنگى و 
ھمه قرار است امکانات حضور  ،اخيرا ارائه خدمات کنسولى و غيره

"علنى جمھورى اسالمى را در خارج کشور گسترش دھد خدمات . 
تنھا پوشش فعاليت اساسى تر سفارت رژيم اسالمى يعنى  ،"کنسولى

سازماندھى جاسوسى عليه مخالفين و گسترش تالشھاى تروريستى 
 . است

     

بلکه خواھان  ،نميخواھند"  خدمات کنسولى"ايرانيان آزاديخواه نه فقط 
بسته شدن سفارت رژيم جمھورى اسالمى بعنوان مرکز فساد و ترور و 

مخالفين جمھورى اسالمى حتما به استقبال اين ھيئت .  جاسوسى ھستند
 ،را برخود نھاده اند"  کارشناسان امور کنسولی"چاقوکشان که عنوان 

سياست ما جمع کردن بساط جمھورى اسالمى در خارج .  خواھند رفت
ما ھمه مردم آزاديخواه و مخالفين جمھورى اسالمى را .  کشور است

مارس در محل اعالم شده اين ھيئت حضور  ١٧دعوت ميکنيم که روز 
 .  بھم رسانند

 
 Folkets husاطالعيه سفارت جمھورى اسالمى نشانی محل را 

Backa بسرعت آماده شويد و بساطشان را جمع .  اعالم کرده است
 . کنيم

 

 !مرگ بر جمھورى اسالمى

 !حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى
 

 تشکيالت گوتنبرگ –حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠٠٩مارس  ١۴

٩٢شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

طنين مرگ بر جمھورى اسالمى در 
 رسانه ھاى سوئد

ن  ي ف ال خ وسط م م اسالمى ت دو روز اعتراض پر شور عليه حضور رژي
ه  ان ب د و جھ ا در سوئ ه ھ جمھورى اسالمى در گوتنبرگ توسط رسان

جمھورى اسالمى تالش ميکند بعد از دوره اى .  گوش ميليونھا نفر رسيد
اطع  انزوا در خارج کشور مجددا حضور علنى پيدا کند و تاکنون با سد ق

د شد رو شده و خواھ ن .  مبارزه آزاديخواھانه و انقالبى روب ي ا تضم م
 . ميکنيم که بساط رژيم را در خارج کشور جمع ميکنيم

م   حزب به مخالفين جمھورى اسالمى که دراين دو روز عليه حضور رژي
اس  ،تالش کردند ب ه خود را در ل ى ک کاران ت ن “ و ماھيت جناي مشاوري

د”  کنسولى ن ذاشت د ،پيچيده اند در مقابل ھمگان گ رست ف ي راى .  درود م ب
 . ديدن گزارش کامل تصويرى و فيلم به سايت حزب مراجعه کنيد

٩٢شماره   

 صحنه ھائى از فرار از در آشپزخانه



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

نگاھی مجدد "زمانيکه يادداشت 
ناميده "  ٥٧انقالب "به آنچه که 

را می نوشتم ترديدی نداشتم "  شد
کسانيکه که انقالبيگری شان به 

 ،محدود ميشود"  ٥٧انقالب "
مگر انتظار .  برآشفته خواھند شد

اگر ھر !  ديگری ھم ميشد داشت
" مقدس"علی العموم  ،انقالبی
اگر جوھر ھويت گرايشی  ،است

و يا "  خلقی"  ،"ھمه با ھم"انقالب 
نتيجتا ھرگونه  ،است"  مردمی"

ارزيابی جديد و انتقادی و نشان 
دادن ضعفھا و کمبودھای آن 
تالشھا و حرکت برای 

با  ،سازماندھی انقالب کارگری
عکس العمل ھيستريک مواجه 

اين برخورد قابل انتظار .  ميشود
واکنش نئوپوپوليستھای .  بود

حزب "جريان موسوم به 
از اين جنس "  کمونيست کارگری

 .است

 

اما برای ما کمونيستھای 
برای ما کسانيکه که در  ،کارگری

اھداف خود مبنی بر سازماندھی 
انقالب کارگری تجديد نظر نکرده 

انقالب کارگری را يک  ،ايم
" مردمی"يا "  ھمه با ھم"انقالب 

نميدانيم نتيجتا از چنين ارزيابی 
و ھر چقدر .  ھايی استقبال ميکنيم

که در راه سازماندھی کمونيسم 
حزب "کارگری و تبديل شدن به 

بيشتر گام "  رھبر و سازمانده
از ھمين منظر مرتفع  ،برميداريم

تر راحت تر و انتقادی تر ميتوانيم 
مسير آمده مان را زير ذره بين 

به گذشته و تاريخ  ،قرار دھيم
تحوالت از سر گذشته نگاھی 
بيفکنيم و راه آتی و مسيری را که 
بايد طی شود را روشن تر ترسيم 

 . کنيم

 

من در اين يادداشت قصد پاسخ به 
تحريفات و عوامفريبی ھای 
نئوپوپوليستھای ح ک ک را در 

سياسی   –مقابل مباحٽ تئوريک 
پاسخ به .  ام در اين زمينه ندارم

چنين سنگ پرانی ھايی دست کم 

درنگ ميپرسيم کدام انقالب؟ اين 
سئوال کمونيسم کارگری و 

اما اين .  کارگران کمونيست است
سئوال در سنت پوپوليستی 

حزب "جريان موسوم به 
به يک تابو "  کمونيست کارگری
بر آشفته و .  تبديل شده است
و متاسفانه .  ھيستريک ميشوند

قلمشان در ناسزا و متلک گويی 
اين يک .  به حرکت می افتد

تالش آگاھانه برای پرھيز از 
جاری شدن نقد کمونيستی در 

اما .  صفوف اين حزب است
برای کادرھای آبديده کمونيسم 
کارگری که تجربه يک مبارزه 
طوالنی عليه پوپوليسم در 

را در کارنامه "  ٥٧انقالب "
اين تقالھا بی اٽر  ،خود دارند

است و اين طبيعی ترين سئوال 
منصور حکمت در اين .  است

 : زمينه ميگويد

کارگران کمونيست خواھان "
اما کدام انقالب؟ طبقات .  انقالبند

مختلف و گرايشات سياسی و 
را به "  انقالب"اجتماعی مختلف 

معانی بسيار متفاوتی بکار 
دنيای ما ھمه نوع .  ميبرند

" انقالبی"و ھمه نوع "  انقالب"
تقريبا ھر کس و .  ای ديده است

ھر جريانی که ميخواھد وضع 
موجود در جامعه را بشيوه ای 
ناگھانی و بطور غير مسالمت 
آميز تغيير بدھد از انقالب حرف 
. ميزند وخودش را انقالبی مينامد

خيلی از اين انقالبات چيزی 
. بيشتر از ارتجاع صرف نيستند

زنده و "  انقالب اسالمی"نمونه 
. حی و حاضر جلوی چشم ماست

عقب مانده ترين خرافات و 
مشقت بار ترين اوضاع را 

مرتجع .  انقالب نام گذاشته اند
ترين و کٽيف ترين عناصر نام 
انقالبی بر خود نھاده 

کارگران :  منصور حکمت." (اند
و ادامه )  ٦٨شھريور  ،و انقالب

کارگر کمونيست "ميدھد 
پيگيرترين دشمن چنين انقالبات 

اين "  و انقالبيون دروغينی است
مفاھيم اکنون برای 
نئوپوپوليستھای ح ک ک عين 

 .  است" کفر"

نفس انقالب در خود برای ما 
ما انقالبيون .  پديده مقدسی نيست

و سازماندھان يک انقالب معين 
. انقالب کارگری.  و خاص ھستيم

برای ما تنھا يک انقالب 

 در ضرورت 
 "۵٧قطع بند ناف از انقالب "

 

 على جوادى

گرفتن شعور خواننده و آلوده کردن 
ايکاش .  يک بحٽ تئوريک است

يک جو استدالل در مطالبشان 
ھدفشان نقد سياسی .  وجود داشت

تخطئه ھرگونه نقد و  ،نيست
ارزيابی کمونيستی و شخصيت 

مينويسند تا .  کمونيستی فرد است
اتفاقا جلوی ھرگونه نقد عميق 
کمونيستی و کارگری به گرايش 

گرد و خاک .  پوپوليستی را سد کنند
مگر .  ميکنند تا بحٽ عميق نشود

يک گرايش پوپوليستی چه سودی 
ميتواند از نقد توھمات پوپوليستی 

و يا "  ٥٧انقالب "در ارزيابی از 
ببرد؟ "  ھمه با ھم"کال انقالبات 

نتيجتا ھدفشان پرداختن و پاسخ به 
يک مبحٽ تئوريک در مورد مقوله 

تمايزات انقالب کارگری با  ،انقالب
و "  مردمی"  ،انقالبات غير کارگری

از اين رو پا .  نيست"  بورژوايی"يا 
به اين عرصه نميگذارند چرا که از 
پيش ميدانند اين زمين بحٽشان 

ميدانند در اين عرصه از .  نيست
و اگر .  پيش شکست خورده اند

بحٽ تاريخ شکست نخوردگان 
منصور حکمت تعبيری فراتر از 
پاسخگويی به ضد انقالبيون پسا 
جنگ سردی علی العموم داشته 
باشد بايد گفت که جريانات 
پوپوليست نيز در زمره شکست 

اما .  خوردگان اين صف قرار دارند
شعور خواننده کمونيست را نبايد 

از تازه پوپوليست .  دست کم گرفت
ھا ھم انتظاری به غير از اين 

نتيجتا ھدفم پرداختن .  نميتوان داشت
تفاوت  ،به نکاتی در مورد انقالب

انقالب کارگری و جنبش سرنگونی 
و نقد تصورات و توھمات 

و .  پوپوليستی در اين زمينه است
سياسی   –اين يک بحٽ تئوريک 

جای آژيتاسيون و دلقک .  است
 .بازی نيست

 

 کدام انقالب؟

کدام انقالب يکی از محوری ترين 
مسائل ھر تحول بنيادی و عميق در 
جامعه است؟ نتيجتا وقتی از انقالب 
صحبت ميشود ما کمونيستھا بدون 

٩٢شماره   

ما در قبال ھر .  است"  مقدس"
انقالب ديگری سياست و روش 

موضع .  خود را تعيين ميکنيم
اصولی ما در قبال اين انقالبات 
غير کارگری تعيين سياستی است 
که بتواند به مناسبترين شکلی ما 
را به تصرف قدرت سياسی توسط 
حزب کمونيستی کارگری و انجام 
انقالب کارگری نزديک تر کند يا 
. شرايط پيشروی آن را تسھيل کند

ذوق زدگی .  ما پوپوليست نيستيم
پوپوليستی در قبال ھر انقالبی 
ھمان احساس را در ما ايجاد 

ما تاکيد ميکنيم که بسياری .  نميکند
از اين انقالبات چيزی جز 
اصالحاتی محدود در وضعيت و 
مناسبات سياسی و اقتصادی 

اين چنين انقالباتی .  موجود نيستند
اساسا مناسبات طبقاتی سرمايه 
داری حاکم بر جامعه را دست 

در بسياری .  نخورده باقی ميگذارند
از اين انقالبات سھم کارگر باز ھم 
محروميت و استٽمار و بی حقوقی 

در تمام .  سياسی و اقتصادی است
انقالب "اين انقالبات و از جمله 

کارگران و زحمتکشان "  ٥٧
اما  ،نيروی ذخيره آن ھستند

محصول تالششان را طبقات 
. دارای جامعه تصاحب ميکنند

ھمان مکانيسمی که ھر روزه در 
استٽمار طبقه کارگر صورت 

انقالب "در .  ميگيرد و جاری است
ھم کارگران نقش اساسی و "  ٥٧

اما رھبری و  ،تعيين کننده داشتند
سياستھای حاکم تماما و با ھزار بند 
و بست و شعبده بازی در کنترل 
جريانات مرتجع اسالمی قرار 

کارگران و مردم آزاديخواه .  گرفت
کارگران مبارزه  ،فداکاری کردند

سھم کارگران  ،ای جانانه کردند
اما حاصل  ،نفت تعيين کننده بود

. کارشان نصيب خودشان نشد
قدرت فقط از دست گرايشی 
ارتجاعی در طبقه حاکمه به 
گرايشی ضد انقالبی تر در طبقه 

حاکمه منتقل 
١٠صفحه   
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و خود کارگران و کمونيستھا .  شد
در زمره اولين جرياناتی بودند که 
مورد تعرض حاکميت ضد انقالب 
اسالمی قرار گرفتند و قربانی 

بنابراين وقتی ما .  شدند
کمونيستھای کارگری از انقالب 
صحبت ميکنيم در درجه اول 
تاکيد ميکنيم که در مورد چه 
انقالبی صحبت ميکنيم و يا اينکه 

ما .  چه ميخواھيم و چه نميخواھيم
ما خواھان "تاکيد ميکنيم که 

انقالب کارگری عليه کل سيستم 
سرمايه داری و کل قدرت طبقه 

ما خواھان .  سرمايه داری ھستيم
انقالب کمونيستی ھستيم که جامعه 
موجود را از بنياد دگرگون 

) ھمانجا ،منصور حکمت" (ميکند
و يک محور اساسی تمايز صف 
جنبش کمونيسم کارگری از 
جريانات پوپوليست و 
نئوپوپوليست ھمين مساله يعنی 
تالش برای جايگزين کردن آرمان 
انقالب کارگری در درون طبقه 
کارگر و سازمان دادن بخش 
سوسياليست و راديکال اين طبقه 

ھمانطور .  برای اين اھداف است
که تاکيد شد اين مقوالت اکنون 
برای جريان نئوپوپوليستی ح ک 

مدعی .  ک غريب و بيگانه است
" انقالب مردمی"اند که حزب 

و  ٢٧قطعنامه ھای پلنوم ھای . اند
يا قطعنامه ھای ديگرشان را نگاه 

حزب "تاکيد ميکنند که  ،کنيد
با ارفاق زياد بخشی از ".  انقالبند

حزب انقالبند .  حقيقت را ميگويند
. اما نه حزب انقالب کارگری

 ! تفاوت بسيار است

مساله ديگری که پيش از پرداختن 
بايد به آن "  ٥٧انقالب "به 

پرداخت تقسيم بندی انقالبات به 
انقالب دمکراتيک و انقالب "

دو "و يا انقالب "  سوسياليستی
 .است" مرحله ای

انقالب دو مرحله ای يا انقالب 
 کارگری؟

بخش اعظم چپ تصويری دو 
در اين .  مرحله ای از انقالب دارد

دستگاه فکری انقالبات به دو 
مرحله دمکراتيک و سوسياليستی 

و انقالب .  تقسيم ميشود

اما .  دمکراتيک و سوسياليستی
لنين عليرغم اين نگرش مانند 
يک رھبر پيشرو کمونيست طبقه 
کارگر در تزھای آوريل خود به 
اين مبانی چندان وفادار نماند و 

که "  بلشويکھای قديم"در مقابل 
بر تداوم انقالب دمکراتيک تاکيد 

خواھان تعرض  ،ميکردند
سوسياليستی و کارگری به قدرت 
بورژوازی حاکم و تصرف 

 . قدرت سياسی شد

منصور حکمت با طرح مباحٽ 
کمونيسم کارگری و انقالب در 
اين ديدگاه علی العموم با اين 

در .  نگرش مرزبندی کرد
ھيچکدام از مباحٽ منصور 
حکمت در دوران کمونيسم 
کارگری اٽری از چنين نگرشی 

برعکس ھمانطور .  وجود ندارد
منصور حکمت به  ،که گفته شد

روشنی خواھان سازماندھی و 
تصرف قدرت سياسی توسط 
کمونيسم تحزب يافته طبقه 
کارگر و حزب کمونيستی 

برنامه يک دنيای .  کارگری بود
بھتر بروشنی اعالم ميکند که 

برای "حزب مورد نظرش
سرنگونی رژيم جمھوری 

برقراری فوری يک اسالمی و 
مبارزه  حکومت کارگری

(ميکند در )  تاکيد از من است." 
اين نگرش ھيچ مرحله و يا پيش 
شرطی برای تحقق و 
سازماندھی انقالب کارگری و 
استقرار حکومت کارگری تعبيه 

ھيچ حکومت .  نشده است
ھيچ انقالب  ،دمکراتيکی

دمکراتيکی بمٽابه پيش شرط 
حزب اتحاد .  قرار نگرفته است

کمونيسم کارگری پرچمدار چنين 
ما برای استقرار .  نگرشی است

فوری حکومت کارگری و 
اجرای کليت برنامه کمونيستی 

 . حزبمان مبارزه ميکنيم

آيا در اين نگرش آنگونه که 
" حکمتيست"حزب موسوم به 

ادعا ميکند ما و يا منصور 
را "  تاکتيک"حکمت نيز 

فراموش نکرده ايم؟ يا اينکه 
استراتژی و تاکتيک را 
نابخردانه در ھم آميخته ايم؟ 

نظر منصور .  پاسخ منفی است
متد .  حکمت روشن و دقيق است

منصور حکمت تالش برای 
انجام عميقترين تحوالت سياستی 
و اقتصادی در شرايطی است که 

 در ضرورت 
 " ...۵٧قطع بند ناف از انقالب "

دمکراتيک بعنوان پيش شرط 
. انقالب سوسياليستی قرار ميگيرد

دو تاکتيک "اين نگرش حتی در 
لنين نيز "  سوسيال دمکراسی

راديکال .  فورمولبندی شده است
ترين تببينی که از "  معقول"ترين و ۠ 

اين نگرش داده شده است بر مساله 
نيرو و امکانات کمونيسم و طبقه 
کارگر برای انجام انقالب 

در اين .  سوسياليستی تاکيد دارد
پيش "  کسب دمکراسی"چھارچوب 

فاز "شرط قرار گرفتن و عبور به 
لنين .  انقالب است"  سوسياليستی

جوھر نگرش خود را اينچنين بيان 
"ميکند پرولتاريا بايد انقالب : 

دمکراتيک را به آخر برساند 
بدينطريق که توده دھقان را به خود 
ملحق نمايد تا بتواند نيروی مقاومت 
حکومت مطلقه را جبرا منکوب و 
. ناپيگيری بورژوازی را فلج سازد

پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستی 
را به انجام برساند بدينطريق که 
توده عناصر نيمه پرولتاريای اھالی 
را بخود ملحق کند تا بتواند نيروی 
مقاومت بورژوازی را جبرا در ھم 
شکند و ناپيگيری دھقانان و خرده 

(بورژوازی را فلج سازد  ،لنين." 
در دو تاکتيک سوسيال دمکراسی 

در اين )  انقالب دمکراتيک
چھارچوب مرحله بندی انقالب به 
. روشنی فرض گرفته شده است

تخطی از آن مترادف با آنارشيسم 
ھم جريان بلشويک و ھم .  است

جريان منشويک در اين ساختار 
تفاوت اما بر .  فکری شريک بودند

سوسيال دمکراسی "  تاکتيک"سر 
. بود"  انقالب دمکراتيک"در 

منشويکھا با تاکيد بر خصلت 
بورژوازی انقالب نتيجتا 
بورژوازی ليبرال را رھبر طبيعی 
انقالب قلمداد ميکردند و ھرگونه 
تالش برای کسب رھبری اين 

" مخدوش"انقالب را مترادف با 
کردن دو مقوله انقالب دمکراتيک 

اما مساله .  و سوسياليستی ميدانستند
لنين تعيين تکليف قطعی و راديکال 

خواھان تامين رھبری .  با گذشته بود
. بلشويکھا در اين انقالب بود

در "  تاکتيک"اختالف اما بر سر 
انقالب دمکراتيک بود و نه تقسيم 
بندی انقالب به دو مرحله 

٩٢شماره   
طبقه و جنبش خودش در قدرت 

برنامه يک دنيای بھتر .  نيست
در عين حال مادام و ھر : "ميگويد

جا که نظام سرمايه داری 
حزب اتحاد کمونيسم  ،برجاست

کارگری ھمچنين برای گسترده 
ترين و عميق ترين اصالحات 

اجتماعی و  ،اقتصادی ،سياسی
فرھنگی مبارزه ميکند که سطح 
زندگی و حقوق و آزاديھای توده 
ھای وسيع مردم را تا باالترين حد 

 ،اين اصالحات.  ممکن بھبود بخشد
و به ميدان کشيدن مردم کارگر و 

وارد  ،زحمتکش برای تحقق آنھا
آوردن ضربه نھايی بر پيکر نظام 
استٽمارگر سرمايه داری و 
حاکميت طبقه سرمايه دار بر 
جامعه بشری را تسھيل خواھد 

در اين نگرش بر خالف ."  کرد
نگرش اغلب چپ و جريانات 

ھيچگونه تالشی برای  ،منشويکی
. نيست"  خصلت انقالب"تعيين 

 ،"عدم رشد نيروھای مولده"ھيچ 
و يا  ،"عدم آمادگی تشکيالتی"
از پيش "  عدم آگاھی توده ھا"

دامنه عملکرد و تالش تحزب 
کمونيستی طبقه کارگر را برای 
تصرف قدرت سياسی و اجرای 
کليت برنامه کمونيستی اش محدود 

از "  ده فرمانی"ھيچ .  نکرده است
پيش تعيين نکرده است که 

ما .  کمونيستھا چه نميتوانند بکنند
کمونيستھای کارگری از پيش خود 

تالش برای "  شکست خورده"را 
تصرف قدرت سياسی در 
دورانھايی فرض نميکنيم و به 
چيزی کمتر در اھدافمان رضايت 

امکان دارد عليرغم .  نميدھيم
امکان دارد  ،تالشمان موفق نشويم

از توان الزم برای رسيدن به 
اما در .  ھدفمان برخوردار نباشيم
تخفيف .  ھدفمان تجديد نظر نميکنيم

موانع را از ميان .  نميدھيم
ضعفھايمان را برطرف .  برميداريم
 .ميکنيم

 

و "  حکمتيست"ھر دو حزب 
دارای "  حزب کمونيست کارگری"

تفاوتشان در .  چنين نگرشی ھستند
. تبيين از مرحله انقالب است

حزب حکمتيست تحوالت جاری و 
جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای 

" انقالب دمکراتيک"مردم را يک 
دارای منشور .  ارزيابی ميکند

سرنگونی برای پيشبرد و پيروزی 
١١صفحه حزب .  آن است  
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کمونيست کارگری اين تحوالت 
را يک انقالب سوسياليستی 

و ھر گونه تالش .  ارزيابی ميکند
جريانات ارتجاعی و 
ناسيوناليستی و قوم پرست را در 

ھر دو .  اين تحوالت ناديده ميگيرد
نگرش دارای جوھر پوپوليستی 

بی جھت نيست که رھبری .  است
ادامه "ح ک ک خود را حزب 

" ٥٧انقالب . "ميداند"  ٥٧انقالب 
در اين .  را انقالب خود ميداند

از قرار "  ٥٧انقالب "چھارچوب 
گام اول يا مرحله اول انقالب دو 

 .مرحله ای اين جريان است

 

اما آنچه گفته شد بحٽی در مورد 
انقالب علی العموم و تفاوت 
انقالب کارگری با انقالبات 
. بورژوايی و غير کارگری است

کجای اين "  ٥٧انقالب "مساله 
 ماجرا قرار ميگيرد؟

 

 ؟"٥٧انقالب "چرا 

ھر جريانی تصوير خود را از 
جريان ضد .  دارد ٥٧تحوالت 

انقالب "انقالب اسالمی آن را 
بر اسالمی .  می نامد"  اسالمی

دروغ .  بودن آن تاکيد دارد
ضد انقالب اسالمی .  ميگويند

جريانی برای قلع و قمع کردن 
کارگران و زحمتکشان و صف 
مردم آزاديخواھی بود که جسارت 
کرده بودند تا به قدرت سياسی 
تعرض کنند و خواھان سرنگونی 

اعم از  ،جريانات راست.  آن بودند
سلطنت طلبان و يا برخی 

نيز اين تحوالت  ،جريانات مشابه
نامگذاری "  انقالب اسالمی"را 

ھر دو در اطالق .  کرده اند
خصلت اسالمی به اين تحوالت 
. دارای نگرش يکسانی ھستند

يکی برای سوء استفاده و بھره 
برداری سياسی و ديگری برای 

جريانات .  منکوب کردن آن
پوپوليست و چپ نيز عمدتا اين 

انقالب "تحوالت را يک 
شکست خورده "  دمکراتيک

من در يک .  ارزيابی کرده اند

عوامفريبی ھای پوپوليستی 
بی دليل نبود که يک .  است

مبارزه جدی عليه پوپوليسم و 
راست روی رھبری حاکم بر اين 

 . جريان را پيش برديم

 

اما در ادبيات و آٽار منصور 
حکمت در برخورد به تحوالت 

انقالب "بارھا و بارھا از  ٥٧
بدون ھيچگونه گيومه ای "  ٥٧

چند "مقاله .  نام برده شده است
و ساير "  ٥٧کلمه بياد انقالب 

مقاالت او مملو از چنين 
اما مطالعه .  نامگذاری است

دقيقتر آٽار منصور حکمت اين 
سئوال را در مقابل يک فعال 
کمونيست کارگری قرار ميدھد 
که آيا منصور حکمت با کار برد 

بدون گيومه  ٥٧کلمه انقالب 
اشاره به خصلت تحوالت آندوره 
دارد؟ يا صرفا دارد از يک پديده 
مشخص و نام خاص استفاده 

به اين سئوال ميتوان به .  ميکند
چند وجه و با توجه به متدش در 
ارزيابی جنبش سرنگونی طلبی 

ميتوان به متد .  معاصر پاسخ داد
منصور حکمت در ارزيابی 

ميتوان به .  انقالبات اشاره کرد
ارزيابی و تالشش برای قطع 
کردن بند ناف جريان کمونيسم 

اشاره "  ٥٧انقالب "کارگری از 
ميتوان ھمچنين در مورد  ،کرد

. اسم خاص بودن آن تاکيدی کرد
 .از اين آخری شروع ميکنم

  

 ٥٧انقالب "آنچه به   -١
بنظر من اشاره :  "معروف شد

" ٥٧انقالب "منصور حکمت به 
و کار برد آن در ادبيات تحليلی 
و سياسی اش از تحوالت اساسا 
اشاره به نام يک پديده خاص 

واقعيت اين است که .  دارد
در ادبيات  ٥٧رويدادھای 

سياسی جامعه مستقل از تعلق به 
چه  ،چه چپ ،ھر گرايشی

چه  ،چه ارتجاعی ،راست
انقالب "  ،انقالبی و کمونيست

تبيين .  نام گذاشته شده است"  ٥٧
ھای بعدی ھر جريانی ارزيابی 
دقيقتر و موضعشان را مشخص 

اين يک نامگذاری خاص .  ميکند
اسم .  و يا يک اسم خاص است

يک پديده است که مستقل از 
ارزيابی ما در اذھان و ادبيات 
سياسی جامعه به اين نام شناخته 

 در ضرورت 
 " ...۵٧قطع بند ناف از انقالب "

بررسی مارکسيستی و نگاھی به 
رويدادھايی که  ،تاريخ آن دوران

بھمن و تحوالت  ٢٢منجر به قيام 
جنبش "پيش از آن شد را  

توده ھای مردم "  سرنگونی طلبانه
بنظرم چنين ارزيابی و .  ناميدم

نگرشی مرز دقيق تری با جريانات 
پوپوليست ايجاد ميکند و تصوير 
دقيقتری از تحوالت آن دوران 

بعالوه با نگرش .  بدست ميدھد
منصور حکمت در زمينه تحوالت 
جاری در شرايط کنونی در تطابق 

در عين حال ترديد و يا خدشه . است
ای در حقانيت تالش و اعتراض و 
يا جنبش کارگران و مردم 

اما اين .  آزاديخواه ايجاد نميکند
تفاوت دارای چه اھميت سياسی ای 

 است؟ 

 

تکليف جريان اسالمی و يا جريانات 
" انقالبی"که از ھر تالش "  نادمی"

خود اظھار ندامت کرده اند و بارھا 
در مذمت تالش خود در تحوالت 

روشن  ،مطلب سياه کرده اند ٥٧
منصور حکمت در تاريخ .  است

شکست نخوردگان و چند کلمه ای 
پاسخ اين جريانات  ٥٧به ياد انقالب 
بحٽی اگر ھست و .  را داده است

نه در  ،امروز بايد به پيش برده شود
مورد نفس حقانيت تالش کارگران 

 ٥٧و مردم آزاديخواه در تحوالت 
بلکه بحٽی در زمينه ارزيابی از 
ماھيت و خصلت سياسی و ارزيابی 

بايد به جلو .  از چنين تحولی است
بايد از آن گذشته عبور کرد .  رفت

تا راه تحقق انقالب کارگری را 
جريان .  روشنتر ترسيم کرد

نئوپوپوليست ح ک ک کودنانه 
تالش ميکند که اين مباحٽ را با 

طبيعی .  مخدوش کند"  نادمين"بحٽ 
از منظر اين نگرش  ،است

پوپوليستی کسانيکه ھر گونه تالش 
انقالبی را نفی ميکنند با کسانيکه بر 

در  ،انقالب کارگری تاکيد ميکنند
يک صف قرار دارند و ظاھرا در 

نظری انتقادی  ،يک نقطه مشترکند
تالش !  دارند؟ ٥٧به تحوالت 

اما چه ميتوان .  مذبوحانه ای است
کرد بخشی از تالش ما کمونيستھای 
کارگری مقابله با اين تحريفات و 

٩٢شماره   
اما يک ارزيابی .  شده است

مارکسيستی الزاما خود را به اين 
سطح از مقوالت محدود و اسير 

به .  ارزيابی خود را دارد.  نميکند
اما چه استداللی و رد .  عمق ميرود

پايی در تائيد اين نگرش در آٽار 
منصور حکمت موجود است؟ راه 

منصور حکمت .  دوری نبايد رفت
در پاسخ به سئوالی در راديو 
انترناسيونال در قبال اين مساله 

"ميگويد بنظر من ھر انسان : 
... بيطرفی که به آن تاريخ نگاه کند

می بيند که ماجرا چنين بود که 
مردم عليه استبداد سلطنتی با پليس 

با  ،با زندانھايش ،مخفی اش
در آن .  شکنجه گاھايش بپاخاستند

 ،جامعه آزادی بيان وجود نداشت
...   ،آزادی مطبوعات وجود نداشت

جامعه ای بود دستخوش بيشترين 
فقر عظيم در  ،نابرابری اقتصادی

مردم عليه .کنار ٽروتھای انبوه
 ،برای برابری ،اينھا بپاخاستند

برای آزادی از چنگال اختناق 
اين   ،سياسی و استٽمار اقتصادی

 ١٩(.  معروف شد ٥٧به انقالب 
 ،٦٠خرداد  ٣٠:  سال گذشت

تاکيد  ،گفتگو با راديو انترناسيونال
در اين جا اشاره )  از من است

منصور حکمت به پديده ای است 
شده "  معروف ٥٧انقالب "که به 
اشاره به نام خاص يک .  است

اين .  تحول و رويداد سياسی است
مساله مسلما برای نئوپوپوليستھای 
ما غير قابل فھم و يا غير قابل 

انتظار ديگری ھم .  قبول است
 .نميشد داشت

 

متد برخورد منصور حکمت به   -٢
اما نامگذاری يک  ":٥٧انقالب "

تحول سياسی از جانب بزرگترين 
مارکسيست معاصر يک پديده 

حداقل .  سرسری يا اختياری نيست
. برای منصور حکمت چنين نيست

متد و نگرشی معينی چنين 
نامگذاری را ضروری و غير 

برای پی بردن به .  اختياری ميکند
محورھای نگرش متدولوژيک 
منصور حکمت به نظر من بايد به 

فقط دو گام به "جزوه ارزشمند 
که در نقد نگرش پوپوليستی "  پس

 ،عبدهللا مھتدی نگاشته شده است
تشابھات نگرش .  رجوع کرد

پوپوليستی عبدهللا مھتدی که در آن 
جزوه مورد نقد منصور حکمت 
قرار گرفته اند با نگرش کنونی 

١٢صفحه رھبری ح ک   
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در آن رساله .  ک بسيار است
قيام "منصور حکمت به دو مقوله 

" قيام به معانی خاص"و "  مردمی
قيام "اشاره ميکند و نفس تقدس 

را که عبدهللا متھدی با "  مردمی
اشاره با آن ميخواست سياست 

در کردستان عراق "  قيام"دفاع از 
را مورد حمايت قرار دھد مورد 
. نقد موشکافانه قرار ميدھد

"ميپرسد قيام مردمی يعنی چه؟ : 
توسط "آيا کلمه مردمی به معنای 

" با شرکت مردم"و "  مردم
ما ھم در مقابل از اين "  است؟

تازه پوپوليستھا ميپرسيم که 
انقالب مردمی يعنی چه؟ منصور 

به : "حکمت در پاسخ ادامه ميدھد
اين معنی من بطور اتوماتيک از 

دفاع نميکنم "  مردمی"ھر جنبش 
و چنين دفاعی را موضع 

کمونيستی قلمداد "  کالسيک"
در مورد ھر يک از اين .  نميکنم

جنبشھای فوق مالحظات 
سياسی و در يک  ،ايدئولوژيکی

کالم طبقاتی ای دارم که مرا از 
پشتيبانی اتوماتيک از آنھا به 
صرف مردمی بودنشان باز 

در اينجا بروشنی جوھر ."  ميدارد
متد برخورد منصور حکمت بيان 

منصور حکمت در .  شده است
قيام "مقابل ھر تحول سياسی حتی 

مالحظات سياست و "  مردمی
مالحظات .  طبقاتی خود را دارد

. يک رھبر کمونيستی کارگری
ھمانطور که عبدهللا مھتدی با 
عوامفريبی و گرد و خاک تالش 
ميکرد جوھر نقد سياسی منصور 

فعالين  ،حکمت را مخدوش کند
نئوپوپوليسم ما ھم چنين روشی را 

واقعا تاسف آور .  اتخاذ کرده اند
 . است

 

منصور حکمت در اين بحٽ به 
نکات بسيار با اھميتی در زمينه 
متد نگرش کمونيسم کارگری 

"ميگويد.  اشاره ميکند ما نشان : 
داديم که چطور حل کردن مقوله 
طبقه در مقوله خلق و تبديل کردن 
مبارزه کارگر به زير مجموعه 
ای از مبارزه مردم و خلق 

بعنوان جناح يا گرايش راديکال (

و برخوردی عمومی به کليت آن 
در اين تحوالت روندھای .  کرد

پيشرو کارگری و سوسياليستی 
را در کنار و در کشمکش با 
تحرکات عقب مانده و ارتجاعی 

عنصر  .طبقات دارا ميبينيم
حرکت  ،انقالب و ارتجاعی
ھمراه ھم  ،کارگری و بورژوايی
آنچه رخ .  به ميدان کشيده ميشوند

در  ،در قيام ،در شعارھا ،ميدھد
در ذھنيات  ،در آوارگی ،شکست

در  ،و روانشناسی مردم
سازمانيابی ھا و تفرقه ھا و 

حاصل تکامل و پيشرفت  ،غيره
. و پسرفت يک جنبش نيست

محصول کار و کشمکش 
جنبشھای اجتماعی و طبقاتی 

به اين ترتيب آيا .  متفاوت است
من از اين قيام مردمی پشتيبانی 
ميکنم؟ در اين رويدادھا من 
بطور مطلق فقط از جنبش 
طبقاتی خودم پشتيبانی ميکنم و 
در آنھم تنھا بر اقدامات درست 
و روشن بينی ھايش صحه 

جدا کردن اين جنبش .  ميگذارم
از تمامی تحرکات سياسی و 
نظامی غير از آن راھم شرط 
پشتيبانی واقعی از آن 

(ميدانم  ،فقط دو گام به پس." 
منصور ).  تاکيد از من است

گفت و راه "  کفر"حکمت 
پيشروی کمونيسم کارگری را 

مبانی نظری و .  ھموار کرد
پراتيکی اش راھنمای عمل و 
نگرش ما در نقد نئوپوپوليستھای 
حزب موسوم به کمونيست 

 .کارگری است

 

و بند نافی که  ٥٧انقالب "-٣
در سطح سياسی :  بايد قطع شود

منصور حکمت خواھان قطع بند 
. بود ٥٧ناف حزبش از انقالب 

در توضيحات خود در پلنوم 
بيستم حزب کمونيست ايران 
پيرامون تصميم به کناره گيری 

"از حزب ميگويد ميخواھم بند : 
و کی چکار  ٥٧نافم از انقالب 
بعالوه منتقد "  .کرد قطع شود

گرايشی در حزب کمونيست 
ايران بود که تاريخ و سنتھای 

انقالب "مبارزاتی خود را از 
در ھمان .  گرفته است"  ٥٧

معتقدم که حزب : "رساله ميگويد
کمونيست محصول چند سنت 
مبارزاتی اجتماعی و واقعی بوده 

غير قابل انکار است که .  است

 در ضرورت 
 " ...۵٧قطع بند ناف از انقالب "

و سوسياليستی درون جنبش عموم 
در واقع جز آويزان شدن به )  خلقی

انقالبيگری کارگر برای ترقی خواه 
جلوه دادن بورژوازی اپوزيسيون 

و  ،ما نشان داديم.  چيزی نيست
بويژه با بحٽھای کمونيسم کارگری 

که  ،با عموميت بيشتری تاکيد کرديم
تببين انقالبات و حرکات توده ای 

يک جنبش با جنبه ھای "بصورت 
يک توھم بورژوايی است "  مختلف

و در جھان واقعی با جنبشھای 
 ،ولو درگير با ھم ،اجتماعی متفاوت

روبرو ھستيم و لذا کارمان تقويت 
جنبش مستقل طبقه خودمان است که 

ھيچ جنبش ديگری "  جنبه راديکال"
...  نيست تالش برای فھميدن اين . 

نگرش به حرکات سياسی و 
حداقل انتظاری "  مردم"اجتماعی 

است که از ھر کسی که دوست 
داشته بعنوان عضو فراکسيون 
کمونيسم کارگری شناخته شود 

بازگشت به فرمولبندی .  ميرود
عقب گرد "  جنبش و قيام مردمی"

غير قابل توجيھی از اين مواضع 
(است فقط دو  ،منصور حکمت." 

 )گام به پس

 

در سطح متدولوژيک ويژگی 
کمونيسم منصور حکمت در 
برخورد به چنين تحوالتی را 
. ميتوان در ادامه روشنتر ديد

 ،"انقالب مردمی"مفاھيمی چون 
" انقالب خلقی ،"قيام مردمی"

تغييری در جوھر تالش و نگرش 
کمونيستی منصور حکمت ايجاد 

توضيحات منصور حکمت .  نميکند
در نقد نظرات پوپوليستی عبدهللا 
مھتدی در عين حال پاسخی به 
نئوپوپوليستھای ح ک ک و بيانگر 
نگرش عميقا کمونيستی بدون 

"ميگويد.  تخفيف او است کاربرد : 
کلمه مردمی با يک بار مٽبت 
سياسی که گويا بايد زيربنای شيوه 
برخورد کمونيستھا را تشکيل 

از نظر من نامعتبر و عقب  ،بدھد
تحوالت کردستان .  مانده است

عراق حاکی از تحرک و فعل و 
انفعال جنبشھای اجتماعی گوناگون 
بود که نميتوان ھمه آنھا را زير 
يک تيترکلی قيام مردمی جمع کرد 

٩٢شماره   
در  ٥٧اين حزب از دل انقالب 

آمده و حاصل پلميکھا و 
روشنگری ھای حول اين انقالب 

تاريخ اين .  توسط مارکسيستھا است
و روند بعد از  ٥٧حزب به انقالب 

آن در ايران عميقا گره خورده 
است و ھمراه خود سنتھای 

را آورده  ٥٧مبارزاتی انقالب 
ميخواھم بگويم که يک .  است

گرايش اساسی در حزب کمونيست 
گرايش داده شده حزب  ،ايران

ادامه سنت مبارزاتی  ،کمونيست
شروع  ٥٧ای است که از انقالب 

اين کاراکتر حزب .  ميشود
." کمونيست ايران را تشکيل ميدھد

تاکيد منصور حکمت  ،اشتباه نشود
بر اين ويژگی حزب کمونيست 
ايران تقديس اين خصلت و سنت 

بر خالف خط .  مبارزاتی نيست
پوپوليستی حميد تقوايی که سنت 

 ،گره ميزند ٥٧خود را به انقالب 
منصور حکمت چنين نگرشی 

و در .  منتقد عميق آن بود.  نداشت
ادامه بمنظور روشن کردن تمايز 
گرايش سوسياليستی کارگری و 
: مارکسيستی اضافه ميکند

يک رگه ديگر در درون  ،باالخره"
حزب گرايشی سوسياليستی 
کارگری و مارکسيستی ای است 

و انقالب  ٥٧که از انقالب 
از اھداف  ،کردستان مايه نميگيرد

عمومی خود حرکت ميکند و 
ميکوشد حرفھای بنيادی تر 

حزب ."  مارکسيسم را مطرح کند
اتحاد کمونيسم کارگری چنين 
جريانی و پرچمدار چنين سنتی 

" سنتی"پرچمدار آن گرايش .  است
حميد تقوايی بود که امروز توانسته 
است نظرات پوپوليستی خود را بر 
حزب کمونيست کارگری غالب 

جدال ما با اين جريان گوشه .  کند
ای از جدال کمونيسم کارگری و 

ما .  مارکسيستی با چپ سنتی است
حزبی ھستيم که خواھان قطع ھر 

 ٥٧با انقالب "  بند نافمان"گونه 
 . ھستيم

 

 انقالب و سوسياليسم ،سرنگونی

در اين قسمت اشاره مختصری به 
متد منصور حکمت در قبال 

انقالب  ،سرنگونی"مقوالتی مانند 
اين نگرش .  ميکنم"  و سوسياليسم

ما را  ٥٧در برخورد به تحوالت 
به ارزيابی ای ميرساند که در 

يادداشتھای 
١٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

انقالب "نگاھی مجدد به آنچه که "
. مستتر است"  ناميده شد"  ٥٧

منصور حکمت بر خالف چپ 
سنتی با شکل گيری جنبش توده 
ای برای سرنگونی رژيم اسالمی 
به توضيح تفاوت چنين مقوالتی 

جنبشی برای سرنگونی .  پرداخت
 ١٣٧٨تير  ١٨رژيم اسالمی در 

در ايران اعالم موجوديت کرده 
منصور حکمت اين پديده .  بود

ابژکتيو را مورد بررسی قرار 
تفاوتھای اين جنبش با انقالب .  داد

کارگری را مورد ارزيابی قرار 
من جنبش برای : "تاکيد کرد.  داد

با ھمه خيزشھا و  ،سرنگونی را
قيامھا و نبردھايی که در بر 

از انقالبی که  ،خواھد داشت
ميتواند از دل اين جنبش عروج 

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

(در ھم کوبيده باشد منصور ." 
جنبش توده ای برای  ،حکمت

 ،سرنگونی رژيم آغاز ميشود
با اين حساب آيا )  ١٣٧٨مرداد 

را جنبش  ٥٧نميتوان تحوالت 
سرنگونی طلبی توده ھای مردم 

نام گذاشت؟ يکی از  ٥٧در سال 
مزايای اين نامگذاری ھمان 
تاکيدی است که منصور حکمت 

يک جنبش سرنگونی .  دارد
ميتواند به سرنگونی رژيم حاکم 

کل "منجر شود بدون آنکه الزاما 
را سرنگون کرده "  ماشين دولتی

بی آنکه کل طبقه حاکمه را .  باشد
و بدون اينکه به .  بزير کشيده باشد

پوپوليستھا امکان داده شود چنين 
انقالب "تحوالتی را به نام 

به خورد مردم "  سوسياليستى
"اضافه ميکند.  دھند انقالب : 

ايران انقالبی کارگری خواھد بود 
با ھدف اٽباتی ايجاد يک حکومت 

يک جمھوری  ،کارگری
 ." سوسياليستی

 

کاربرد اين ارزيابی و متد 
انقالب "منصور حکمت از 

محدود به تحوالت آتی و "  ايران
به .  يا جاری در جامعه نيست

تکرار "کمونيست کارگری 
بی ".  است ٥٧پروسه انقالب 

دليل نيست که از ھرگونه 
ارزيابی انتقادی از اين تحوالت 
بر آشفته ميشوند و ناسزا 

چرا که خواھان تکرار .  ميگويند
اما برای .  ھستند"  ھمان پروسه"

ما در حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری اين واکنش ھاى 
ھيستريک تاکيدی بر راھی است 

 . که در پيش گرفته ايم

 

 مالحظات پايانی

" ٥٧انقالب "آنچه که به نام 
ناميده شده است در حقيقت يک 
جنبش عظيم توده ای برای 

در .  سرنگونی رژيم سلطنت بود
اين جنبش نيروھا و جنبشھای 
متعدد اجتماعی شرکت و نقش 

توده ھای مردم آزاديخواه .  داشتند
خواھان آزادی و برابری و رفاه 

کارگران و مردم  ،بودند

 در ضرورت 
 " ...۵٧قطع بند ناف از انقالب "

. گذشته ھم نيز قابل تعميم است
نگرش ما به تحوالت گذشته 
انعکاسی از باورھای کنونی مان 

تاريخ را ھر مفسری با .  است
و .  نظرات کنونی خود تببين ميکند

در توضيح بيشتر اين متد و نگرش 
خود در قبال تحوالت سياسی در 
: مصاحبه ای با نشريه پوشه ميگويد

شايد به دليل استبداد طوالنى و اين "
واقعيت که حکومتھاى استبدادى را 

ھاى  چپبايد بزور پايين کشيد، 
ايران عادت دارند دو مقوله 
سرنگونى و انقالب را ھميشه با 

بنظر من اين دو مقوله .  ھم ببينند
واضح .  لزوما ھميشه با ھم نيستند

است که رژيم اسالمى با مسالمت 
بزير کشيده نميشود و مردم ناگزير 

اما ھر .  خواھند شد زور بکار ببرند
اعمال فشار و زور از جانب مردم، 

 ." يک انقالب نيست

 

اما منصور حکمت فقط اين متد را 
در عين .  اٽباتا توضيح نداده است

حال نظرات پوپوليستی در اين 
در .  رابطه را نيز به نقد کشيده است

نامه ای مشھور به حميد تقوايی و 
"فاتح شيخ ميگويد بنظر من : 

سرنگونی و انقالب به يکديگر گره 
سرنگونی بدون انقالب . نخورده اند

حتی ."  ھم ممکن و محتمل است
جمھوری "تاکيد ميکند که استقرار 

سوسياليستی ھم به انقالب عليه 
بنظر من .  رژيم گره نخورده است

اعالم جمھوری سوسياليستی ميتواند 
قاپ زدن  ،حاصل پيروزی نظامی
کودتا و ھر  ،قدرت در خالء سياسی

چرا که جمھوری . چيز ديگری باشد
سوسياليستی ميتواند به عنوان دولت 

ظاھر  ،دوره بحران ،دوره انقالبی
ايجاد حکومت شورايی .  شود

 ،پس از اعالم جمھوری ،کارگری
 ،ممکن است کار سخت تری باشد

و ."  جنگ داخلی الزم داشته باشد
يکبار ديگر در نقد حميد تقوايی 

تصوير حميد "تاکيد ميکند که 
 ٥٧کمابيش تکرار پروسه انقالب 

گويا آينده را پيش بينی کرده ".  است
امروز با چند برابر تاکيد بايد .  بود

گفت که که تصوير حميد تقوايی و 
رھبری کنونی حزب موسوم به 

٩٢شماره   
زحمتکش نيروی اصلی اين جنبش 

ابعاد گسترده و .  عظيم بودند
ميليونی آن معموال نامگذاری 

را بعضا موجه "  ٥٧انقالب "
اما يک تحليل مارکسيستی .  ميکند

به اين سطح از ارزيابی بسنده 
تخفيف در تبيين و ارزيابی .  نميکند

نکاتی که در .  مجاز نيست
نگاھی مجدد به آنچه "يادداشتھای 

۠آمده "  ناميده شد"  ٥٧انقالب "که 
است در حقيقت تالشی کمونيستی 
در نقد جوانب ضعف اين تحوالت 
و تالشی برای تمايز انقالب 
کارگری از يک جنبش سرنگونی 

. است"  ٥٧انقالب "طلبانه از نوع 
بند "تالشی است برای قطع 

و تاکيد "  ٥٧انقالب "از "  نافمان
. بر سازماندھی انقالب کارگری

واکنش ھای فعالين جريان 
حزب "نئوپوپوليست موسوم به 

تاکيدی بر اين "  کمونيست کارگری
ما در برافراشته .  واقعيت است

نگداشتن پرچم کمونيسم منصور 
 .* حکمت مصريم

 ! درگيری و تجمع اعتراضی در آريا شھر تھران
 ،ظھر ١١اسفند ماه ساعت  ٢٧امروز سه شنبه  ،بنا به خبر دريافتى

فلکه دوم آرياشھر تھران شاھد درگيرى جوانان با نيروھاى سرکوبگر 
مسئله اينگونه شروع شد که ماموران اوباش حکومت اسالمی .  بود

سرمايه داران قصد بازداشت جوانی را به جرم فروش سی دی 
اين اقدام ماموران با مخالفت و اعتراض اين جوان .  داشتند"  مبتذل"

مزدوران نيروى انتظامی در انظار عموم .  دستفروش روبرو شد
 .مبادرت به ضرب و شتم وحشيانه اين جوان نمودند

 

دراين ميان زن جوانی که شاھد اين صحنه جنون و وحشيگيری 
بالفاصله در واکنش به !  از شدت ترس بيھوش ميشود ،اسالمی بود

اين وضعيت صدھا نفر از جوانان و مردم در اعتراض به وحشيگری 
. اوباش حکومت اسالمی دست به تجمع اعتراضی و مخالف ميزنند

بسرعت کار به درگيری جسته و گريخته ميکشد و مزدوران بيشتری 
از ساير پايگاھھا برای سرکوب و کنترل اوضاع به محل اعزام 

درگيری و اعتراض به نيروى سرکوب تا ساعت يک .  ميشوند
از ميزان دستگيريھای احتمالی خبری در .  بعدازظھر ادامه داشته است

 . دست نيست

 

آريا شھر .  به جوانان و مردم انقالبى آرياشھر درود ميفرستد ،حزب
شھرت !"  نميخوايم ،جمھورى اسالمى نميخوايم"در اعتراض و فرياد 

دارد و نمونه و الگوئى براى مقابله با دست درازى مزدوران 
اين نوع .  حکومتى عليه مردم زحمتکش و زنان و جوانان است

اجتماعات را بايد آگاھانه با شعارھائى که خواست اکثريت مردم 
 .  محروم را بيان ميکند ارتقا داد
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ھفته گذشته تمامی  ،بنا به خبر دريافتى
مديران و مسئولين پااليشگاه اصفھان 
جھت نشستى به تھران فراخوانده شده 

دراين نشست از جمله پيرامون مسئله .  اند
حقوقھا و اعتراضات اخير در پااليشگاه 
به مسئولين ھشدار داده شده که مھار اين 
مرکز مھم کارگری از دستشان خارج 

 .نشود

 

الزم به ذکر است که کارگران بخشھاى 
که عمدتا  ،مختلف در پااليشگاه اصفھان

نگران عدم تمديد  ،قراردادى ھستند
ھمينطور اين کارگران .  قراردادھا ھستند

با بحثھاى پيرامون تعيين حداقل دستمزد 
نگران تعرض به حقوقھاى ناچيزشان 

 . ھستند

 

و يک نکته قابل توجه اينست که در 
روزھای اخير در اکثر مراکز مھم 

عوامل رژيم فعاليتھاى مربوط  ،کارگری
. به نمايش انتخابات را شروع کردند

گزارشات دريافتى از بى توجھى 
در راس .  کارگران سخن ميگويند

فعاليتھاى مربوط به مضحکه انتخاباتی 
رژيم خانه کارگر و امثال محجوب و 

 . صالحى قرار دارند

 

نيروھاى امنيتى رژيم تاکنون ھر کارى 
از دست شان آمده انجام داده اند و بعيد 
است بتوان با ھشدار امنيتى و اخراج و 

کارگر را ساکت "  انتخاباتى"وعده 
شکم گرسنه و اجاره خانه .  نگھداشت

عقب افتاده و کودک بيمار و حقوق عقب 
 . افتاده که اين حرفھا سرش نميشود

 

اگر به  ،اگر حقوق کارگران را ندھيد
سياست سرکوب و روال پادگانى محيط 

اگر با زبان چماق و  ،کار ادامه دھيد
پرونده سازى با فعال کارگرى صحبت 

اعتصاب و اعتراض در مھمترين  ،کنيد
مراکز کارگرى خوابتان را به کابوس 

 .    اين را کامال مطمئن باشيد. تبديل ميکند
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نفر از کارگران  120بيش از  ،بنا به خبر دريافتى
 3قراردادی کارخانه ايده نگر قم دستمزدھای 

ماھه آذر، دی و بھمن ماه و ھمچنين مبالغ عيدی 
پايان سال خود را عليرغم اعتراضات و پی 
گيريھای مکرری که تا کنون داشته اند دريافت 

جواب ھميشگی کارفرما به کارگران .  ننموده اند
يکی !  بازار خوابيده و ما بودجه نداريم:  اين است

در قم ما ھر روزه :  از کارگران معترض ميگفت
شاھد جوالن گله  آخوندھای مفتخوری ھستيم که 
از صبح تا شب بيکارند و ھمه چيز برايشان 

اما وقتی به ما کارگران ميرسند بودجه .  مھياست
 !تمام شده و دنيا به آخر رسيده

 

در اين روزھای پايانی سال و افزايش ھر چه 
کارفرمايان تالش  ،بيشتر ھزينه ھای زندگی

ميکنند از دادن حقوق کار انجام شده و عيدى و 
خودشان برنامه .  مزايا کارگران طفره بروند

مفصل شمکچرانى دارند و پولھاى کالن در پايان 
اما لذت خاصى ميبرند که .  سال به جيب ميزنند

کارگران و خانواده ھاى محرومشان را گرسنه 
 .  نگه دارند

   

واقع در شھر صنعتی شکوھی  ،کارخانه ايده نگر
کارگر  120خصوصی بوده و با بيش از  ،قم

قراردادی سفيد امضا با قراردادھای يک طرفه و 
در زمينه توليد  ،ھزار تومانی 219پايه دستمزد 

ساعت .  انواع فيلتر و ھواکش خودرو فعال است
 8کار کارگران در اين واحد توليدی ظاھرا از 

اما ساعت کار واقعی با  ،عصر ميباشد 4صبح تا 
انجام اضافه کاری ھر روزه تا پاسی از شب و 

 . کار اجباری در تعطيالت است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٩مارس  ١۴ – ١٣٧٨اسفند  ٢٣

 اخبارى از پااليشگاه اصفھان

ترس رژيم از اعتصابات 
 کارگرى

نفر از کارگران  4500  ،بنا به خبر دريافتى
تا اين  ،شرکت مھر کام پارس ايران خودرو

لحظه مبالغ دستمزدھا و اضافه کاری مربوط به 
اسفند ماه، مبالغ ناچيز پاداش پايان سال که ھر 

و ھمينطور بن ھای غير   ،ساله پرداخت ميشد
 . نقدی خوار و بار شان را دريافت ننموده اند

 

کارگران اين مرکز صنعتی بدنبال اعتراضات 
شان فقط موفق به دريافت عيدی ھای پايان سال 

يکی از کارگران قديمى اين .  خود شده اند
شرکت ميگفت؛ زندگی، جوانی و سالمتی و ھمه 

به خاطر .  چيزمان را به نابودی کشيده اند
نپرداختن دستمزد و حقوق کارگران اوضاع در 
مھر کام پارس بحرانی است و با اخراج و 
استخدامھای جديد پی در پی و با سرکوب و 

 ! فشار چرخ توليدشان می چرخد

 

نفر  4500شرکت مھر کام پارس با بيش از 
کارگر قراردادی سفيد امضا با قراردادھای يک 

در چھار راه  ،طرفه در شيفتھای فشرده کاری
اين شرکت با مديريت .  ايران خودرو واقع است

 ،زرکش که از چھره ھای منفور ضد کارگری
از زير مجموعه ھای اصلی ايران خودرو در 
زمينه توليد داشبرد و سپر و ديگر لوازم جانبی 

 . خودرو است

 

 !کارگران مھرکام پارس

ھمه شما از وضعيت جارى در مجموعه صنعتى 
تجربه نشان داده .  ايران خودرو مطلع ھستيد

است که بدون اعتراض و اعتصاب و بميدان 
بايد .  آوردن نيروى متحد کارى از پيش نميرود

موانع سر راه بميدان آمدن متحد کارگران حول 
ھمه نقد .  منافع عمومى و واحد را برطرف کرد

شدن فورى دستمزدھا و مزايا را ميخواھند و 
براى ھمين ميتوان کل و يا بخش عمده کارگران 

اين تنھا راه ماست و اين تنھا .  را بميدان کشيد
 . راه عقب راندن سرمايه داران است

 

کارگران مھرکام پارس را به مبارزه اى  ،حزب
متحد براى نقد کردن حقوق ھا و مزايا دعوت 

زرکش و ديگران را تنھا با زبان .  ميکند
 . اعتصاب ميتوان سرجايشان نشاند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 1378اسفند  27 – 2009مارس  18

٩٢شماره   

 يک دنياى بھتر 
 برنامه حزب ر ا بخوانيد 

!و بدست دوستانتان برسانيد  

 يک دنياى بھتر 
مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه 

! دارى است  

 يک دنياى بھتر 
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه 

! است  

 دستمزدھای پرداخت نشده 

کارگران مھر کام پارس ايران 
 ! خودرو

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 !کارگران کارخانه ايده نگر قم
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 "ايرانيان بھائى"

با سالم وآرزوى سعادت و 
 ،سوالى دارم.  سالمت براى شما

آيا شما و دوستانتان در خصوص 
دفاع از آزادى بيان و عقيده راجع 
به اقليتھاى مذھبى تحت فشار 
خصوصا ايرانيان بھايى اقدامى 

 انجام داده ايد؟ با تشکر کوروش 

 

  ،کوروش عزيز

دراين ھفته که بويژه با اعدام ده 
مصادف  ۶٢زن بھائى در سال 

اين سوال شما را دوستان  ،بود
ديگرى به طرق ديگرى مطرح 

در برخى اظھار نظرات .  کرده اند
و اشاره به فجايعى که جمھورى 

ادبيات غليظ  ،اسالمى آفريده است
" مقدسات"ناسيوناليسم ايرانى و 

و "  قھرمانان ملى"آن مانند عنوان 
قبلتر ھم .  غيره ھم بچشم ميخورد

با اين نوع تبليغات از جانب 
افرادى که خود را منتسب به 
. بھائيت ميکنند روبرو بوده ايم

ھمينطور دراين يادداشت ھا و 
يک فرض وجود دارد  ،سوال شما

و آن اينست که ما با پديده اى بنام 
و جامعه اى "  اقليتھاى مذھبى"

مرکب از مليتھا و اقليتھا و غيره 
روبرو ھستيم که بايد با اين فرض 
حق شان را تعريف کنيم و از آن 

ما بعنوان کمونيست .  دفاع کنيم
اين فرض و ديدگاه حاکم به آنرا 

اجازه بدھيد مسائل .  قبول نداريم
 را يک به يک تفکيک کنيم؛ 

 

 ،از نظر ما اذيت و آزار  -١
پيگرد و بازداشت و زندانى کردن 
ھر فرد يا گروه از شھروندان 
جامعه به دليل تعلقات فکرى و 
عقيدتى و سياسى آنھا محکوم 

ما سرکوب وابستگان فرقه .  است
مذھبى بھائى و ديگران را توسط 
جمھورى اسالمى بخشى از 
تعرض عمومى تر به حقوق 
. شھروندان جامعه ايران ميدانيم

ما ھمواره تعرض رژيم اسالمى 
به شھروندان را محکوم و عليه 
آن مبارزه ميکنيم و خواستار 
آزادى بدون قيد و شرط کليه 

آزادى بيقيد و شرط بيان و آزادى 
مذھبى و بى مذھبى را طرح 

ھر  ،يعنى بعنوان حق.  کرده اند
 ،فرد بالغ و به سن قانونى رسيده

ميتواند آزادانه مذھبى اختيار کند 
يا احيانا به يک فرقه مذھبى 

ھمانطور که تعداد .  ملحق شود
بسيار ديگرى به ھيچ مذھبى 
تعلق ندارند و مبارزان پيشرو 

اما اين .  عليه خرافات مذھبى اند
ما فکر .  ھمه سياست ما نيست

نميکنيم تعلق به مذھب نشان 
" آزادى عمل و آگاھى انسانى"

نفس وجود مذھب و .  است
دستگاه مذھبى و بازتوليد آن 
نتيجه جنبشھاى سياسى و مذھبى 

و در سطح پايه اى  ،در جامعه
نتيجه اعتراض وارونه به  ،ترى

وضعيتى است که انسان در آن 
بيگانه و از خود بيخود شده 

وانگھى جامعه ايران با .  است
يک جنبش آنتى اسالميستى قوى 
روبروست که در اساس ضد دين 

از منظر اين جنبش و نسل .  است
بھائيت و ديگر مذاھب ھم  ،جديد

مشمول ھمان خرافات مذھبى و 
روشن است که .  اسالمى اند

جامعه عملکرد اسالم را ديده و 
ھدفش را جارو کردن بنيادھاى 
اين دين قرار داده است اما 
مذھب بطور کلى ھدف اين 

لذا ما .  تعرض سياسى است
کمونيستھا در جنگ مذاھب در 

از يکى از آنھا و يا "  دفاع"مقام 
يکى بر ديگرى سخن "  برترى"

نميگوئيم بلکه پرچم نقد و نفى 
 . ھمه مذاھب را بلند ميکنيم

 

از خودتان نميپرسيد که   -٣
موضعگيرى در قبال دستگيرى 
تعدادى از شھروندان منتسب به 
بھائى چرا بايد با تبليغات 
ناسيوناليستى رايج ھمراه شود؟ 
چرا صاف و ساده نوشته ھاى 
دوستان مخالف ستم به بھائيان 

 ،گرى"  تازى"خود را با ضد 
تماميت ارضى و "پرچم 
و "  قھرمانان ملى"  ،"ايرانيت

غيره مزين ميکند؟ اينھا چه 
ربطى به محکوم کردن يک 
عمل سرکوبگرانه جمھورى 
اسالمى دارد؟ نميشود صاف و 
ساده اذيت و آزار و پيگرد و 
دستگيرى بخشى از شھروندان 
را به ھر بھانه اى توسط 
حکومت اسالمى محکوم کرد و 

  ،نامه ھا
 سياوش دانشور

کمونيسم .  زندانيان سياسى ھستيم
کارگرى مخالف ھر نوع ستمى 
است و براى رفع فورى تبعيض و 

اين .  نابرابرى مبارزه ميکند
مواضع مشخص ما را ميتوانيد در 
اطالعيه ھاى حزبى در دوره ھاى 

 . مختلف بخوانيد

 

ما خواھان جامعه اى  ،درعين حال
ھستيم که حقوق شھروندان مبناى 

 ،تابعيت ،جنسيتى ،مذھبى ،ملى
. سنى و غيره نداشته باشد ،عقيدتى

اين يعنى مخالفت با ھر نوع ستم 
اتومات به معنى دفاع ما از ھويتى 
. که به نام اين ستم بپا ميشود نيست

اينجا محکوم کردن  ،مشخص تر
حمله و سرکوب بھائيان يا دروايش 

براى ما به معنى  ،گنابادى و غيره
" اقليت"دفاع از ھويت مذھبى 

بھائيگرى و دراويش گنابادى در 
تشيع و "  اکثريت"مقابل ھويت 

به طريق اولى ما دسته .  غيره نيست
بندى کردن شھروندان جامعه را 
براين اساس نادرست و ارتجاعى 

و "  اقليت"ما ھيچ .  ميدانيم
اى براساس رنگ "  اکثريت"

و غيره  ،قوميت ،مذھب ،پوست
برسميت نميشناسيم و چنين ھويت 
تراشيھاى کاذبى را مغاير با آزادى 

از نظر .  و برابرى انسانھا ميدانيم
تعرض به پيروان فرقه  ،سياسى

مذھبى بھائى و ديگر فرقه ھاى 
مذھبى توسط اسالميون حاکم در 

ھمواره يک کانال باجگيرى  ،ايران
از نھادھاى مالى و وسيله اى در 
خدمت تروريسم اسالمى و 

از .  ديپلماسى منطقه اى بوده است
 ،نظر کمونيسم کارگرى و حزب ما

مقابله با اين سياست ارتجاعى رژيم 
از طريق مذھبى کردن  ،اسالمى

مردم يا دفاع از يک مذھب و يا 
فرقه مذھبى در مقابل مذھب حاکم 

بلکه يک سياست  ،پيش نميرود
اصولى و آزاديخواھانه متکى به 
مقابله با مذھب بطور کلى و تالش 
براى آزادى جامعه از مذھب 

 . بعنوان يک خرافه است

 

ترديدى نيست که کمونيستھا   -٢
اولين کسانى بودند که خواست 

٩٢شماره   
براى حقوق برابر ھمگان تالش 
کرد؟ قصابى مردم براساس دين و 
مذھب و قوميت و غيره و تعريف 

بيراھه اى است که  ،حقوق آنان
ھمواره جريانات ارتجاعى و 

کمونيسم .  رفته اند"  چپ"بعضا 
کارگرى از ھويت انسانى و حقوق 
جھانشمول شروع ميکند و در 
مورد مشخص جامعه ايران و 

سرنگونى  ،موضوع مورد بحث
جمھورى اسالمى و برپائى يک 

يک  ،آزاد و برابر ،نظام سکوالر
که در آن حق  ،جامعه سوسياليستى

و آزادى ھيچ شھروندى با ھيچ 
نخى به اين تعلقات مذھبى و قومى 
گره نميخورد را ھدف خود قرار 

امروز بايد جمھورى .  داده است
اسالمى را بخاطر اعمال سرکوب 
و کشتار شھروندان بزير کشيد و 
ھر تالش سرکوبگرانه اش را 

به ھمين اعتبار .  خنثى کرد
دستگيرى و ارعاب و اذيت و آزار 
ھر شھروندى را بايد قاطعانه 

 . محکوم کرد

 

 ،اما در يک پرسپکتيو وسيعتر
آزادى "در گرو "  آزادى بھائيان"

و بازتوليد مذھب و "  بھائى کردن
بلکه آزادى  ،دستگاه مذھبى نيست

از بھائيت و مذھب بطور کلى 
 . موفق باشيد. است

 

 بحران تکنولوژيک ديگر چيست؟

در  ،سردبير نشريه يک دنيای بھتر
سايت خبری دويچه وله مطلبی از 
آقای جعفر عظيم زاده خواندم که 
در يک مصاحبه در مورد بحران 

که عين .  جھانی صحبت کرده بود
. آن را در زير برايتان نقل ميکنم

لطفا در مورد بحران تکنولوژی و 
نظرات ايشان نظر خودتان را 

در ضمن سياست .  برايم بنويسيد
حزب در قبال اين وضعيت 

 چيست؟

 

ھا يا  از تعداد کارخانه :سوال 
ھايی که به نام  کارگاه

ورشکستگی، دست به اخراج 
 اند، خبر داريد؟ کارگر زده

 

اند  اش را گذاشته اسم"  :پاسخ
که مشکل  ورشکستگی، در حالی

١۶صفحه از جای ديگری   
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ھای قند و  اکثر کارخانه.  است
سازی و قطعات  نساجی و چيت 

ھا، اعالم  يدکی و امثال اين
ھا در  آن.  اند ورشکستگی کرده

اصل دچار بحران تکنولوژی 
بخاطر عدم رشد .  ھستند

تکنولوژی توليد در ايران در سی 
سال گذشته است که صنايع، 

در .  اند نوسازی و بازسازی نشده
نتيجه کاالھايی که االن در 

شود، به  ھای ما توليد می کارخانه
دليل عقب ماندن از فناوری روز، 
قابليت رقابت با ساير کاالھای 

تر تمام  خارجی را ندارند و گران
توان اسم اين را  نمی.  شوند می

ما نمونه .  ورشکستگی گذاشت
داريم که صاحب يک کارخانه 
اعالم ورشکستگی کرده و 
کارگران را فرستاده بيرون، ولی 

ی ديگر در  بعد رفته سه کارخانه
 ."ھمان نزديکی زده است

 

  ،دوست گرامى

معنى "  بحران تکنولوژى"عنوان 
اش اينست که رژيم اسالمى با 
بحران اقتصادى و بن بست 
. اقتصادى روبرو نيست

ورشکستگى بخشى از صنايع 
يک نتيجه بحران اقتصادى و 
. ناتوانى در رقابت در بازار است

اما ھر عدم توانائى در رقابت در 
بحران "بازار جھانى به معنى 

کشورھاى .  نيست"  تکنولوژى
زيادى ھستند که کاالھايشان 
بدالئل مختلف از جمله قيمت 
نيروى کار توان رقابت با 

مقايسه .  کاالھاى مشابه را ندارد
وانگھى .  چين و آمريکا گويا است

در سرمايه دارى ھميشه مدرنيزه 
شدن وسائل کار و توليد در 
جريان است و ھميشه بخشى از 
صنايع قديمى تر در قياس با 
تکنيک جديد دچار اين نوع 

مسئله اى که .  ميشوند"  بحران"
ضرورتا و ھمواره با بحران 
اقتصادى و يا رکود اقتصادى 

بلکه صنايع با .  يکى نيست
تکنولوژى کمتر سود ده از دور 
خارج ميشوند و سرمايه ھا به 
عرصه ھاى سودآورتر انتقال مى 

سرمايه ھر چه قوى تر ميشود 
. کارگر محروم تر شده است

رشد تکنولوژى يا استفاده از 
تکنولوژى باال در سرمايه دارى 
اتومات مساوى با سود دھى 
باالتر براى سرمايه دار و 
ھمينطور افزايش سطح زندگى 

 .  کارگر نيست

 

يک جنبه ديگر تحليل معضالت 
اقتصادى سرمايه دارى ايران با 

وجه اثباتى "  بحران تکنولوژى"
کسى که معتقد است رژيم .  آنست

اسالمى دچار بحران و فلج 
 ،اقتصادى و ورشکستگى نيست

بحران "و معضلش 
البد با وارد  ،است"  تکنولوژيک

کردن تکنولوژى ھم بحرانش 
! حل ميشود و ھمه کارھا روبراه

اين ديدگاه نه درکى از رابطه 
اقتصاد و سياست در کشورھائى 
مانند ايران دارد و نه از تحليل 
مارکسى و کارگرى از 

 . بحرانھاى سرمايه دارى

 

سياست حزب از سر محاسبه 
سود و زيان و نوع مديريت 
سرمايه نيست و از عينک 
منفعت کارگر و تقويت جنبش 

ما .  طبقاتى موضوع را ميبيند
سياست کنترل کارگرى را 

اگر مراکز .  پيشنھاد ميکنيم
صنعتى با ھر تکنولوژى موجود 

مجموعا براى  ،و قابل استفاده اى
 ،توليد رفع نيازھاى جامعه است

به طريق اولى کارگران ميتوانند 
در مقام توليد کننده اصلى جامعه 
اعالم کنند که کارخانه توسط 
کارگران به کارش ادامه خواھد 

بجاى سرمايه داران .  داد
بايد .  کارگران تصميم بگيرند

يک جنبش وسيع کنترل کارگرى 
و تاکتيکھاى راديکال سنت عمل 
مستقيم کارگرى را به صحنه 
آورد تا از اينطريق و دراين 
کشمکش طبقه کارگر سريعتر به 
اين نتيجه برسد که زمان گرفتن 
قدرت و اداره امور توسط 
. کارگران فرا رسيده است

سياست ما حل کردن بحران 
بورژوازى به نفع طبقه کارگر و 

 . کمونيسم است

 

کارگران نی بر کشت و صنعت 

 ...نامه ھا 
مضافا اينکه يک علت پايه اى . يابند

بحرانھاى اقتصادى بالفعل شدن 
. گرايش نزولى نرخ سود است

امرى که نتيجه بازسازى 
تکنولوژيک و افزايش حجم سرمايه 
ثابت در قياس با سرمايه متغير 
. يعنى ھزينه نيروى کار است

عنوان بحران تکنولوژيک را 
اقتصاد دانان بورژوا براى توضيح 
برخى از بحرانھا بکار ميبرند اما 
اين مسئله با تبئين کارگرى و 
مارکسى از سرمايه دارى و 
بحرانھاى آن سر سوزنى ربط 

 .  ندارد

 

نکته مھمتر موقعيت سياسى رژيم 
معضل ايران اينست .  اسالمى است

که شرايط صدور سرمايه صنعتى 
اگر اين .  را بدالئل سياسى ندارد

نه صادر کننده  ،شرايط فراھم بود
تکنولوژى و نه وارد کننده ھيچکدام 

صدور سرمايه .  معضلى نداشتند
صنعتى نياز به يک امنيت اقتصادى 

اين يعنى وجود .  دراز مدت دارد
ثبات سياسى و تامين پيش شرطھاى 

و  ،اقتصادى آزادى عمل سرمايه
اين در امکانات جمھورى اسالمى 

ھمينطور قرار نيست که .  نيست
بورژوازى ھر کشورى تمام 
کاالھاى مورد نياز را در کشور 

در اوج رونق .  خود توليد کند
اقتصادى رژيم پھلوى ھم ما با چنين 

بورژوازى .  شرايطى روبرو نبوديم
ھر کشور معموال از کارکرد بازار 

اگر مثال .  جھانى استفاده ميکند
ميتوان برنج و پارچه و چاى و 
شکر و غيره و يا ھزينه بازتوليد 
کارگر را با نرخ ارزانترى در 

و به اين  ،بازار جھانى تھيه کرد
 ،اعتبار مزد کمترى به کارگر داد

بورژوازى نيازى نميبيند که 
توليد "سرمايه اش را صرف 

ھمان کاالھا با قيمت "  داخلى
اين ھم ربطى به .  گرانترى کند

. ندارد"  بحران تکنولوژى"
ھمينطور بايد تاکيد کرد که ھمواره 
رشد تکنيک و افزايش بارآورى 

که خود انعکاسى از قدرت  ،کار
 ،عظيم توليدى طبقه کارگر است

ھيچوقت در سرمايه دارى به ارتقا 
. زندگى کارگر منجر نميشود

٩٢شماره   
 کارون

ھفته پيش تعدادی از کارگران نی 
بر کشت و صنعت کارون در 
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع 

خواستشان پرداخت بيمه .  کردند
کامل و حق سنوات کارگران در 

اما اين .  دوران بيکاری است
" رھبر"تقاضاھا را از مجلس و 

حزب در اين مورد .  کرده اند
در ضمن در .  چيزی نگفته است

کنار درج اين مطلب آرم سنديکای 
کارگران نيشکر ھفت تپه ھم قرار 

 ساعد مروتى ،با تشکر.  داشت

 

  ،ساعد عزيز

بيانيه مورد اشاره شما در سايت 
سنديکاى کارگران نيشکر ھفت تپه 
منتشر نشده است و بايد بدوا 
مطمئن شد که آيا اين سنديکا چنين 
سياستى را از جانب خودش و با 
آرم خودش تائيد ميکند و يا 

اين .  پرووکاسيونى در جريان است
در ايلنا "  تريبون آزاد"مطلب در 

 ٧اسفند برابر با  ١٧به تاريخ شنبه 
مارس آمده بود و نقل قولھائى از 
بيانيه کارگران با آرم سنديکاى 

 . ھفت تپه را دارد

 

دراين گزارش از جمله اشاره شده 
اين کارگران ھمچنين در "که؛ 
ای ديگر به رھبر معظم  بيانيه

به نمايندگی :  انقالب اعالم کردند
ترين اقشار  ترين و مظلوم از پاک

بر  اين جامعه يعنی کارگران نی
شرکت کشت و صنعت کارون 
شوشتر به عرض آن عاليجناب 

رسانيم که اين افراد عمدتا ھيچ  می
منبع درآمدی جز کارگری با آن 
شرايط سخت و زير آفتاب سوزان 
و قمه بران در دست داشته و آن 
ھم که چندين ماه در سال بدون 
درخواست قبلی بيکار شده و با 
رنج و مشقت بسيار فقط قوت 
اليموت را با درد و تالم فراوان و 
آه سرد ھوراه ساخته و چشم 
اميدشان به دستان شما بزرگواران 
است زيرا اکنون به اذن خدا فقط 
از دستان شما کاری ساخته 

و يا خواستار دخالت ."  شود می
مجلس با گذراندن مصوبه براى 

 . بازنشستگى اين کارگران شدند

 

حزب از 
١٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

خواستھاى برحق کارگران مانند 
حق بيمه و سنوات کامل و 
برخوردارى از بيمه بيکارى و 
بازنشستگى با حقوق و مزاياى 

اين .  مکفى قاطعانه دفاع ميکند
خواستھا را ھر روز کارگران 
بخشھاى مختلف مطرح و براى 

خواستھائى .  آن مبارزه ميکنند
برحق که با دزدى کارفرماھا و 
تبانى با اداره بيمه و نھادھاى 
. دولتى زير پا گذاشته شده است

طلب اين خواستھا نيازى به عجز 
و البه از سر دسته جنايتکاران و 
. مجلس سرمايه داران ندارد

کارگران گدائى نميکنند بلکه حق 
ھزينه اين .  خودشان را ميخواھند

بيمه ھا را از حقوق شان دادند و 
صد برابر اينھا به سرمايه اين 

خواست .  عاليجنابان افزوده اند
کارگران برحق و قابل دفاع است 
اما سياست حاکم بر اعتراض آنھا 
سياستى غير کارگرى و بى نتيجه 

اين روش را برخى از .  است
سنديکاليستھا در دوره اعتصاب 
شرکت واحد نيز پيش بردند اما نه 
تنھا نتيجه اى نگرفتند بلکه باعث 
شدند گرايش راديکال و پتانسيل 
اعتراضى کارگران واحد عقب 

اين سياستھا ضد .  رانده شود
کارگرى است حتى اگر از زبان 
کارگران رنجديده و گرسنه بيان 
شود و تنھا بناى استثمار و 
حکومت سرمايه را مستحکم 

اگر اين سياست را .  ميکند
سنديکاى نيشکر ھفت تپه اتخاذ 

دارد با دست خود  ،کرده باشد
تيشه به ريشه دستاورد يکدوره 
طوالنى مبارزه جانانه ميزند و 
. تنھا افق مقابل آن شکست است

اگر اين بيانيه به اسم سنديکا جعل 
ضرورى است سنديکا  ،شده است

. در مقابل آن واکنش نشان دھد
تشکل مستقل کارگرى نيازى به 
. دست بدامن شدن خامنه اى ندارد

اگر اين سياست به مبارزه 
 ،کارگرى قرار بود حاکم شود

ميبايست ھمه کارگران دسته 
جمعى عضو شوراھاى اسالمى 
کار و نھادھاى جاسوسى و ضد 
کارگرى رژيم ميشدند که ھمواره 
. اين نوع سياستھا را پيش ميبرند

اينست که اين آدمھا در آن خاک 
شان و  ،چگونه زندگى ميکنند

حرمت و حقوق شان در پيشگاه 
جامعه و قانون و فرھنگ مسلط 

اگر مقوله اى بنام کشور .  چيست
نبود و مرزھاى تصنعى و 
تحميلى جغرافيائى مردم اين کره 
خاکى را از ھمديگر جدا نکرده 

اگر يک تکه پارچه بنام  ،بود
پرچم ملى ھويت کاذب عده اى 

ناسيوناليسم بايد خود  ،نشده بود
را چگونه تعريف و تبئين 
ميکرد؟ سوال من از شما 
ناسيوناليستھا اينست اين 

چيست و "  فرھنگ غنى و ملى"
چه مشخصاتى دارد؟ فرھنگ و 
اخالقيات مسلط در ھر جامعه، 
فرھنگ و اخالقيات طبقه حاکم 

جامعه ايران مثل ھر .  است
جامعه ديگر داراى طبقات و 
جنبشھاى اجتماعى و سنتھاى 

دراين .  سياسى مختلف است
جامعه انواع فرھنگ از 
ارتجاعى و عتيق تا پيشرو و 

مقوله .  انسانى وجود دارد
و "  تاريخ ملى"، "فرھنگ ملى"

کال ھرآنچه که سس ساالد 
است، مقوالتى "  ھويت ملى"

دست ساز و غير واقعى و 
مقوالتى اند براى .  سوبژکتيو اند

اسارت فکرى و فرھنگى جامعه 
. حول منافع سياسى طبقات دارا

مقوالتى ھستند براى پرده پوشى 
تضادھا و منافع متخاصم طبقاتى 
و توجيه قدرت سياسى و 
اقتصادى اقليتى سرمايه دار به 

شما ميتوانيد ".  کل جامعه"نام 
" فرھنگ ملى"توضيح دھيد 

يعنى چه؟ آيا فرھنگ اسالمى 
خمينى و ارتجاع از 
گوربرخاسته را شامل ميشود؟ آيا 
فرھنگ فاشيستى و پان 
ايرانيستى را شامل ميشود؟ آيا 
فرھنگ عشيره اى و مردساالر 
و ضد زن را شامل ميشود؟ آيا 
فرھنگ شاھان ايران و قتل عام 
و نوکر منشى و ديوانساالرى را 
شامل ميشود؟ آيا فرھنگ تعصب 
 و تحجر مذھبى را شامل ميشود؟ 

 

نه "  فرھنگ و تمدن غنى"اين 
در نستالژى بلکه در دنياى 
واقعى چيست؟ اينترنت؟ نوع و 
استيل زندگى؟ لباس؟ غذا؟ 

؟ آثار "علم ايرانى"موزيک؟ 
ادبى و ھنرى؟ تکنولوژى؟ 

 ...نامه ھا 
 . موفق باشيد

 

 کمونيسم و ناسيوناليسم 

نوشته ھاى شما .  آقاى دانشور درود
. آغشته به کينه از ناسيوناليسم است

مگر شما ايرانى نيستيد؟ مملکت 
تان را دوست نداريد؟ خون ايرانى 
و فرھنگ ايرانى نداريد و با ولع 
غذاى ايرانى نميخوريد؟ شما را چه 
شده به ھويت ملى و تاريخ کشور و 
منافع ايرانيان و فرھنگ غنى آن 
يورش ميبريد؟ کمونيسم که فرھنگ 

حداقل فرھنگ ملى را پاس  ،ندارد
 . عاشق ايران ،باربد. بداريد

 

 آقاى باربد عزيز، 

من با اين سوال شما زياد مواجه 
شدم و ھمواره سواالتى را در مقابل 
. گذاشتم که ھيچ وقت پاسخ نگرفتم

طبعا بعنوان يک مارکسيست من 
تبئين مشخص و طبقاتى خودم را از 
اين مقوالت دارم و مکان آنھا را در 
سياست و موقعيت اقتصادى و 
قدرت سياسى و بساط استثمار مى 
شناسم و آگاھانه با آنھا مبارزه 

اما مجددا برخى از اين .  ميکنم
استداللھا را مقابل شما ميگذارم و 
سواالتى را روى ميز ھر 
ناسيوناليست غيورى که ميتواند از 

شما که ظاھرا .  مواضعش دفاع کند
راجع به اين مقوالت اطالع زياد 

لطف  ،داريد و عاشق ايران ھستيد
کنيد براى بقيه توضيح دھيد که دقيقا 
منظورتان از ھويت ملى و منافع 
ملى و فرھنگ ايرانى و خون 
ايرانى و غيره چيست و تفاوتھاى 
آن با ديگر ھويتھا و منافع و خونھا 

 و غيره چه ھستند؟ 

 

من بجاى عاشق خاک بودن عاشق 
ايران نامتعين است و انسان .  انسانم

. موجود در آن خاک بسيار متعين
  ،من کمونيست برخالف ناسيوناليسم

اصالت را نه به خاک و خون و 
که باورى نژادپرستانه و  ،نژاد

بلکه به انسانھاى  ،خطرناک است
کنکرتى ميدھم که در ھر خاک و 

مسئله .  کشور معين زندگى ميکنند

٩٢شماره   
کداميک از اينھا تعين ملى و 
ايرانى دارند؟ شما به ھرگوشه 
زندگى، روش زندگى، طرز لباس 
پوشيدن و رابطه با بغل دستى، و 

عمدتا و  ،ھرچه که نگاه ميکنيد
" ايرانى"اساسا خصلت مميزه 

لباس قديم ايران  که جبه .  ندارد
صد دکمه دوره قاجار و عبا و 

رضا شاه آمد و .  نعلين بوده است
کاله شاپو و کت و شلوار تن مردم 
کرد و آن لباسھا را از دور خارج 

کت و شلوار و دامن و جين .  کرد
و ميدى و ماکسى و غيره که 

! است، ايرانى نيست"  فرنگى"
قلمرو اقتصاد ھم که وضعش 

عمده نياز مردم از .  روشن است
بازار جھانى تھيه ميشود و آنچه 
در ايران توليد ميشود در بازار 

جھان از .  جھانى فروخته ميشود
نظر اقتصادى بيش از پيش به يک 
تن واحد تبديل شده و ھر بحران و 
تنش اقتصادى در ھر گوشه مھم 

را "  اقتصادھاى ملى"بقيه  ،دنيا
مانند مھره ھاى دومينو زير 
ميگيرد و دستکم تحت تاثير شديد 

به سلطنت و شاھان .  ميگذارد
ايران افتخار کنيم؟ شاھان و 
حکومتھاى ايران در دوره ھاى 
مختلف بحدى جنايت کردند که 
روى ديگر ديکتاتورھا را سفيد 

" انوشيروان عادل"از .  کردند
بگيريد تا کوروش و داريوش و 
نادرشاه و اميرکبير و شخص رضا 

چى !  شاه و محمد رضا پھلوى
" تمدن و فرھنگ غنى"ديگر 

است؟ منظور که غرمه سبزى و 
آبگوشت و فسنجون نيست؟ امروز 
ھمه جاى دنيا شما ميتوانيد به 
رستوران ھاى مختلف برويد و 
غذاھاى مختلف کشورھاى مختلف 

ھمه با ولع ھمه چى .  را ميل کنيد
به به چه "کسى نميگويد .  ميخورند

کسى ذائقه را "!  فرھنگ غنى اى
آنچه .  به سياست ارتقا نميدھد

ميماند آثار شعرا و ادباى ايران 
در مورد آثار ادبى و .  است

فرھنگى ايران، ممکن است بگوئيد 
که غناى اين ھنر و ادبيات در 
مقايسه با آثار ادبى و ھنرى جامعه 
غربى کدامست؟ اگر با اغماض از 
استثناھائى بگذريد، آيا بجز 
مردساالرى و نستالژى و منتاليته 
جھان سومى چيزى در اين 

سراغ داريد؟ آيا "  فرھنگ غنى"
مثال رمانھاى ايرانى بازارھاى 
کتاب را قبضه کردند؟ آيا موسيقى 

اصيل ايرانى 
١٨صفحه   
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توانسته پاپ و جاز و رگه و ھوى 
متال و بلوز و تکنو و غيره را به 
ته صف براند؟ راستى چرا رژيم 

" غربزدگى"اسالمى اينھمه از 
مردم مينالد؟ فکر نميکنيد 

حرفى "  اسالمى  -فرھنگ ايرانى"
براى گفتن ندارد؟ آيا فيزيک و 
شيمى و پزشکى امروز مبناى 
ايرانى دارد؟ آيا ليبراليسم و 
سوسياليسم و ناسيوناليسم و وطن 
پرستى و فاشيسم منشا ايرانى 
دارند؟ آيا ناسيوناليسم ايرانى اوج 
افتخارش ھمراھى با مدرنيته و 
چھارچوبھاى سرمايه دارى نبوده 
است؟ به ھرچه که دست ميبريد 

غناى فرھنگى و "واقعا از اين 
چيزى دستگيرتان نمى "  تمدن
و اين البته ويژه ايران .  شود
فرھنگ و تمدن در آن .  نيست

مملکت و امثال ايران ھرچه بوده 
و ھر کسى ھر افتخارى به آن 
ميکند، نھايتا حقوق کارگر و زن 
و کودک و شھروند را با استبداد 

چرا بايد جامعه .  پايمال کرده اند
ايران و نسل جوان که دنيائى از 
دستاورد علم و دانش و تئورى 
پيشرو و تجارب بشر امروز را 
در اختيار دارد، بايد در زندان 

فرھنگ "ناسيوناليسم ايرانى و 
اسير شود؟ اين تبليغات "  ايرانى

ناسيوناليستى تنھا بيان منافع 
سياسى و اقتصادى طبقه سرمايه 

از آن نيز "  پاسدارى"دار است و 
 . ھمينطور

 

باريد عزيز، ناسيوناليسم، ھر 
نوعش، عظمت طلب و کشورگشا 
تا قومى پرچم ايدئولوژيک منافع 
اقليتى سرمايه دار است که بعنوان 

در .  جا زده ميشود"  منافع مردم"
ناسيوناليسم سر سوزنى عنصر 

ايده .  پيشرو و مترقى وجود ندارد
اى است تماما ارتجاعى، چون 
متکى بر تامين منافع قشرى 
محدود و سرکوب اکثريتى عظيم 

ناسيوناليسم در عين حال .  است
يک جنبش سياسى است که 

و "  ھويت ملى"مقوالتى مانند 
را براى "  فرھنگ ملى"و "  ملت"

ايران مانند .  مردم ميتراشد
بسيارى از کشورھا وقتى 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
مواضعى مربوط و کمونيستى 
در بحران و کشتار غزه بود که 

ما .  براى ھمه قابل مراجعه اند
تنھا جريانى بوديم که ناسيوناليسم 
پرو غرب و پرو اسرائيلى و 
جناح ھاى فاشيست آن را زير 

جناح چپ اين  ،نور قرار داديم
جريان را در اشکال مختلف نقد 

راجع به مسئله ملى  ،کرديم
فلسطين و راه حل کمونيستى در 

و  ،سطوح مختلف بحث کرديم
مواضع يکجانبه جريانات جنبش 
ملى اسالمى و ناسيوناليسم پرو 
غرب را نقد کرديم و ماھيت ضد 
انسانى سياست شان را نشان 

عده اى که دراين دعوا .  داديم
طرفدار صريح و خجالتى و 
تلويحى اسرائيل و کشتار مردم 
بيدفاع فلسطين اند و تالش دارند 
ھر کودک و مردم عادى را با 

و مخالفين اين  ،حماس يکى کنند
طرفدار "جنايات جنگى را 

دچار حواس  ،مينامند"  حماس
پرتى و عدم تشخيص سياسى 

آگاھانه  ،برعکس.  نشده اند
موضع سياسى معينى را در 
ھمسوئى با يک طرف اين جدال 

آقاى اخگر نيز بشھادت .  دارند
نوشته ھايشان در کمپ 
ناسيوناليسم پروغربى و دفاع از 
سياستھاى دولت اسرائيل شمشير 
. ميزنند و بايد ھمينطور بگويند

اين "  ضد اسالمى گرى"
ناسيوناليسم پرو غربى نيز از 
سر تجدد و مخالفت با ھر مذھبى 

چون پرچم کشتار طرف  ،نيست
بلکه بيشتر از سر  ،مذھبى است

 . نوعى راسيسم ضد عرب است

 

ھر کسى که مواضع کمونيستى 
و انسانى و سياسى ما را خوانده 
است از کنار اين نوع اظھارات 

ما نه .  پوچ با تاسفى رد ميشود
فرصت اين را داريم و نه در 
ھپروت زندگى ميکنيم که ھر 
کسى بما بگويد تروريست و 
آدمکش و بمب گذار و اسالمى و 

 ...نامه ھا 
مناسبات پيشاسرمايه دارى و 
فئودالى و عشيره اى را پشت سر 
گذاشت، نيازمند بازار داخلى واحد 

ملت در   –شکل دادن به دولت .  شد
ايران و ديگر کشورھا پديده خيلى 
قديمى نيست، مربوط به تاريخ 

" ملت"مردم زمانى .  معاصر است
حتى .  بودند"  امت"نبودند بلکه 

فردا .  زمانى عشيره و قبيله بودند
ميتوانند در جامعه اى سوسياليستى 

بلکه  ،ھيچکدام از اينھا نباشند
ھويت انسانى و جھانشمول مبناى 
. تعريف حق و آزادى ھمگان باشد

ما تصميم نگرفته ايم کجا بدنيا 
اين گوشه يا آن گوشه کره .  بيائيم

خاکى و بيمارستان محل تولد نبايد 
. منشا اين ھمه قشقرق ملى باشد

فرھنگ کمونيستى فرھنگ انسان 
پيشرو و آزاد از جامعه طبقاتى و 

اين .  ايدئولوژى و خرافه است
زنجيرھا و طوق لعنت را پرت کنيد 
و انسان دوست و نوعدوست و 
آزاديخواه و برابرى طلب و 

موفق و پيروز .  سوسياليست باشيد
 . باشيد

 

 چرا پاسخ اتھام را نميدھيد؟

. خسته نباشيد ،رفيق سياوش عزيز
من ميخواستم بدانم که چرا حزب و 
يا نشريه يک دنيای بھتر به تبليغات 
و اتھامات نويد اخگر به رفقا آذر 
ماجدی و علی جوادی و خود شما 

اين فرد وقيحانه .  پاسخ نميدھد
رفقای ما را با سران جنايتکار 
رژيم اسالمی و آدمکشان حماس در 

رسما از .  يک صف قرار ميدھد
دولت اسرائيل و سياستھای 

نقد .  ارتجاعی اين دولت دفاع ميکند
بعالوه نظرتان .  اتھام ميزند ،نميکند

در مورد حمايت اين فرد از رھبری 
حزب کمونيست کارگری چيست؟ 
لطفا اگر امکان دارد در نشريه به 

ھوشنگ از  .اين سئوال پاسخ دھيد
 ايران

 

  ،ھوشنگ عزيز

اما حزب .  متشکر از حساسيت شما
فرصت اين را ندارد که به ھر 

مواضع .  ادعاى بيرط جواب دھد

٩٢شماره   
بيائيم نشان دھيم و اثبات  ،غيره

ما از .  کنيم که خير اينطور نيست
کسانى و جرياناتى که بدون دليل و 

جعل  ،مدرک عليه ما اتھام ميزنند
دور  ،و دروغ ميبافند ،ميکنند
بحث شان را جدى .  ميشويم

نميگيريم و وقت الزم براى آن 
اين وقت را .  اختصاص نميدھيم

بايد به مسائل جنبشى واقعى و 
. انقالبى و کارگرى اختصاص داد

ھر درجه که اتھام زننده با حرارت 
بيشترى اتھام ميزند و بزعم خود 

تنھا نشان ميدھد نقد  ،زھر ميريزد
. کمونيستى ما به خال زده است

بايد خونسرد بود و از کنار اين 
ما پاسخ بحث .  جارو جنجال رد شد

متين و سياسى و مستدل را 
ھمانگونه ميدھيم اما وقت مان را 
صرف ھر نفرت پراکنى و دروغ 

و .  و ترور شخصيتى نميکنيم
باالخره اين سرنوشت شعرا و 

است که از نظر "  متعھد"ادباى 
. سياسى از اينجا سر درآورده اند

دوره اى عقايدشان را از شوروى 
و ژدانف گرفته بودند و امروز از 

در .  آمريکا و اسرائيل و دمکراسى
اين ادبا ظاھرا به "  تعھد"ھر حال 

دولتھاى جنايتکار بيشتر از 
 ! مخالفين جنايت است

 

حزب کمونيست "در مورد 
بايد گفت که سکوت البد "  کارگرى

اگر حزبى .  عالمت رضاست
صرفا بخاطر اينکه کسى سنگى به 

ھم تحليل ھاى  ،ما پرت ميکند
طرف را ھم قورت ميدھد و ھم 
ادعاھايش در مورد منصور 

ديگر ما کارى نميتوانيم  ،حکمت
اين حزب ميتوانست بگويد .  بکنيم

اين مواضع دولت اسرائيل موضع 
من نيست و اختالفش را با ما ھم 

اگر نميگويد البد اشتراکى .  ميگفت
در موضع ناسيوناليسم پرو غرب 
. در قبال کشتار مردم غزه دارد

امرى که در نشريه يک دنياى 
. بھتر در چند مقاله مستدل کرديم

 *. موفق باشيد

 يک دنياى بھتر 
را بخوانيد و در توزيع و تکثير آن 

!بکوشيد  
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مطلبی از يک شخص حقيقی يا 
حقوقی بنام مارسين آرمانی در 
سايت آزادی بيان منتشر شده 

اين فرد از ھم محلفی ھای .  است
اخيرا تعدادی .  ايرج آذرين است

پيدا شده اند که با اسامی کامال 
ناشناس در اپوزيسيون ايران از 
ايرج آذرين تعريف و تمجيد می 
کنند و بعضا مدعی ميشوند که 
آثار فلسفی منصور حکمت را 
ايرج آذرين به نگارش درآورده 

اين افراد مدعی اند که به .  است
نسل جوان متعلق اند اما در 
نوشته، خاطره مانند از دوران 
پس از تشکيل حزب کمونيست 
ايران صحبت ميکنند، مدعی اند 
که آن تاريخ را بخوبی می شناسند 
و از ھمه جالبتر نثر و نگارش 
تمام اين نوشته ھا شبيه نثر ايرج 

جالب است که ايرج .  آذرين است
آذرين موفق شده است يک محفلی 
بسازد که نه تنھا يکسان می 
انديشند، بلکه يکسان ھم می 

اما معلوم نيست چرا اين .  نويسند
افرادی که اين چنين مدعی درک 
و شناخت از مارکس و مارکسيسم 
و احاطه بر تاريخ جنبش 
کمونيستی ايران ھستند، بعد از 
يکی دو مقاله ناپديد ميشوند و 
ھيچگاه نيز ھم زمان نمی نويسند، 
ھر يک پس از محو شدن ديگری 

مبارزه "پا به عرصه 
و شمشير زدن در "  ايدئولوژيک

 .رکاب ايرج آذرين ميگذارد
 

در دنيای ويرچوال اينترنتی 
افراد .  ميتوان مدعی ھر چيزی شد

بی نام و نشان می آيند و می 
. اينھا اھميت چندانی ندارند.  روند

اما اکاذيب و دروغ پراکنی ھای 
آنھا درباره افراد حقيقی و 

اينھا .  سرشناس بايد پاسخ گيرد
ميکوشند از آب گل آلود ماھی 
بگيرند و فضای سياسی را به نفع 

در اين رابطه بايد .  خود آلوده کنند
ھوشيار بود و ھوشيارانه عمل 

 . کرد
 

ھمانگونه که پيش از اين نيز 
اعالم کرده ايم کسانی که در 

. خسته شده و رفته، خوش آمده
ايرج  1999تا  1994در فاصله 

آذرين نه تنھا ھيچ نقشی در 
حيات حزب ايفاء نکرد حتی حق 
. عضويت ھم پرداخت نميکرد

اما با کمال تعجب استعفاء نامه 
ايشان تازه ھمراه با باصطالح 

به  1999آوريل "  شورشيان"
 . دست رھبری حزب رسيد

 

کسانی که ايشان را از نزديک 
ديده باشند، ميدانند که ايشان از 
آن تيپ ھايی است که چه در 

و چه در "  قھرمانی"دوران 
بسيار با "  ناقھرمانی"دوران 

گويی .  تبختر و تکبر رفتار ميکند
دنيا آفريده شده تا ايشان در آن 

منصور .  اظھار فضل کند
حکمت که ايرج را از زمان 
نوجوانی می شناخت و 
بخصوص به اين خصوصيت او 

. بعنوان نمونه ر(کامال آگاه بود 
به سايت بنياد منصور .  ش

حکمت نامه ای که منصور 
حکمت در نقد رفتار متکبر او 

به احترام به .)  نوشته است
دوران دوستی به ھيچيک از 

به .  ادعاھای ايرج پاسخ نگفت
بخشی از نامه منصور حکمت به 

 :ايرج آذرين توجه کنيد
 

اين .  ما دوست ديرين ھم بوديم"
ميشد آن .  دوستى ارزش داشت
من ھنوز .  را معامله نکرد

اما از نظر سياسى .  نميکنم
احترامى براى خط مشى و کار 
و روش و اميال و روياھايتان 

شخصا اميدى به آينده .  قائل نيستم
پالتفرم سياسى . تان ندارم سياسى

. شما يک پالتفرم راست است
اين پالتفرم در دوران رکود و 

جوان تحصيل کرده طبقه "وقتى 
قرار بود با محاسبات "  متوسط

سياست را به نفع "  بقاالنه"
جايگاه طبقاتى اش کنار بگذارد، 
شايد ميتوانست از اقبالى 
برخوردار شود، اما به سختى 
بتواند پالتفرمى براى بازگشت 
به سياست و جذب نيرو در 
محيط سياسى متالطم امروز 

اگر ميشد، کشتگرھا و .  باشد
ھا قبال کرده   خسروى  امير
 . بودند

  

بنظر من شما حزب نميسازيد، به 
سازى   اين دليل ساده که حزب

 !تکذيب ميکنم
 خواب نما شدن ايرج آذرين

 

 آذر ماجدی

زمان حيات منصور حکمت لب از 
لب نمی گشودند، يک کلمه در نقد 
او نمی نوشتند و فقط در يک کالم 
اعالم ميکردند که استعفا می دھند و 

فعاليت ھای خود "  از طرق ديگر"
را پی ميگيرند، پس از مرگ او و 
چند پاره شدن حزبی که او ساخت و 
به بزرگترين، مھمترين و راديکال 
ترين حزب کمونيستی در تاريخ 
ايران و خاورميانه بدل کرد، با 
تبختر خاصی به انتقام از گذشته بلند 
شده اند و ادعا پس از ادعا روانه 

گفته .  سايت ھای اينترنتی ميکنند
دروغ ھر چه بزرگتر "شده است، 

از قضا "  باشد قابل قبول تر ميشود
اين افراد نيز با پيروی از اين 

 .سياست دست به قلم ميبرند
 

ايرج آذرين پس از تشکيل حزب 
کمونيست کارگری نقش چندانی در 

در .  حيات حزب ايفاء نکرد
کنفرانس کادرھا بيانيه ای به حزب 
ارائه داد که با نقد شديد نه فقط از 
جانب منصور حکمت، بلکه از 
جانب بسياری از شرکت کنندگان، 

ايشان .  از جمله خود من، روبرو شد
منصور .  بھشان برخورد و رفت

حکمت در اين کنفرانس خطاب به 
نمايندگان گفت که از امروز ديگر 
بنيان گذار نداريم اين حزب، حزب 

به گفته رفيق .  شما کادرھا است
نزديک و ھمسنگر کنونی ايشان، 
ايرج آذرين برآشفته از اين حرف 
گله ميکند و در گوش او نجوا ميکند 

 که نادر چه ميگويد؟ 
 

ايشان از کنفرانس کادرھا تا کنگره 
 1994تا  1992اول حزب يعنی از 

دو تا ستون آخر در نشريه 
انترناسيونال نوشت، از جمله مطلب 

دوران "بسيار طنز آميزی بنام 
در پلنوم دوم حزب، ".  ناقھرمانی

چند ماه پس از کنگره اول، ايشان 
پيش نويسی برای اساسنامه حزب 

اين پيش نويس .  به پلنوم ارائه داد
در روز اول پلنوم به بحث گذاشته 
شد و مورد نقد برخی اعضای 

ايشان .  کميته مرکزی قرار گرفت
قھر کرد و رفت و ديگر پشت خود 

ھمه گفتند که .  را نيز نگاه نکرد

٩٢شماره   

ھا "ايجاب ميکند که شما بنيانگذار
ھاى گرانقدر، به راى "سيما"و 

ديگران و به اصل انتخابات براى 
تعيين رھبرى يک حزب احترام 
بگذاريد و به عضويت در يک 
مجمع با راى برابر با جوانترھا و 

اما اگر .  چه بسا تواناترھا تن بدھيد
کانون "به اين حاضر بوديد، پايان 

ھمراھى"پايان "  کمونيسم کارگرى
با منصور حکمت براى )  تان(  

ايجاد يک حزب کمونيست 
شما .  از آب در نميامد"  کارگرى

سازى   حزب نميسازيد، چون حزب
ايجاب ميکند تفاوتھايتان را 
بگوئيد، ايجاب ميکند شھامت 

تان را   داشته باشيد نظرات اثباتى
صريح و روشن ابراز کنيد، به 
قضاوت ديگران بسپاريد، 
. مسئوليت عواقبش را قبول کنيد

اما اگر به اين قادر بوديد، نيازى 
" طرق ديگر"به پناه بردن به 

 نمى"  خدمت به سوسياليسم"براى 
شما حزب نميسازيد، چون .  ديديد

نه براى تحزب بلکه عليه آن به 
شما حزب .  ايد  ميدان آمده

 . نميسازيد، چون اينکاره نيستيد
  

ايرج عزيز، توجيھاتت را خواندم، 
 ."متاسفم. انتخابت را متوجه شدم

 
اکنون نزديک به ھفت سال پس از 

شورش "مرگ او و ده سال پس از 
در حزب، ايرج زبان "  دو خردادی

باز کرده است و به نقد کمونيسم 
کارگری و منصور حکمت 

آنچه از زبان .  پرداخته است
مارسين آرمانی بر کاغذ آمده است 
و توسط ايرج آذرين نيز تکذيب 
نشده، بيش از اينکه باعث خشم 

به اين فکر .  شود باعث خنده است
ميکردم که برخی انسان ھا واقعا 

يا بقول صفتی که .  چقدر حقير اند
خود ايرج بسيار به آن عالقمند 

 . اند" بقال"بود، 
 

در اين نوشته اين ادعا طرح شده 
که منصور حکمت از ايرج آذرين 

بسيار تاثير 
٢٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

گرفته و ايرج تمام بحث ھای 
فلسفی منصور حکمت را برايش 

برای .  نوشته و اديت کرده است
کسانی که ممکن است فکر کنند، 
اغراق ميکنيم، عين نقل را ذکر 

ايرج رفيق تمام زندگيش : "ميکنيم
که )  منظور منصور حکمت است(

از او تأثير گرفته و تمام بحث 
ھای فلسفی اش را او نوشته و 

اين ادعا ..."  اديت کرده براش
انسان را به ياد ژنرال ھای 
بازنشسته ای می اندازد که در 
زمان پيری، اونيفورم شان را می 
پوشند و در مقابل آئينه بخود سالم 

معلوم نيست اين ادعا .  ميدھند
. قرار است چه کسی را فريب دھد

معلوم نيست که اگر ايرج آذرين 
مقاالت فلسفی منصور حکمت را 
برايش مينوشته و اديت ميکرده، 

يادداشت "چرا خود نوشته ای يا 
قابل ذکر و رجوعی "  فلسفی

 ننوشته است؟ 

 

اين افراد با چنين دروغ ھا و 
اکاذيبی فقط در قوطی کرم را باز 

من ھيچگاه قصد نداشته ام .  ميکنند
و ندارم که به اينگونه مسائل 

وگرنه نکات ناگفته .  بپردازم
بسياری وجود دارد که ميتوانسته 
ام بعنوان تاريخ شفاھی اتحاد 
مبارزان کمونيست، حزب 
کمونيست و حزب کمونيست 
کارگری و دوران بيماری 
منصور حکمت به رشته تحرير 

شايد نيز بايد چنين کاری .  درآورم
اما وقتی با چنين .  انجام گيرد

دروغ ھای شاخداری مواجه 
ميشوم، راھی برايم باقی نمی 

منصور حکمت خود در .  ماند
اين .  ميان ما نيست که پاسخ گويد

وظيفه ماست که غبارھا را 
 . بزدائيم و حقيقت را برمال کنيم

اگر بحث بر سر آن باشد که چه 
کسی نوشته ھای چه کسی را 
برايش نوشته و اديت کرده است، 
تمام کسانی که در اتحاد مبارزان 
کمونيست و حزب کمونيست 

داشت آنھا را ميخواند و بقيه را 
تلفن .  من مختصرا برايش ميگفتم

ھايی که شده بود، از جمله از 
رضا مقدم را به او اطالع 

مساله ای که برايم جالب .  ميدادم
بود، احساس آرامشی بود که او 
در اين شرايط نسبت به تمام 

رفقايی .  رفقای سابق خود داشت
که زمانی که با او بودند، تحسين 
اش ميکردند و با محبت و 
احترام از او صحبت ميکردند و 
زمانی که ميرفتند، گذشته را 

رفقای .  وارونه جلوه ميدادند
از "سابقی که او را به نگارش 

برای .  کشاندند"  منظر يک اژدھا
خود من اين برخورد و روحيه 

 .قابل تحسين بود

 

اما بگذاريد کمی روانشناسانه 
علتی که ايرج .  برخورد کنيم

آذرين چنين به ديگران وانمود 
کرده، فقط بعلت خود بزرگ 
بينی و بزرگتر جلوه دادن خود 
نيست، ميخواھد بی توجھی اش 
به رفيق سی ساله اش را توجيه 

اينکه دوست قديمی اش .  کند
سرطان گرفت و درگذشت و او 
نه تنھا حالش را نپرسيد حتی پس 
از مرگش به خانواده و 

اين .  نزديکانش تسليت نيز نگفت
رفتارھا از جانب مردم و انسان 
. ھا و انسانيت قابل پذيرش نيست

ايرج آذرين بايد اين رفتار را 
توجيه کند، ھم برای خود و ھم 

لذا برای اين .  برای ديگران
رفتار بايد يک توجيه سياسی 

برای توجيه اين حرکت .  بتراشد
يک دروغ ديگر تراشيده شده 

 . است

 

اما انصافا بايد گفت که از 
جريانی که برای نقد جريانات 
ديگر اپوزيسيون به تبليغات 
وزارت اطالعات در مورد 
بازجويی زير شکنجه از 
دانشجويان استناد ميکند، بيش از 

اگر .  اين نميتوان انتظار داشت
ميتوان بر مبنای تبليغات رژيم و 
گزارشات زير بازجويی نقد 
نوشت، ھر دروغ ديگری را نيز 

اين .  ميتوان بجای حقيقت جا زد
سرنوشت کسانی است که روزی 

 !تکذيب ميکنم
 ...خواب نما شدن ايرج آذرين 

ايران از نزديک با منصور حکمت 
و ايرج آذرين کار کرده اند، و 
فعاليت ھای ايشان را در کانون 
کمونيسم کارگری نيز مشاھده کرده 
اند، سخن برای گفتن و برمال کردن 
بسيار دارند، از جمله خطوط اصلى 
يک نقد سوسياليستى به تجربه 
انقالب کارگرى در شوروى که فقط 
بخاطر افتادگی منصور حکمت اسم 
ايرج آذرين را نيز بعنوان نويسنده 

 .بر خود دارد

 

و اما از ھمه متحير کننده تر به 
شھادت گرفتن من برای اثبات يک 

اين نوشته مستقيما .  دروغ است
برای آزادی بيان فرستاده نشده، 
برای سفيه خداياری ارسال شده و 
. او به سايت آزادی بيان داده است

شايد به اين خاطر نويسنده بی مھابا 
 : نوشته شده. دروغ گفته است

 
اين در حالی است که زمانی که "

در بستر بيماری بوده و به شاھدی 
آذر ھر روز سراغ ايرج و خسرو 
را گرفته تنھا دو نفری که او از ته 

عالقه داشته اما ايرج به    دل
خودش ھم گفته .  مالقاتش نمی رود 

بود من ميدانم ايرج زنگ ھم نمی 
اين داستان را تعريف کردم که .زند 

بگويم سنتش اين اواخر فحاشی بود 
نه ادامه بلندپروازی ھای دوره 

حتی در دوران مرگش ھم .  جوانی
خواسته ايرج برود سراغش اما 
يادش رفته که به ايرج گفته 

 ."حجاريانی
 

از من بعنوان .  حيرت آور است
شاھد يک دروغ بزرگ ياد شده 
. است، تا اين دروغ باور شود

منصور حکمت حتی يکبار سراغ 
ايرج آذرين را در بستر مرگ 

من ھر روز نامه ھای .  نگرفت
بيشماری که از طرف عالقمندانش 
رسيده بود برايش پرينت ميکردم و 

او تا آنجا که توان .  به او ميدادم

٩٢شماره   
داد و فغان "  دوران ناقھرمانی"از 

 . ميکرد

 

من از .  يک نکته حاشيه ای ديگر
زمان تشکيل حزب کمونيست 
ايران کادر اين حزب و فعال در 
بخش تبليغات حزب، نشريه 
کمونيست و راديو صدای حزب 

در تمام .  کمونيست بودم
. سمينارھای مرکزی شرکت داشتم

و از نزديک با رھبری حزب 
کنترل .  نشست و برخاست داشته ام

مقاالت و نوشته ھای منصور 
حکمت توسط ابراھيم عليزاده يک 

حزب کمونيست .  افسانه بيش نيست
مقرارت بسيار بسته تری به نسبت 
حزب کمونيست کارگری در پخش 
. مطالب حتی به اسم افراد داشت

سنتی که در حزب کمونيست 
کارگری تغيير يافت، اما اين ادعا 

اگر کنترلی .  فقط خنده دار است
انجام ميگرفت، در جھت عکس 

اين منصور حکمت بود که .  بود
نوشته ھای سايرين را ميخواند و 

شايد چاپلوسی به .  اديت ميکرد
درگاه حزب کمونيست ايران و 
ابراھيم عليزاده برای بخشش گناه 
ھای گذشته چنين دروغ ھايی را 

 . الزم کرده باشد

 

پيش از اين ھم اعالم کرده ايم، ما 
کسانی که در تاريخ اين دوره نقش 
داشته ايم و در کنار منصور 
حکمت زندگی و مبارزه کرده ايم، 
اجازه نميدھيم که تاريخ پرافتخار 
اين انقالبی مارکسيست و 
کمونيست شريف و بزرگ به 

بارھا ھشدار داده . دروغ آلوده شود
 . ايم باز ھم ھشدار ميدھيم

 

ممانعت از تاريخ سازی .  در پايان
دروغين، موجب شده است که 
تصميم بگيرم کليه دست نوشته 
ھای منصور حکمت را که عمدتا 
به دوران حضور او در رھبری 
حزب کمونيست ايران برميگردد 

بتدريج تمام اين نوشته .  منتشر کنيم
ھا و ھمچنين مکاتبات ديگران با 

بگذار .  او نيز منتشر خواھد شد
. تاريخ و مردم خود قضاوت کنند

* 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


