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٢صفحه  يک دنياى بهتر   

پنج سال پيش در چهارم ژوئيه                 
 قلب انسانی بزرگ مغز              ٢٠٠٢

قرن .  متفکری عظيم از کار ايستاد     
بيست و يکم مارکس خود را از               

در گذشت زود هنگام        .  دست داد  
منصور حکمت حفره ای عظيم              
حفره ای پر نشدنی در قلب همه ما         

او برای ما از خود ما       .  بجا گذاشت 
او تجسم جنبش و          .  عزيزتر بود   
 . تالش ما بود

 

. اما ما انسانهای خوشبختی بوديم         
خوشبخت بوديم که هم نسل او                 
بوديم در کنارش بوديم و در                      
سنگرش مبارزه کرديم و آرمانها و     

. مشعلش روشنگر راهمان بود              
زندگی در کنار او يک تجربه                  

 . عظيم و غنی برايمان بود

 

منصور حکمت تجسم جنبش                   
کمونيسم کارگری و صدای اين              

متفکر تئوريسين و       .  جنبش است   
در تاريخ  .  سازمانده اين جنبش بود    

دورانها و مقاطعی وجود دارند که        
فرد و جنبش به هم گره ميخورند با    
هم منطبق ميشوند و فرد خصلت           

منصور .  نمای جنبش ميشود             
حکمت تجسم کاملی از از جنبش           

 . عظيم کمونيسم کارگری بود

 

اما منصور حکمت فقط به ما                    
او تجسم اعتراض        .  متعلق نبود   

نسلی از انسانهای معاصر عليه              
او .  نظام سرمايه داری است               

اعتراض کارگری است که ميگويد     
من نظام کار مزدی را نمی پذيرم           

. اين شرايط دون شان انسان است         
او صدای جوانی است که ميگويد          
. سهمش از زندگی همه چيز است         

او فرياد زنی است که عليه                         
ستمکشی و فرودستی است برابری 
طلب است تمام برابری را                         

او نماينده بشريتی است       .  ميخواهد
که ميخواهد اين جهان را از زير و      
رو کند و از قاعده اش بر زمين               

 . بگذارد

 

منصور حکمت مارکس دوران             
مارکس زمانی است    .  حاضر است 

را عاجل و ضروری و قابل               
تحقق برای همين امروز                      

کمونيسم او کمونيسم     .  ميدانست
پراتيک انسانگرا سازش ناپذير       
. و خواهان تغييرات فورى است     

عنصر اراده انسانهای حی و             
حاضر نزد او جايگاه کليدی               

کمونيسم او دفاعی             .  داشت
کمونيسم .  بدهکار نيست  .  نيست

انقالبيون پر شوری است که              
برای زير و رو کردن جهان               
معاصر پا به صحنه سياست و          

از اين رو     .  مبارزه گذاشته اند    
در اوج   .  حزبی قدرتمند ساخت    

هجومی که هر تالش کمونيستی      
را به سخره ميگرفتند منصور          
حکمت حزبش را بنياد گذاشت         
و تمام تالشش اين بود که حزب        
را آماده کسب قدرت سياسی              

آن زمان که ميگفتند                  .  کند
کمونيستها نبايد به قدرت دست         
ببرند گويا کفر است او کفر                 

صفی از  .  گفت و به پيش رفت       
کمونيستهای معترض روش بين     
آرمانخواه و دخالت گر را شکل       

اکنون کمونيسم کارگری        .  داد
بعنوان يک جنبش و يک آرمان        
ديرينه بشر موجوديت دارد و            
کماکان پرچم منصور حکمت           
تالش براى پيروزى کمونيسم           

منصور حکمت جنبش        .  است
کمونيسم کارگری را از صحنه        
سياست حذف کنيد بشريت                  

 . نمايندگی نميشود

 

وعده هم نداده   .  متاسفانه او نماند  
اما .  سرطان مجالش نداد     .  بود

ميراث عظيمی از خود بجا                 
گنجينه فکری و سياسی    .  گذاشت

و مبارزاتی او عزيزترين                   
آرمانش پر نفوذ   .  يادگارش است 

در قلب هزاران هزار           .  است
انسان آزاديخواه و برابری طلب     

در پنجمين سالروز    .  موج ميزند 
درگذشت منصور حکمت                   
مهمترين کارى که بايد انجام داد      
متشکل شدن کمونيستهاى                   
کارگرى هوادار منصور                     

برافراشتن پرچم   .  حکمت است  
اين کمونيسم و تبديل آن به يک          

فراخوان ما   .  قدرت عظيم است   
. متشکل شويم      .  همين است      

ما .  صفوفمان را محکم تر کنيم       
اين را به        .  بايد پيروز شويم       

کودکان خيابانى به زنان در                
اسارت اسالم و عقب ماندگى به       

 !ياد منصور حکمت را گرامی بداريم

که مصائب و تعفن سرمايه داری          
اکثريت عظيم کره خاکى را به                

زمانيکه .  اسارت در آورده است       
دستگاه مذاهب نه تنها افيون توده          
ها بلکه به سبعانه ترين شکلی                 
عليه بشريت يا مستقيما جنايت                
ميکند و يا توجيه گر جنايت                       

منصور .  سرمايه دارى است            
حکمت تجسم نخواستن وضع                 

زمانيکه سران و         .  موجود بود    
: ايدئولوگهاى بورژوازى گفتند            

همين است که هست آينده همين              
است تکرار گذشته است شکست          
خورده ايد يا خفه شويد يا بسازيد؛         

اين !  منصور حکمت فرياد زد نه        
تاريخ وجود   .  سهم بشريت نيست     

. آزاديخواهی وجود دارد        .  دارد
انساندوستی .  برابری معنی دارد      

. زمينه دارد و زندگی معنی دارد          
دريچه ای شد که افق رهايی                     
بشريت را در مقابل جامعه قرار           

آينده تحوالت  .  اميد رهايی شد   .  داد
بشری را به گذشته دستاوردهای          

 . انسانی وصل کرد

 

منصور حکمت يک متفکر بزرگ     
در افزوده هايش    .  مارکسيست بود 

جايگاه مهمى در تئوری                             
. مارکسيسم معاصر ايفا ميکنند             

تبيين همه جانبه مختصات عينی و       
فکری جنبش کمونيسم کارگری نقد 
نظم نوين جهانى نقد دمکراسی نقد       
ناسيوناليسم نقد اسالم سياسی                  
تعريف خطوط سياسی و مبارزاتی     
تصرف قدرت سياسی توسط                  
کمونيسم کارگری و انسانگرايی           
عظيم اش تماما روشن بين ترين            

 رگه مارکسيسم و

 

 

کمونيسم معاصر را نمايندگی                 
به اين اعتبار مجموعه             .  ميکند

نقطه نظرات او زنده ترين رگه              
مارکسيسم و به اين اعتبار                         
کمونيسم پراتيک دوران معاصر         

منصور حکمت انسانگرايی    .  است
مارکس را احيا کرد و در سياست         
. و مبارزه کمونيستى معنى کرد            

انسان بار ديگر اساس سوسياليسم        
کمونيسم منصور حکمت فاز       .  شد

کمونيسم .  مرحله نداشت   .  نداشت

۵ضميمه   

نسل جوان امروز به طبقه                        
کارگرى که بدون سوسياليسم و            
مارکسيسم در چنگال اسارت                
سرمايه راهی جز دست و پا زدن        

ما اين پيروزى      .  ندارد بدهکاريم  
را به بهترين و انقالبى ترين                    
کمونيست زمانه به رفيق عزيز و        
فراموش نشدنى مان منصور                 

پرچمش را     .  حکمت بدهکاريم    
برافرازيم و به جنگ سرمايه و             
 . نظام منحط سرمايه دارى برويم

 

در .  ياد او را گرامی ميداريم               
پنجمين سالروز مرگش مويه                 

اهدافش را گسترش            .  نميکنيم
خط مشی مان را بر                .  ميدهيم

 . مبنای سياستهايش سازمان ميدهيم

 

 !زنده باد منصور حکمت

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧ ژوئن ٢٢
 

اگر انتخابات برنامه ما و راه   
به قدرت رسيدن ما نيست ما   
هم ميگوئيم انقالب ميکنيم و   
بعد ببينيم که کارگران از ما 
حمايت ميکنند يا نه؟ ما هم 
دقيقا اين پروسه اجتماعى را   

قطعا آنها    . جلو ميگذاريم 
ميگويند که ما انقالبتان را    
قبول نداريم ما هم ميگوئيم که   
.  انتخابات شما را قبول نداريم  

ميخواهم بگويم که اين دو کفه   
.            ترازو هم وزن هستند  

 از حزب و قدرت سياسى



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

در ستايش چنين انسانى چه ميتوان       
گفت؟ در گراميداشت چنين انسانى      
چه ميتوان کرد؟ هيچ کالمى                     
باندازه کافى گويا نيست و هيچ                 

عشق .  عملى باندازه کافى بزرگ       
بيکران، احترام عميق و دين عظيم      
به اين انسان بزرگ را چگونه                 

 ميتوان نشان داد؟ 

 

 شب از بيمارستان    ٢٠٠٢ ژوئيه   ٤
کابوس :  "که برگشتم، نوشتم             

نوشتم ."  هولناک بوقوع پيوست        
جاى خاليش را هميشه در                        "

کنارمان، در قلب هايمان، در                   
زندگى هر روزمان، و در مبارزه        
براى برابرى و آزادى احساس               

 روز بعد    ٣٦٦ولى  ".  خواهيم کرد 
از آن روز ميفهمم که در آن شب             
نه عمق کابوس و نه عمق اين                   
تنهايى و جاى خالى را بمعناى                 

. واقعى کلمه احساس نکرده بودم          
 روز هر روز از صبح تا                ٣٦٦

شام اين کابوس هولناک را از نو            
هر روز جاى خاليش . زندگى کردم

را در گوشه و کنار زندگى، در               
قلبم، در ذهنم، و در هر حرکت               
کوچک و بزرگ، از نو و هر                  
روز عميق تر از روز ييش                       

ميگويند زمان درد     .  احساس کردم  
و غم را التيام ميدهد، ميگويند                   
زمان مرهم درد است، زمان همه          

براى .  بايد ديد .  چيز را حل ميکند     
من که زمان جهت عکس حرکت           

هر روز عمق درد، عمق           .  کرده
 . زخم بيشتر شده است

 

فکر ميکنم که اينهم بخاطر                        
شخصيت عظيم ژوبين، نادر، يا            

اين سه اسم    .  منصور حکمت است   
بنوعى سمبليک وجوه مختلف اين        
شخصيت عظيم را در زندگى من          

شان     جاى هر سه       .  نشان ميدهد   
چنان منشاء    .  بشدت خالى است       

زندگى بود، چنان منشاء حرکت            
رو بجلو بود، چنان افق آينده را               
زنده و زيبا تصوير ميکرد، چنان          
موانع را ترسيم ميکرد و راه پرش        
از آنها را نشان ميداد، که بدون او          
انسان احساس ميکند بچه کوچک         

در .  ترين دوران بشريت ساخت     
دورانى که خود اينطور                          

اين پايان       :  "توصيفش کرد       
سوسياليسم نبود، اما سرنخى بود      
به اينکه پايان سوسياليسم واقعا           
چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا            
بدون فراخوان سوسياليسم، بدون     

" خطر"اميد سوسياليسم و بدون        
سوسياليسم به چه منجالبى بدل          

در چنين منجالبى که         ".  ميشود
بورژوازى سرمست مرگ                  
کمونيسم را فرياد ميزد، و                      

هاى سابق    باصطالح سوسياليست 
کرور کرور به ارتش                               

کمونيسم و ضد        پيروزمندان ضد  
آزادى تسليم ميشدند، منصور             
حکمت پرچم کمونيسم کارگرى        
را بلند کرد و راه سعادت بشريت 

و براى اين   .  معاصر را نشان داد   
کار چه زحمات شبانه روزى              
کشيد، چه خستگى ناپذير بود،            
چه پيگير بود، چه ايمانى به نقش      

و .  پراتيک انسان انقالبى داشت      
چه زيبا اين ايمان را به هزاران          

 و  ٦جلدهاى  .  انسان منتقل ميکرد  
 مجموعه آثار فقط بيانگر                   ٧

اى از اين تالش خستگى             گوشه
ناپذير و اين ايمان به پراتيک               
انسان انقالبى و کمونيست است         
ولى چه گنجينه زيبا و                               

 ٧در جلد         .  ارزشمندى است    
نگرى    هايى از همه جانبه          نمونه

از .  شخصيتش را ميتوانيم ببينيم      
ترين سطح تئورى و بينش         عميق

فلسفى، تا ريزترين مسائل                     
پراتيک روزمره حزبى، در آن         
دوران سخت و پرمشقت که به            
جدايى از حزب کمونيست و                
تاسيس حزب کمونيست کارگرى     

قدم به قدم راه را نشان          .  انجاميد
ها و فراز و      تمام پيچ و خم   .  ميداد
هاى مبارزه    هاى کوره راه     نشيب

همان زمان که   .  را روشن ميکرد  
داشت رابطه احزاب سياسى با           
جنبش هاى اجتماعى را در يک         
کار تئوريک عميق باز ميکرد،         
در چهارچوب عضويت کارگرى 
سبک مبارزه مبارزين جنبش             
هاى مختلف را تفهيم ميکرد،               
سبک مبارزه نظامى جارى را           
نقد ميکرد و مبارزه نظامى از             
ديدگاه کمونيسم کارگرى را                 
تدوين ميکرد، حواسش بود که           
فرهنگ تشکيالتى به عقب رفته،     
حواسش بود که فرهنگ                         
مردساالر در تشکيالت دارد               
دست باال پيدا ميکند و رفقاى زن       

    در ستايش منصور حکمت

    ِ افتخارآميز  سال٢٥نگاهى به 

    سخنرانى آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت

 ٢٠٠٣پنجم ژوئيه  -هال لندن  کانوى

اى در يک بازار شلوغ                   گمشده
 . است

 

در اين يکسال وقتى کتابهاى جلد           
 را براى چاپ آماده                  ٧ و         ٦

هاى زيبا    ميکردم، همراه اين نوشته 
يکبار ديگر زندگيمان را در ذهن          
زندگى کردم، يکبار ديگر از نقطه       
امروز، از درون حزب کمونيست       
کارگرى به حزب کمونيست ايران      

 سال بعد از طلوع       ١٢نگاه کردم،    
خونين نظم نوين، به چند سال پيش       
از اين طلوع خونين نگاه کردم                

 آنچه را      ١٩٨٨وقتى که درسال        
که در انتظار بشريت بود بروشنى       

قبل از سقوط شوروى    .  ترسيم کرد 
بما گفت که از    .  از اين سقوط گفت   

با چه . خواب خرگوشى بيدار شويم
روشن بينى آينده را پيش بينى                  

که بسيارى صفوف     :  "گفت:  کرد
مبارزه سوسياليستى را ترک                  
خواهند کرد، و در عين حال                     
سوسياليسمى که برجاى خواهد             

تر و              ماند خصلتى کارگرى            
و "  راديکالتر بخود خواهد گرفت      

در حالى که          "هشدار داد که              
تحوالت منفى در سير خودبخودى      
اوضاع بطور اجتناب ناپذيرى رخ      
خواهند داد، تحوالت مثبت کال               
منوط به پراتيک آگاهانه و                        

". مند کمونيسم کارگرى است      نقشه
و کمر بست تا اين پراتيک آگاهانه        

مند را در تمام ابعاد آن                 و نقشه  
در تئورى،   .  روشن و ترسيم کند       

در برنامه، در استراتژى، در                 
ها، حتى در زندگى                        تاکتيک

و حزبى ساخت      .  روزمره حزبى  
به اين عظمت که ميبينيم و نه در            
ايران که در عراق هم حزبى                    
ساخت که امروز حتى سخنگويان       
صريح بورژوازى هم نميتوانند از      
نقش و اهميت تاريخى آن                           

حتى نشريه اکونوميست     ...  نگويند
هم اعتراف ميکند که اگر اميدى            
در مقابل ارتجاع و اسالم سياسى          
در عراق وجود دارد، در حزب            

و .  کمونيست کارگرى عراق است    
اين احزاب بزرگ و قدرتمند و               
مبارز را در تاريک ترين و سياه           

۵ضميمه   

در تشکيالت تحت فشار قرار             
اند و عليه آن هشدار ميداد،        گرفته

حواسش بود که انسانهاى زيادى       
ها ويالن خواهند        در آن اردوگاه    

شد و جان تک تک آنها، و نه                
فقط جان تک تک آنها، بلکه                 
حرمت تک تک آنها چه آنها که          
به کمونيسم کارگرى تعلق دارند،     
و چه آنها که به راست و                          
ناسيوناليسم، کسانى که بخشى از      
آنها را امروز در باند                                

بينيم،     ترين سازمان مى          سياهى
عزيز است و بايد حفظ                             

حواسش بود که در اين                 .شود
جدايى مهمترين مساله اينست که      

و .  خون از دماغ کسى نريزد            
در شرايط و      .  ديديم که نريخت    

مکان جغرافيايى و در ميان                  
هايى، که بخاطر                        سازمان

دعواهاى تشکيالتى بيکباره در         
 ٦يک سازمان ده نفره مسلح،              

نفرش به راديوى سازمان                     
 نفر ديگر را ٤شبيخون ميزدند و  

کشتار ميکردند و آنرا پيروزى          
طبقه کارگر بر بورژوازى                  
ميناميد، يک جدايى مهم و تعيين        
کننده در يک حزب بزرگ مسلح      
انجام گرفت و خون از دماغ                 

نه تنها خون از         .  کسى نريخت  
دماغ کسى نريخت، اين جدايى           
بشکلى بسيار متمدن و با                         

و ديديم   .  فرهنگى باال انجام شد       
که بخاطر درايت او، بخاطر               
انسانيت او، و به اين خاطر که            
عميقا معتقد بود که کمونيسم هيچ       
چيز جز انسانيت و احترام به               
انسانيت و انسان نيست، که                   
اساس سوسياليسم انسان است،           
بر تمام پروسه انتقال تمام آن                
انسانها با وسواس بسيار نظارت       
کرد، گفت که جز قلمم هيچ چيز          
با خود از اين حزب نخواهم برد         

٤صفحه و چنين              



٤صفحه  يک دنياى بهتر   

و قلمش مهمترين سالحش          .  کرد
با قلمش و با زبانش جنبشى           .  بود

را ساخت و به تحرک درآورد که          
اش به ميليونها انسان          اکنون آوازه  

 . تشنه آزادى و برابرى رسيده است

 

بسيارى از ما که در اينجا جمع                
شده ايم، نه تنها افق زندگى و                     
مبارزه مان، نه تنها روش متمدنانه      

مان، نه تنها اميد        زندگى و مبارزه   
به يک دنياى بهتر را مديون او                
هستيم، بلکه جان خود را نيز                    
مديون درايت، فکر و انسانيت و            

او زندگى تک     .  پراتيک او هستيم    
 . تک ما را شکل داد و رقم زد

 

در اين سالى که گذشت، بارها و             
 سال اخير را در            ٢٥بارها اين      

لحظات .  ذهنم از نو زندگى کردم        
شاد و غمناکش را، لحظات سخت         

از سهند شروع     .  و باشکوهش را    
کردم، از مارکسيسم انقالبى، از            
زمانى که بر استقالل طبقه کارگر        
ميکوبيد، سوسياليسم خلقى و                    

زمانيکه .  پوپوليسم را نقد ميکرد        
پرچم خواست آزادى بى قيد و                  
شرط بيان را بلند کرد و باين                     

اى در ميان جنبش       خاطر چه ولوله  
به حزب     .  چپ آن زمان افتاد            

کمونيست ايران، و بلند کردن                  
پرچم کمونيسم کارگرى، به حزب       
کمونيسم کارگرى، به طلوع خونين 
نظم نوين، به کنگره اول که پايان           
يک دوره و آغاز يک دوره نوين           
را نويد داد، به کنگره دوم که                    
مبحث حزب و قدرت سياسى را             
پيش چشمانمان گشود، به بحث               
حزب و جامعه و اينکه چگونه                
کمونيسم را بايد از حاشيه جامعه           
به وسط گود مبارزه طبقات کشاند،      

گيرى کمونيسم  و امکانپذيرى قدرت
گيرى را بما        را و راه اين قدرت         

 و به آن         ٣نشان داد، به کنگره           
سخنرانى زيبا و فراموش                           

اش که استراتژى                                نشدنى
گيرى کمونيسم کارگرى در        قدرت

در آن     .  ايران را طرح کرد              
سخنرانى زيبايى که تمام موانع را        
مثل هميشه نشان داد، تمام سختى           
کار را بيان کرد ولى چه زيبا                    

. دريچه پيروزى را هم باز کرد              

اى مجهز      نگرى پيامبرگونه     آينده
ميدانم که اين لفظ دور      .  کرده بود 

دور از نزاکت     .  از سنت ماست    
لفظ پيامبرگونه را    .  سياسى است 

براى يک انسان کمونيست، يک       
رهبر مارکسيست استفاده کردن       

ولى .  کارى عجيب بنظر ميرسد     
در ابتدا به عجز خود در ستايش         
. چنين انسانى اعتراف کردم               

کلمات کافى براى اين کار وجود       
 . زبان من قاصر است. ندارد

 

 روز تلخ تنهايى،        ٣٦٦در اين      
 روز کابوس            ٣٦٦در اين            

تنهايى، در لحظاتى که سياهى            
چنان عميق بود که فقط                            
ميخواستى چشمانت را ببندى و         
به هيچ چيز فکر نکنى، در                    
لحظاتى که از پا ميافتادى و                  
احساس ميکردى که ديگر توانى       

چشمان .  براى بلند شدن ندارى        
زيبا، مهربان و عميقش از آن              
دور نگاه ميکرد، رفته رفته                  
سخنان زيبايش، اميدش به يک           

اى شنيده    دنياى بهتر مثل زمزمه     
توان عظيمش در تفوق بر      .  ميشد

موانع، در باز کردن روزنه و             
پنجره و دريچه به آينده زيبا، به          
يک دنيايى که درخور بشريت            
است، به آزادى و برابرى را در        
نبودش هم به همانگونه که بود            

گويى دستى نامرئى    .  انتقال ميداد 
دستت را ميگيرد، بلندت ميکند و      

. به سمت نورى رهنمونت ميشود    
آنوقت ميفهميدى که تنها راه                 
التيام اين زخم عميق، اين درد              
جانکاه، اين تنهايى پرنشدنى،              
تنها راه پر کردن اين خالء                     
عميق، تنها راه عبور از اين                 

 . تونل سياه ادامه راه اوست

 

مبارزه براى سوسياليسم، براى        
يک دنياى بهتر، براى آزادى و          

تنها راه، تالش هر چه        .  برابرى
بيشتر براى به اهتزاز درآوردن        
پرچم کمونيسم کارگرى، نه تنها        
در ايران و عراق که اکنون                   
بسيار عملى و دست يافتنى بنظر       
. ميرسد، بلکه در تمام دنياست            

 .راهش پيروز باد

 

 ! زنده باد منصور حکمت

*** 

    سخنرانى آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت

 ٢٠٠٣پنجم ژوئيه  -هال لندن  کانوى

چگونه نور را بدرون آورد،                      
چگونه احساس زيباى پيروزى را         
در قلبهاى همگيمان که آن روز با           
شيفتگى به سخنانش گوش ميداديم،        
با او اشک شوق و هيجان ميريختيم       
و به طنز زيبايش قهقهه ميزديم،              

اى که    سخنرانى تاريخى .  زنده کرد 
در بستر بيمارى بمن گفت وصيت         

اش به حزب کمونيست                          نامه
و بعد به آيا                .  کارگرى است     

کمونيسم در ايران پيروز ميشود؟           
آنجا که اين استراتژى              .  ميرسم
گيرى کمونيسم کارگرى در           قدرت

تر و در خطوط            ايران را روشن     
در آن     .  ترى فرموله کرد             دقيق

سخنرانى تاريخى که اين جمله                 
اى     معروف را هم بطور حاشيه             

گفت، ولى امروز دارد بيک                      
واقعيت مهم انقالب آتى ايران بدل          

انقالب آتى ايران ميتواند         «ميشود   
و در    ...  »يک انقالب زنانه باشد         

هفته هاى اخير شاهد بوديم که زنان     
نه تنها فعال و پر تحرک و در                    
تعداد وسيع در اين تعرضات و                 

اند،    جنبش اعتراضى شرکت کرده      
بلکه در بسيارى موارد در جلو و            

. اند    پيشاپيش صف حرکت کرده           
اى در جنبش چپى       گفتن چنين جمله   

که ما در پشت خود داريم شهامت            
شکنى      زيادى ميخواهد و سنت              

ولى اينها            .  محض است           
. خصوصيات اين انسان بزرگ بود     

شکنى و سنت جديد ساختن،             سنت
از آيا کمونيسم    .  شهامت و جسارت   

 ١١در ايران پيروز ميشود، به                 
سپتامبر و به جنگ تروريستهاى            

و چه زيبا اين          .  جنايتکار ميرسم   
جدال را معنا کرد و نيروى سومى         
که در مقابل اين دو قطب ارتجاع            
. بپا برخواهد خاست را معرفى کرد     

 ماه   ٩اين رساله زيبا و عميق را             
و چند ماه     .  قبل از مرگش نوشت       

بعد از مرگش دنيا شاهد مارش                 
ميليونى انسانهاى آزاديخواه و                  
انساندوست، صف ميليونى آن                 
نيروى سوم در خيابانهاى دنيا از            
توکيو تا بارسلون، از پاريس تا                

. نيويورک از جاکارتا تا لندن بود           
عمق بصيرت و ذهن فعال و                      
موشکاف و کنجکاوى و درک                 
عميقش از روند مبارزه و                            
قانونمندى حرکات جنبش هاى                 
اجتماعى و طبقاتى او را به چنين            

۵ضميمه   

ت          اـف  تعداد زيادى سوال و نامه درـي
شــده کــه بــدلــيــل حــجــيــم شــدن ايــن             

 و   ۵شماره، يعنى انتشار دو شماره      
م و        ۵ضميمه   ـي ، نتوانستيم پاسـخ دـه

 .ميمانند براى شماره بعد

*** 

ار    از همکار و رفيق عزيزمان کامـي
ورد        آزادمهر گزارش مفصلى در ـم
اقــدامــات رژيــم عــلــيــه دانشــجــويــان        
م          ل حـجــي ـي دريافت کرديم که باز بدـل
بودن آن در نشريه نتوانستيم استفاده  

از کاميار عزيز به اين خاطـر       .   کنيم
 .پوزش ميخواهم

*** 

صـور              ١٨پوستر   ـن ر ـم وســت ر، ـپ ـي  ـت
ل آرم                   ـب ـي ى از ـق اـئ ارـه حکـمت و ـک
اى             ارـه اى حـزب، از ـک اطالعيه ـه

. زيــبــاى کــامــيــار آزادمــهــر اســت            
اده                    ـف رصـت اســت ن ـف جـا از اـي ـن ـي هـم
ار                  ـي اـم ه ـک د ـب اشــي ـب ميکنم و خسته ـن

 . عزيز ميگويم

*** 

ت           اـف ورد درـي رفقائى از ايران در ـم
ى سـوال             ســت ارکســي مطالب و آثار ـم
م از طـرق                ـي کــن ـي کردند که تالش ـم

 . مطمئن بدستشان برسانيم

*** 

دى،        از دوستان و عزيزان ليال احــم
کــامــران پــايــدار، ســعــيــد، زرى                
ان            ى، و دوســت ـم خرمى، وحيد رحـي
ار                   ا اخــب ـب رـت ه از ديشـب ـم ديگر ـک
اعــتــراضــات و رويــدادهــاى اخــيــر        
ورد               ا را در ـم ـه اـن تهران و شهرسـت
د              ردـن ن ارسـال ـک زـي ـن سهميه بندى ـب

ايــن نــوع کــار و       .   تشــکــر مــيــکــنــيــم  
عکس العمل سريع يک وظيفه ثابت 
 .فعالين و دوستداران حزب است

*** 

و بــاالخــره در مــورد کــالــســهــاى             
آمــوزشــى و مــاتــريــال آمــوزشــى              
صـور         ـن مارکسيستى و ديدگاههاى ـم
د و            ـن کــن حکمت رفقا مرتبا سوال مـي

حــزب در ايــن زمــيــنــه        .   مــنــتــظــرنــد
ى را در دسـت دارد            . اقدامات معيـن

اسـب و                ـن تالش ميکنيم در شـکـل ـم
ار               ن ـک طـرق سـاده اـي قابل استفاده ـب

 .مهم را انجام دهيم

*** 

 قابل توجه دوستان



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 به ياد منصور حکمت 

دوست دارم قبل از شروع                          
صحبتهايم خاطره ای را با شما در        

به هر حال تاريخ اين     .  ميان بگذارم 
طور شکل گرفت که بخشى از                
دوران پايانی زندگی منصور                  

اما قبل  .  حکمت در منزل ما گذشت  
از اينکه برود در گفتگويی تلخ به          

علی من اينجا نمی       "من گفت که       
. به تو اين قول را ميدهم              .  ميرم

من در   ."  اينجا اين اتفاق نمی افتد       
آن زمان درک نميکردم که اين چه        
حرفی است نادر ميزند؟ چرا؟ در         
شوخی های دوستانه گاهی با تندی       

ميگفتم "  تمسخر"و گاهی بعضا با       
که اين چه حرفی است که ميزنی؟         
اما زمانی که رفت، بعد از اينکه             
اتاقی که در آن اقامت داشت خالی         
شد فهميدم که چه اتفافی افتاده                   

تازه فهميدم که چرا من               .  است
. ديگر نميتوانم به آن اتاق بروم               

فهميدم که چرا ميگفت اگر من                 
اينجا بميرم تو ديگر نميتوانی در            

و وقتيکه   .  اين منزل زندگی کنی       
من آن اتاق را خالی کردم همه                 

تمام .  چيزش را خالی کردم                 
بعد .  متعلقات اتاق را خالی کردم         

از آن ديگر کمتر قدرت و يا بهتر           
بگويم جرئت پيدا ميکردم که به آن        

تصوير اتاق ديگر    .  اتاق پا بگذارم   
ديگر دخترم  .  برايم عوض شده بود   

که .  نبود که ساکن قبلی آن اتاق بود      
ميز تحصليش را در گوشه ای                 
داشت و تخت خوابش را در گوشه        

خاطره و تصوير            .  ای ديگر     
. ديگری حاکم بر فضای اتاق بود          

منصور .  تخت بيمارستان بود           
حکمت بود در دوران پايانی                     

و .  زندگی و در جدال با سرطان           
بعد اين نکته که يک خالء، يک               
کمبود، يک گمشده، يک حفره آنجا      

و هر وقت که به ياد          .  وجود دارد 
منصور حکمت می افتم به آن اتاق        

به دور  .  به آن فضا ميروم    .  ميروم
گويی چيزی را    .  و بر نگاه ميکنم     

گم کرده ای، گم شده ای که پيدايش        
ميدانی کجاست اما پيدايش    .  نميکنی

هر چقدر بيشتر ميگردی . نمی کنی 
 . پيدايش نميکنی

 

اما منصور حکمت که بود؟                      

عجين ميشوند با کل آن تاريخ و           
زمانيکه به او نگاه ميکنيد گويا           
خود تاريخ در جلو چشمانتان               

گويا در او آينده را  . مجسم ميشود 
 . می بينيد

 

بنظرم منصور حکمت به                      
اعتباری برای دوران خودش             

منصور حکمت      .  بود"  زود"
مانند آن نوابغی بود که در                      
دوران زندگي خودشان به تمام           
اثرات و ثمراتی که وجودشان            
. بجا گذاشت دست پيدا نکردند            

شاهد تمامی ثمرات کارشان                 
آنکه آن دوران، آن                .  نبودند

تاريخ، آن لحظه، سهمش را،               
حقش را ادا نکرد، آنطوری که           

واقعيت اين است که     .  بايد ميکرد 
منصور حکمت متعلق به تاريخ         

 . آينده اش بود

 

مارکس ميگويد انسانها تاريخ را       
اما در شرايطي که            .  ميسازند

. برايشان به ارث رسيده است             
يعنی در انتخاب شرايط مختار           

. شرايط داده شده است         .  نيستند
بنظرم برای اينکه به اين سئوال         

منصور حکمت   "پاسخ دهيم که       
بايد به آن تاريخ رجوع     "  که بود؟ 
آن تاريخ را گرفت، کمی          .  کنيم

درش کنکاش کرد و ديد آن                    
تاريخ چه بود؟ بنظرم تاريخی             
بود که در دوران نقطه عطف ها       
شايد بتوان نامش را تاريخ نقطه         

اگر تاريخ چند ده    .  عطفها گذاشت 
ساله را بررسی کنيم، تاريخی             
بود که جنبشهايی به انتهای                   

جنبشهای غير   .  خودشان ميرسند  
کارگری، غير کمونيستی که به         

اوج خودشان را از    . انتها ميرسند 
دوران افول   .  سر گذرانده بودند    

مثل هر پديده زوال          .  شان بود   
پذير ديگری که آغاز ميکند،                
رشد ميکند، به اوج ميرسد و بعد        

اين جنبشها دوران    .    افول ميکند 
. افول خودشان را طی ميکردند        

و اين جنبشهای اجتماعی غير             
کارگری بودند که به انتها، به              
دوران افول خودشان رسيده                

ضد "از جنبشهای                .  بودند
کشورهای به         "  امپرياليستی

اصطالح جهان سوم گرفته تا              
جنبش سوسيال دمکراسی تا حتی     

. بن بست و شکست بلوک شرق        
همه اين جنبشها در يک مقطع             

 منصور حکمت که بود؟
 على جوادى

زمانيکه به اين تم فکر ميکردم،             
احساس ميکردم که بايد ازش                  
فاصله بگيرم تا بتوانم بگويم نادر          

برای اينکه هر چه نزديک . که بود
تر ميشويد ابعاد کوچک تری از            

. يک واقعيت بزرگتر را می بينيد         
و فقط بايد فاصله بگيريد تا بتوانيد         

بايد برويد عقب   .  تمام بعد را ببينيد    
تر تا امکان پيدا بکنيد همه تصوير        

. راجع به آن فکر کنيد         .  را ببينيد  
به .  به تاريخ برگرديد    .  بخوانيدش

اين مجموعه برگرديد تا بتوانيد              
تا بتوانيد   .  حق مطلب را ادا کنيد        

بگوئيد که نادر که بود؟ و اين                   
سئوال را بايد به تاريخ جواب دهيد   

 که منصور حکمت که بود؟ 

 

منصور حکمت رفيقی نبود که با          
در جلساتش   .  هم شوخی ميکرديم    

به سخنرانی      .  شرکت ميکرديم     
هايش گوش ميکرديم و به هيجان          

منصور حکمت بيشتر     .  می آمديم  
از هر چيز و يا قبل از هر چيز                 
زمانی که تاريخ به او نگاه ميکند،         
به تالشش به تاثيرش به ثمره                   
تالشهايش نگاه ميکند، اين تاريخ          

. چيز ديگری را به ما ميگويد                  
ميگويد که منصور حکمت فشرده       

فشرده ای  .  ای از يک تاريخ است     
اما به چه      .  از يک جنبش است        

معنا؟ در تاريخ دورانهايی وجود          
دارند، و در اين دورانها چهره                
هايی وجود دارند که اين چهره ها         

خالصه .  فشرده اين تاريخ ميشوند     
. و بيان خود اين تاريخ ميشوند                

گويا .  چکيده خود تاريخ ميشوند         
تاريخ و شخص در هم تنيده                       

گويا .  در هم ادغام ميشوند   .  ميشوند
نميتوانيد .  از هم انفکاک ناپذيرند        

اين تاريخ و اين شخص را از هم            
نميتوانيد بگوييد که          .  جدا کنيد    

خصوصيات اين جنبش در اين فرد 
و يا اينکه خصوصيات اين      .  نيست

گويا آن  .  فرد در اين جنبش نيست      
فرد يک بيان فشرده شده، نمونه             
وار از تاريخ زمان خودش و بيان         
خالصه جنبش اجتماعی معينی در      

در تاريخ کمتر . زمان خودش است
دورانهايی را پيدا ميکنيد و در                 
دورانها شخصيتهايی که بيان                  

اين چنين    .  فشرده تاريخ ميشوند      

۵ضميمه   
تاريخی معين به پايان خط خود               

دوران تحوالت      .  رسيده بودند     
کمتر در    .  بود"  خيره کننده ای     "

تاريخ دورانهايی وجود دارد که             
جنبشهای متعددی که در زندگی و        
تالش جامعه نقش داشتند در يک            
مقطع تاريخي معين همه با هم به            

. يک بن بست و به يک انتها برسند     
گويا تاريخ دارد از تونلی رد                     

تونلی که در آن وقايع               .  ميشود
فشرده ميشود و تحوالت سير و              

. شتاب فزاينده ای بخود ميگيرند           
مثل اينکه يک مجرای عظيم و                
يک جريان عظيم را در يک لوله           
باريک کرده اند و می بينيد که                  
جريان تغييرات با چه فشاری از            
آن طرف به بيرون سرازير                      

منصور حکمت در اين           .  ميشود
در اين  .  مقطع تاريخی قرار داشت    

شرايط مسير آتی معموال نا روشن        
. جهت تحوالت روشن نيست   .  است

به قول خودش انگار که بمبى                   
وسط دنيا خورد و  لجن را به هر            
سو پرتاب کرد، طورى  که                       

 بسادگي       تشخيص چهره آدمها        
و در اين شرايط می         .  ممکن نبود 

بينيد که عليرغم اين فشارها و                  
تهاجمات  صفی را شکل ميدهد،            
افق و سيماى فکرى و سياسى يک        
جنبش را  ترسيم ميکند که وقتيکه          
به مختصاتش نگاه ميکنی گويا               
دارد خودش را بيان و ترسيم                    

اگر ميخواهی مختصات اين   .  ميکند
صف را توصيف کنی، گويا داری       

 . سيماي خودش را بيان ميکنی

 

نميتواني منصور حکمت را جدا از 
جنبش کمونيسم کارگری بطور              

اگر ميخواهی   .  مجزا ترسيم کنی     
انسانگرايی اين صف را توضيح           
دهی مثل اينکه بايد خودش را                  

اگر ميخواهی       .  توصيف کنی      
درکش را از کمونيسم و تغييرات          
انسانی جامعه توضيح دهی مثل             
اينکه بايد رابطه خودش را با                   

و همه    .  فرزندانش توضيح دهی      
اين خصوصيات در هم تنيده                     

و آن  .  ميشود و به هم گره ميخورند     
قدر بهم تنيده ميشوند که خودش              
گويا فشرده ای از اين حرکت                   

وقتيکه .  عظيم اجتماعی ميشود         
نگاه ميکنی به نقش منصور                      
حکمت و ميپرسی که مگر چکار          
کرد اين بشر در تاريخ؟ پنجاه و               

بيست .  چند سال عمر کرد و رفت       
سالش که       

٦صفحه   



٦صفحه  يک دنياى بهتر   

! نميدانست که دارد چه کار ميکند؟      
 سالش را      ٣٠بايد جواب داد اما           

ميدانست که چه ميخواهد و دارد            
چکار ميکند و مشغول چه کاری           

 سال چيزی از    ٣٠و در اين    .  است
خودش بجا گذاشت که تاريخ                    
 . شکست نخوردگان را شکل داد

 

به شرايط   "  نه"منصور حکمت،      
بر .  داده شده زمان خودش بود             

دوران "  فاتحين"خالف ادعای          
خودش که ميگفتند هر تالشی برای  

. بهبود و ترقی و پيشرفت تمام شود 
و ميگفتند خفه شويد و اين                           

ادعا نداشته   .  سرنوشت را بپذيريد    
. باشيد، آمال و آرزو نداشته باشيد         

مبارزه برای زندگی   .  بی ثمر است  
همين است که        .  تمام شده است       

اين .  يا بسوزيد يا بسازيد        .  هست
پيام بورژوازی زمان منصور                

اما منصور حکمت       .  حکمت بود   
به اين      .  نپذيرفت.  قبول نکرد     

نه خودش را بيان     .  شرايط نه گفت  
. پاسخ اش يک ضرورت بود     .  کرد

شفاف .  با قدرت اين نه را بيان کرد 
گوشه ها و تکه هايی از       .  بيان کرد 

اين ضرورت تاريخی را بيان                 
. تماميتش را بيان کرد              .  نکرد

بنظرم وقتيکه بر ميگرديد و نگاه           
ميکنيد و منصور حکمت را ورق         
ميزنيد، می بينيد که تماميت                       
تعرض به اين وضعيت ضد                      
انسانی را و به هر چيزی که                      

يک .  انسانی نيست را بيان ميکند        
به .  رگه فکری را شکل ميدهد             

حرکت عظيمی از تاريخ شکل و           
رگه ای در سوسياليسم     .  افق ميدهد 

نگاه .  که انسانگرايی اساسش است    
ميکنيد، می بينيد که بنيانهای                     
. جامعه موجود را نمی پذيرد                   

جامعه ای که شرايط و ابزار تامين       
نيازهای زندگی و معاش انسانها را  

و تنها    .  به گروگان گرفته است         
زمانيکه که سودشان تامين شد،              
اين ابزارها را به کار می اندازند           
و هر وقت که سودی توليد نشد از          

مالکيت .  کار می اندازند                   
خصوصی بر ابزار معاش و توليد        
مايحتاج زندگي مردم را قبول                 

به سوسياليسم اش نگاه            .  نميکند
ميکنيد، متوجه ميشويد که                          
سوسياليسم اش متعلق به دنيای               

الهيات "اهميت ميدهيد به يکباره       
اين .  را پيدا ميکردند   "  رهايبخش

ويژگی ها و گوشه ای از                         
کمونيسم قبل از منصور حکمت        

بعد به کمونيسم بعد از                .  بود
می .  منصور حکمت نگاه ميکنيد    

بينيد که تمام ابعادش تراشيده شده     
بعدهايش .  شفاف است     .  است

زير نور    .  برايتان روشن است     
قرارش دهيد هر بعدش به تنهايی      

منصور حکمت          .  ميدرخشد
آنطور که آذر ماجدی ميگويد              

به .  کار سياسی را ساده کرد             
نظرم به اين اعتبار کار سياسی          
را ساده کرد که توانست اين افق         
و اين چشم انداز را به روشنی             

به .  در مقابل همگان قرار دهد          
اين اعتبار با بررسی کمونيسم            
قبل از منصور حکمت و                        
کمونيسم بعد از منصور حکمت        
به جايگاه منصور حکمت در              

به همين اعتبار   .  تاريخ پی ميبريد  
بمثابه "  حکمتيسم"فکر ميکنم که     

يک رگه فکری و اجتماعی در           
تاريخ تحوالت معاصر بشری            
جايگاه معين و غير قابل انکاری       

حکمتيسم بمثابه يک رگه        .  دارد
در .  فکری بايد تبيين بشود               

مقايسه با ساير رگه های فکری          
بايد .  در کمونيسم بايد بيان بشود       

جنبه ها و جلوه های متعددش               
شناخته شود و خود منصور                 
حکمت در کنار ساير غولهای            
فکری که تالشهای عظيمی در           
جنبش عظيم کمونيسم کارگری          
انجام داده اند، مانند مارکس و             

 . لنين قرار داده شود

 

منصور حکمت را بايد با                        
غولهای فکری جهان معاصر            

. نکته جالبی است     .  مقايسه کرد  
اگر به مارکس نگاه کنيد به                    
دوران مارکس نگاه کنيد می                
بينيد که در دورانی بود که روی        
دوش غولهای فکری زمان خود        

روی شانه هايشان      .  ايستاده بود  
ايستاد و با قامتی بلندتر افقهای            

اگر .  فراتری را ديد و بيان کرد        
لنين را ببينيد مشاهده ميکنيد که          
در دورانی فعاليت ميکرد که               
روی آوری به مارکس و                        
جريانات راديکال چپ و                        
انترناسيوناليست گسترده و                  

و لنين در اين            .  همگانی بود   
شرايط يک انقالب عظيم                       

اما .  اجتماعی را سازمان ميدهد      

 ...منصور حکمت که بود
پيوند .  آينده های دور دست نيست       

عجيب و جدا ناپذيری با حرکت             
هم .  جاری و روزمره تاريخ دارد       

اصالحات و بهبود روزمره را              
ميخواهد هم تغيير بنيادی جامعه            

در عين حال که برای هر ذره         .  را
بهبودی تالش ميکند، در همان               
حال دارد سيما و افق تغييراتی را          
ترسيم ميکند که مستلزم دگرگون          
کردن کل بنيادهای اقتصادی و               

حزبيتش را  .  اجتماعی جامعه است  
انترناسيوناليست .  بيان ميکند        

بودنش را در دنيايی که بعضا                  
اسير خرافات ناسيوناليستی و ضد       

. بشری شده است، بيان ميکند                 
انترناسيوناليست بودنش را که               
نگاه ميکنی متوجه ميشوی که از          

انسان .  تئوری استنتاج نشده است      
. کليت و تماميت انسان است     .  است

انسانی که در هر گوشه ای زندگی       
هر شکل و شمايل و زبانی       .  ميکند

و به اين اعتبار        .  که داشته باشد     
اگر بخواهيد بگوئيد که منصور             
حکمت که بود؟ بنظرم بايد بگوييد        

نيازی بود که      .  که يک نياز بود       
نياز و ضرورتی      .  پاسخ داده شد     

بود که در دوران پر پيچ و تحول            
 . تاريخ پاسخ داده شد

 

و اگر بپرسيد که اهميتش چه بود؟         
بايد بگوئيم که کمونيسم قبل از                

به قول   .  منصور حکمت چه بود       
خودش کيسه بوکس بود که                       

کيسه بوکسی بود که فقط     .  ميزدنش
کيسه بوکسی بود که             .  ميخورد

آدمهايش بايد سر خودشان را قايم         
به گوشه ای ميرفتند که        .  ميکردند

. ما نبوديم     .  بگويند ما نيستيم           
سرشان را قايم ميکردند از اينکه          

سرشان .  ضربات بيشتری نخورند   
را در زانوشان ميگرفتند که                     

يک کيسه   .  صدمه بيشتری نبينند     
به قول خودش بهشان      .  بوکس بود 

ميگفتند که ميهن را دوست نداری،     
ناسيوناليسم و عقب مانده ترين               
تعلقات ضد انسانی را وارد                       

. دستگاه فکری خودشان ميکردند       
بهشان ميگفتند که دمکرات نيستی؟   
دمکراسی و پارلمان و بازار آزاد         
و رقابت سرمايه را وارد سيستم            

بهشان .  فکری خودشان ميکردند      
ميگفتند که به نقش مذهب کم                     

۵ضميمه   
در دوران منصور حکمت                        

. هيچکدام از اين شرايط نبود                   
بودند "  کوچکی"آدمهای سياسی       

که ادعای بزرگ رسيدن به انتهای       
تاريخ مبارزه طبقاتي و تحوالتش         

فکر و ايده آل انسانی و       .  را داشتند 
. مترقی را ميخواستند نابود کنند            

اين به اصطالح متفکرين زمان              
مدعی پيشرو بودن و ترقی بودن           

بر عکس در مقابل تاريخ       .  نداشتند
و به  .  تالشهای انسانی ايستاده بود     

همين اعتبار تنها کسی ميتوانست          
افقهای دور دست را ببيند که                     

. خودش قامت بلندی داشته باشد            
کسی که بر روی ارتفاعات                       
اخالقی بلند تری ايستاده باشد تا              

. بتواند مسير حرکت را ببيند                    
منصور حکمت خودش آن قامت           
. بلند تاريخ زمان خودش بود                    

شرايط و      .  خالف جريان بود          
حرکت سياسی جامعه در نقطه               

در دوران    .  مقابلش قرار داشت       
مارکس اين تفکر که جامعه نسبت        
به فرد و شرايط زندگيش مسئول           

اما .  است، نرم و پذيرفته شده بود         
در دوران منصور حکمت حرکت       

و جامعه بر عکس            "  متفکرين"
رهايی فرد را با قرار                     .  بود

گرفتنش در زير دست و پای                     
 . رقابت سرمايه معنا ميکردند

 

و اگر به تاريخ تحوالت سياسی              
ايران نگاهی بيندازيد از گوشه ای        
ميتوانيد نقش و تاثير عميق کارش         

ده سال پيش زمانيکه در      .  را ببينيد 
رسانه ها حضور پيدا ميکرديم                
اولين برخورد اين بود که گويا يک 
موجودات به تاريخ بی ربطی را            
پيدا کرده اند که بايد به سخره اش           

با تعجب ميپرسيدند که            .  بگيرند
شما هنوز هم کمونيست هستيد؟              
مثل اينکه مپيرسيدند شما ديوانه             
هستيد؟ دقيقا ميخواستند اين را                

با اشاره و بعضا مستقيما         .  بگويند
می گفتند مگر نمی بينيد که چه                 
اتفاقی در تاريخ افتاده است؟ االن          

تصويری که االن وجود     .  نگاه کنيد 
تفاوت .  دارد را بررسی کنيد               

همان جريانات . بسياری کرده است 
ميگويند که اگر شما نباشيد                         

حتما بايد  .  تشريف بياوريد .  نميشود
مدافع دو آتيشه سرمايه و           .  باشيد

سرمايه داری االن مجبور شده که        
در رسانه اش بگويد که جامعه                
فردای ايران آزاد نيست اگر                     

کمونيستها 
٧صفحه   



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اين يک تاثير کوچک      .  آزاد نباشند 
حرکت جنبشی است که منصور            
. حکمت متفکر و سازمانده اش بود     

منصور حکمت ميگفت زمانيکه           
کمونيسم در بستر اصلی جامعه              
قرار ميگيرد انفجاراتی صورت           
ميگيرد که برای خود ما ناشناخته         

 . اين اتفاق دارد می افتد. است

 

. و بنظرم تازه اين اول کار است            
. منصور حکمت از ميان ما رفت         
. تعهدی نکرده بود که هميشه بماند       

ما در   .  و ما بايد به جلو ميرفتيم            
حال برداشتن گامهای اول                         

با .  حرکتمان بعد از منصور هستيم     
بعضا با  .  آموزشهايش به جلو رفتيم   
ولی جلو . آزمون و خطا پيش رفتيم

جنگهايی کرديم و جلو              .  رفتيم
عليرغم مشکالت به جلو          .  رفتيم
حزبش را عليرغم تعرض        .  رفتيم

پرچمش را    .  راست حفظ کرديم       
 . برافراشته نگهداشتيم

 

. منصور حکمت االن اين جاست          
. اين حزب منصور حکمت است          

جاي .  گويا خودش اين جاست             
ديگری نيست و دارد به تالشهای          
ما نگاه ميکند به اتفاقاتي که رخ               

می بينی افرادی در          .  داده است   
کنار اين جريان قرار گرفته اند که        
به علی قسم ميخورند که منصور           

و آن   !  حکمت در کنار شماست؟       
حرف منصور حکمت بيادت می          
آيد که حزب بزرگي ميشويم که              
بعضی ها نميدانند لنين خوردنی             

حزبي که مردم     .  است يا پوشيدنی   
دردمند آن را ابزار تغيير در                     

و اين     .  زندگی خودشان ميدانند        
کارگری که  .  اتفاق دارد رخ ميدهد    

ميگويد شما اميد و حرف دل ما               
جوانی که اميدش برای            .  هستيد

زنی که    .  آينده اين حزب است           
حزب را ابزار نابودی ستمش                 

ايکاش بود، می . ايکاش بود.  ميداند

 ...منصور حکمت که بود
ديد، ايکاش بود و ميديد که چه                   
اتفاقی در تاريخ در شرف وقوع              

آن روز که به ما ميگفت                .  است
زمانيکه جامعه ايران آزاد شود،             
زمانيکه حکم آزادی انسان، حکم           
لغو اعدام، حکم برابری انسانها،            
حکم لغو نابرابری زن و مرد، حکم 
پايان ستم را جامعه اعالم کند،                  
ميگفت که بغض گلوی انسان را              

ما امروز داريم گوشه . خواهد فشرد
هايی از اين تحول را مشاهده                     

 . ميکنيم

 

در سالگرد درگذشت منصور                  
حکمت بايد گفت که منصور                      

ما بايد منصور    .  حکمت اين جاست   
با .  حکمت را به تاريخ بشناسانيم          

فاصله گرفتن از شخص اش تا                  
بتوانی شخصيت اش، و جايگاهش        

من .  را به ديگران توضيح دهی            
فکر ميکنم که ما کسانی که از                    
نزديک در کنار منصور حکمت             
بوديم، در کنارش مبارزه کرديم،           

. ازش آموختيم، ما به تاريخ مديونيم      
نه .  به منصور حکمت مديونيم             

بمثابه يک دوست بلکه بمثابه                    
انسانهايی که در يک برهه تاريخی       
اين امکان را داشتيم در کنارش                

ما نميتوانيم   .  ازش آموختيم  .  باشيم
اين آموزه ها را براي خودمان نگه        

بايد در اختيار جامعه بشری      .  داريم
و بشريت را مجهز به        .  قرار دهيم 

 .سالحی بکنيم که او حدادی کرد

  

در .  منصور حکمت زنده است            
زنده باد    .  جنبش ما زنده است           

 ! منصور حکمت

 
اين نوشته بر مبنای سخنرانی            *  

علی جوادی در سومين سالگرد               
منصور حکمت در لندن تنظيم شده        

 .* است

۵ضميمه   

 سهميه بندى بنزين
. به نظر ميرسد ديشب و امروز جمهورى اسالمى درس خوبى گرفت

 سال زير بمب و موشک له ٨معلوم شد اين همان مردمى نيستند که 
شوند، با سياست جنگى ساکت شوند، فرزندانشان در زندانها قتل عام 

. ببندند  “ ايران ژاپن ميشود”شوند، و نهايتا دل به کرامات رفسنجانى و 
اين نسل جديد ميخواهد سر به تن اين حکومت . آندوره گذشته است

امروز مردم فهميدند سياست تحريم اقتصادى و اعمال فشار به  . نباشد
امروز مردم فهميدند که وقتى . رژيم دودش تو چشم آنها ميرود

حضرات دول فخيمه و دمکرات تحريم اعمال ميکنند، احمدى نژاد و 
مردم اعالم  .  شرکا به دوره مير حسين موسوى و خمينى برميگردند

. آماده اعتراض و انفجارند  . اعتراض کردند . کردند که قبول نميکنيم 
اين چيزى نيست جز يک  . همه ديشب و امروز روحيه ديگرى دارند

حقيقت ساده؛ مردم در کمين رژيم اند و روزى که پائين اش بکشند دنيا 
.    جمهورى اسالمى بايد دست و پايش را جمع کند. سورپرايز ميشود  

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



٨صفحه  يک دنياى بهتر  ۵ضميمه    

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

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

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

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

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 ١٠٠ پوند انگليس ده يورو اروپا ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است

. ريال ايران است١٠٠٠٠کرون سوئد و   

  بياد منصور حکمت در های گيت گرد آئيم!

پنجمين سالگرد درگذشت منصور حکمت م�ت�ف�ک�ر         ژوئيه   4
ت�اک�ن�ون    .   و تئوريسين بزرگ جنبش کمونيسم کارگری اس�ت    

هر سال در گراميداشت اين انسان بزرگ و اين ک�م�ون�ي�س�ت               
امسال ن�ي�ز روز ش�ن�ب�ه            .   برجسته در های گيت گرد آمده ايم      

.  بعد از ظهر در های گيت جمع مي�ش�وي�م   1 ژوئن ساعت   30
در اينجا از تمام دوستداران منصور حکمت دع�وت م�ي�ک�ن�م             
که در اين روز به های گيت بيايند تا با هم به ياد اين انس�ان     
 .عزيز و ارزشمند و دستاوردهای عظيم او را گرامی بداريم

 

 2007 ژوئن 6آذر ماجدی    

سيروان قادری     +44 77 65 43 12 76   :تلفن تماس
com.gmail@azarmajedi    



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

کميته رهبری حزب حکمتيست             
ارزيابی ما از   "سندی تحت عنوان     

" حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
نه اين ارزيابی    .  منتشر کرده است   

ر مبنای برنامه و اهداف حزب             ب
اتحاد کمونيسم کارگری که در                
اسناد منتشره اين حزب و                           
سخنرانی های متعدد رهبری آن            
اعالم شده است، بلکه با اتکاء به            
ارزيابی رهبری حزب حکمتيست       
از حزب کمونيست کارگری و               
قطب بندی های زمان انشعاب،              

روش بديعی   .  جمعبندی شده است    
اين ارزيابی بر مبنای هيچ         .  است

تحليل مارکسيستی يا ايژکتيوی بنا        
يک سری     .  گذاشته نشده است         

خود "و  مواضع اختياری، فرقه ای
در اين سند رديف شده     "  خدمت کن 

باعث تاسف است که                 .  است
به همت   "جريانی که مدعی است        

يک رويکرد جنبشی و تئوريک            
هويت متمايز و برجسته    ...  منسجم  

ای در کمونيسم ايران کسب کرده          
اين چنين اختياری و بدون         "  است

هيچ تحليل تئوريک منسجم يک             
حزب سياسی را مورد ارزيابی             

هيچ مارکسيستی اين     .  قرار ميدهد  
اين سند  .  ارزيابی را جدی نميگيرد   

با هدف  مستحکم کردن ديوار                  
نفرت فرقه ای که دارد فرو                       

رفقا .  ميريزد، نگاشته شده است         
صدای ريزش آوار را شنيده اند و          
عجوالنه دارند ديوار را قبل از               

اين .  فروريختن کامل تعمير ميکنند    
سند هيچ ربطی به يک تحليل                    
مارکسيستی از يک حزب سياسی        
و جايگاه آن در يک جنبش معين             

نقطه عزيمت رهبری حزب    .  ندارد
حکمتيست ترميم ضرباتی است که      
پروژه اتحاد کمونيسم کارگری به         
پروسه شيطان سازی از رهبران          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و به      
فضای نفرت فرقه ای وارد آورده         

رفقا در تحليل و ارزيابی            .  است
خود از پروژه اتحاد کمونيسم                  
کارگری نه از منافع طبقاتی و                 
جنبشی، بلکه از منافع محدود                  

لذا .  سکتاريستی حرکت کرده اند       
در البالی اعالم مواضع اختياری        
و بی پايه ای چون منتسب کردن             

نبش کمونيستی،  جمثال  
سوسيال دموکراسی،      
جنبش استقالل طلبی و  
غيره احزاب گوناگون    

ترکيب .  شکل ميگيرند 
حزبی جامعه بسيار          

احزاب .  متغير است    
ميايند و ميروند، حال       
آنکه جنبش هايی که          
اين حزب بندی ها بر        
آنها بنا شده اند ديرپا          
تر و تاريخی                          

مصاحبه با      ."  (ترند
 )9 ص 1پرسش 

 

معلوم نيست که منظور رفقا از           
اکنون ديگر      "اين جمله که                

کمونيسم کارگری بعنوان يک            
جريان واحد سياسی موجوديت          

 جنبشاشاره به      .  چيست"  ندارد
کمونيسم کارگری دارند يا                     
کمونيسم کارگری تحزب يافته؟        
کمونيسم کارگری بعنوان يک            
جنبش، يک جريان سياسی قابل         
تمايز از جنبش های اصلی                    

بعنوان حزب، اکنون    .  ديگراست
سه حزب در اين جنبش وجود             
دارد و به اين معنا کمونيسم                   
کارگری در شکل تحزب يافته            
اش يک جريان واحد سياسی               

اگر اين مقصود رفقا             .  نيست
. است، ما با آنها هم نظريم                     

ناروشنی در اينجاست که اين              
موضع با ساير مواضع اعالم              
. شده در اين سند در تناقض است      

رفقا بغير از خود هيچ جريان               
ديگری را در بستر کمونيسم                
 .  کارگری به رسميت نمی شناسند

 

جنبشی از حزب     –تحيلل سياسی 
 !اتحاد کمونيسم کارگری

اين سند در زير تيتر تحليل                     
تئوريک جنبشی از حزب اتحاد         
کمونيسم کارگری، يک تحليل و        
ارزيابی از حزب کمونيست                
کارگری ارائه ميدهد و بعد                    
ميگويد حزب اتحاد کمونيسم               

 !کارگری هم همان است

 

فراکسيون اتحاد کمونيسم                   "
کارگری از نظر سياسی هيچ              
نقدی به سيستم نظری و جنبشی         
رهبری حزب کمونيست                        
کارگری که خود جزء آن بوده            

 نگرانی از چيست؟

 نقد ارزيابی حزب حکمتيست از حزب اتحاد کمونيسم کارگری

ناسيوناليسم "ما به جنبش                           
های به تکرار ادعاهای    !"  ميليتانت

اين سند  .  دوران انشعاب ميپردازند  
اگر .  نه تئوريک است و نه منسجم      

قرار باشد اين سند را مبنای ادعای    
رويکرد "اين رفقا در مورد                     

سه سال گذشته     "  تئوريک منسجم  
شان قرار دهيم، متاسفانه در                    

به ادعاها   .  امتحان مردود ميشوند    
 .بپردازيم

 

کمونيسم کارگری، جنبش يا                   
 حزب؟ 

اکنون ديگر        :  "اعالم ميشود       
کمونيسم کارگری بعنوان يک                

 موجوديت     یجريان واحد سياس        
منظور از اين حکم روشن     ."  ندارد
کمونيسم کارگری پيش از       .  نيست

. هر چيز يک جنبش سياسی است        
جنبشی که در اين چند ساله وسيعا         

بر مبنای هر    .  گسترش يافته است   
جنبش سياسی احزاب گوناگونی           
شکل ميگيرد يا ميتواند شکل                   

 يک  2004پيش از انشعاب     .  گيرد
حزب سياسی واحد کمونيسم                    

در آن     .  کارگری وجود داشت         
مقطع کمونيسم کارگری توسط              
يک حزب واحد نمايندگی ميشد،           
اما تمام جنبش کمونيسم کارگری          

منصور .  را در برنميگرفت             
حکمت ميگفت، حزب کمونيست         
کارگری نوک کوه يخ جنبش                   

اکنون سه  .  کمونيسم کارگری است  
حزب در بستر اين جنبش وجود             

به نقل قولی از منصور             .  دارند
 :حکمت توجه کنيد

 

بنظر من نبايد                        "
نيروهای سياسی را بر       
حسب گروهبندی های        
امروزی شان دسته               
بندی کرد، يا حتی                  
صرفا نيروهای تحزب      

حزب . يافته را نگاه کرد
سياسی نوک سازمان          
يافته يک جنبش سياسی      

بر بستر يک           .  است
جنبش سياسی واحد،            

۵ضميمه   
از نظر ما حزب اتحاد       .  است ندارد 

کمونيسم کارگری تا اينجا تماما به           
همان سيستم تئوريک، سياسی و              
جنبشی حزب کمونيست کارگری           
تعلق دارد و فقط حزب ديگری                 

 ."ساخته است

 

واقعا که بايد به اين عمق تحليل                  
حزب نوينی تشکيل      .  تبريک گفت  

موسسين آن پس از يک       .  شده است 
سلسله مجادالت با رهبری حزب            
کمونيست کارگری از اين حزب             
استعفا کرده اند و حزب جديد را               

اختالفات آنچنان   .  بنيان گذاشته اند    
جدی و عميق بوده است که ماندن            
در يک حزب را عليرغم تالش                 

در .  بسيار غيرممکن ساخته است        
طول چندين ماه صدها صفحه کاغذ       
در توضيح نظراتشان و نقد نظرات       
هم رهبری حزب کمونيست                       
کارگری و هم رهبری حزب                      
حکمتيست منتشر کرده اند، ساعت        
ها سخنرانی کرده اند، پالتفرم و              

اعالم کرده اند که    .  بيانيه  نوشته اند   
 را  14کليه مصوبات حزب تا پلنوم       

. قبول دارند و برسميت می شناسند        
آنگاه دوستان حکمتيست ما در چند        
کلمه تحليل تئوريک و جنبشی شان        
را در مورد اين حزب اين چنين                

اين حزب هم همان        :  اعالم ميکنند  
! حزب کمونيست کارگری است            

آخر چگونه ميشود تحليل تئوريک         
شما را جدی گرفت؟ بخود زحمت          
ميداديد اسناد اين حزب جديد را نقد         
ميکرديد، يا الاقل کمی صبر                      
ميکرديد پراتيک اش را نقد                         

آيا اين صرفا يک تالش         .  ميکرديد
عجوالنه سکتاريستی برای                        
جلوگيری از ريزش ديوار فرقه ای       
نفرت نيست؟ رفقا چرا اين چنين              
نگران ايد؟ چه منافعی مهم تر از              
منافع پيروزی کمونيسم کارگری            
وجود دارد؟ آيا واقعا انتظار داريد          
که مارکسيست ها و کمونيست ها            

 اين ارزيابی شما را جدی بگيرند؟ 

 

قاعدتا حزب سياسی    :  "ادعا ميکنند 
برای تصرف قدرت سياسی                       

حزب اتحاد      .  سازمان می يابد          
کمونيسم کارگری اما فلسفه خود را       
اتحاد دو حزب ديگر اعالم کرده              

بنظر ميرسد که از نظر اين       ."  است
حزب .  رفقا ميتوان هر ادعايی کرد     

اتحاد کمونيسم کارگری در بيانيه            
اعالم 

١٠صفحه   



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

موجوديتش اهداف خود را اعالم          
کرده است، برنامه يک دنيای بهتر       
را بعنوان برنامه حزب خود اتخاذ        
کرده است و رسما اعالم کرده که         
کليه مصوبات حزب کمونيست              

 را قبول دارد     14کارگری تا پلنوم     
و بعنوان اسناد حزبی خود                         

آنگاه اين رفقا   .  برسميت می شناسد  
در روز روشن اعالم ميکنند که             

حزب اتحاد کمونيسم کارگری             "
فلسفه وجودی خود را اتحاد دو               

قرار داده است و به                   "  حزب
تصرف قدرت سياسی کاری                   

اين ادعا قرار است چه               .  ندارد
کسی را متقاعد کند؟ قاعدتا از هر         
کمونيست جدی انتظار ميرود که          
برای شناخت يک حزب ديگر                
اسناد آن را مطالعه کند و برمبنای         

 . آن قضاوت کند

 

چه کسی   :  روش های تشکيالتی     
 چپ سنتی است؟

اين سند روش های تشکيالتی                  
موسسين حزب اتحاد کمونيسم                

ابتدا .  کارگری را نقد کرده است          
همان داستان کسالت آور دوران            
. انشعاب را تکرار کرده است                 

مساله بدهی و مصادره و انتشار            
. آثار منصور حکمت و قس عليهذا      

اين ادعا ها همگی بارها پاسخ                  
ديگر در اينجا ما وارد        .  گرفته اند 

 . اين داستان کسالت آور نمی شويم

 

سپس به نقد روش ما در حزب                 
. کمونيست کارگری پرداخته است      

اعالم ميکند که ما می بايست                    
زمانی که کميته مرکزی فراکسيون  
را برسميت نشناخت فراکسيون را       

اينجا رهبری دو      .  منحل ميکرديم  
روش .  حزب به هم نزديک ميشوند   

رهبری حزب   .  هر دو يکی است      
حکمتيست مدعی نمايندگی تمام             

و حزب  "  کمونيسم کارگری "عيار  
کمونيست کارگری که در نظر آنها     
هيچ ربطی به کمونيسم کارگری            
ندارد با هم در مورد فراکسيون هم        

علت استعفای رفقای        .  (نظر اند   
مخالف سياست رهبری حزب                
حکمتيست را بايد در اين روش              

عليرغم .)  های مشابه جستجو کرد     

بزرگ غيرقابل حسابرسی و              
موازی با حزب درون حزب               

ما با اتکاء به تئوری             .  ساختند
حکمتی حزبيت و دقيقا بخاطر            
پرهيز از محفليسم، تشکيل                   

همه فعاليت     .  فراکسيون داديم    
های ما برای رهبری حزب قابل       

دست به  .  کنترل و حسابرسی بود   
روش .  سازماندهی مجزا نزديم     

. ما کامال اصولی و حزبی بود            
اتهام حزب در حزب ساختن و            
محفلی فعاليت کردن از جانب             
رفقايی که يک حزب در خفا و            
کامال محفلی در حزب ديگری           
ساختند و بعد بعنوان يک حزب          
انشعاب کردند، کمی خنده دار             

 .  است

 

 !آينده نگری مغرضانه
اتحاد کمونيسم             "حزب             "

پرچمی برای جمع         "  کارگری
" ناراضيان" و"  مخالفين"آوری  

در حزب کمونيست کارگری و          
چنين .  حزب حکمتيست است         

حزبی از حد يک جريان محفلی         
 " .بی آينده عبور نخواهد کرد

 

روشن .  اين ادعای ديگری است     
است اگر فردی از سياست ها و          
روش های حزب متبوعش                   
راضی باشد در همان حزب به           

اگر از  .  فعاليت خود ادامه ميدهد    
آن حزب ميرود اختالفی دارد و         
از سياست ها و روش هايی                   

بنابراين اين يک    .  ناراضی است 
. توتولوژی عوامفريبانه است            

اوال، حزب اتحاد کمونيسم                    
جمع "کارگری پرچمی برای             

چقدر تحقير متکبرانه       "  (آوری
رهبری !  در اين کلمه وجود دارد    

حزب حکمتيست در استفاده از          
لحن متکبر و تحقير آميز در                 
رابطه با مخاطبينش، بويژه                  
منتقدين اش شهره خاص و عام           

مخالفين و ناراضيان اين      .)  است
حزب اتحاد    .  دو حزب نيست       

کمونيسم کارگری ظرفی برای          
تشکل و اتحاد کمونيست های              
کارگری است، کمونيست هايی         
که ميخواهند جمهوری اسالمی         
را سرنگون کنند، کار مزدی را         
لغو کنند، سوسياليسم را فورا               
مستقر کنند و ميخواهند اين                   
ديوار نفرت فرقه ای که درون            
صفوف کمونيسم کارگری برپا          

 نقد ارزيابی حزب حکمتيست از حزب اتحاد کمونيسم کارگری

ژست های آزاد منشانه، از                         
برخورد هايی که با رفقای مخالف         
و منتقد سياست های رهبری شده            
بود، ميشد موضع شان را حدس              

اکنون خود سياه بر سفيد نوشته       .  زد
اين اعالم موضع صريح  و             .  اند

پذيرش ريسک هم موضع ظاهر             
شدن با رهبری حزب کمونيست              
کارگری، صرفا برای نقد ما                      
نيست، بمنظور محکم کردن                      
سنگرها و حفظ موقعيت در حزب         

بايد به منتقدين درون         .  خود است  
حزب خود هشدار داد که بفکر                  
تشکيل فراکسيون نيافتند که                       
سرنوشتی مشابه در انتظار شان             

دم خروس اينجاست که              .  است
رهبری حزب        .  بيرون ميزند       

حکمتيست اصرار و تاکيد ما در              
دفاع از حق تشکيل فراکسيون و             
نقد روش های رهبری حزب                     
کمونيست کارگری را مورد نقد              

اين موضع خيلی          .  قرار ميدهد    
صريح تشابه سياست های                           
تشکيالتی و روش های مغاير با              
تحزب حکمتی در هر دو حزب را         

شاهد از غيب     .  به نمايش ميگذارد    
 .رسيد

 

فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری    "
حزب آلترناتيوی را در درون                   
حزب کمونيست کارگری تشکيل           
داد و در واقع بعنوان يک محفل               
غير قابل حسابرسی و غير پاسخگو 
در حزبی که عضو آن بود رفتار             

اين روش با مقتضيات يک           .  کرد
رابطه سالم سياسی خوانائی                       

اين موضع از دو جهت             ."  ندارد
شباهت صد     -1.  جالب توجه است   

در صد اين موضع با موضع                      
رهبری حزب کمونيست کارگری؛      

اين کلمات را کسانی مينويسند           -2
که از حدود يک سال پيش از                      
انشعاب در حزب کمونيست                      
کارگری عمال دست به کار ساختن        
يک حزب آلترناتيو درون حزب             

رهبران اين جناح به                    .  شدند
سفرهای غيررسمی تشکيالتی                
رفتند، به عضوگيری پرداختند،             
ترور شخصيت کردند، منابع مالی        
جداگانه ساختند، جلسات تشکيالتی      
جداگانه گرفتند، و فراکسيون هم             

اين رفقا يک محفل      .  اعالم نکردند 

۵ضميمه   
کمونيست .  شده است را فرو ريزند      

هايی که معتقدند بدون اتحاد                        
صفوف کمونيسم کارگری پيروزی      

روشن .  کمونيسم امکان پذير نيست     
است اگر در صفوف دو حزب                  
ديگر کسانی هستند که با اين اهداف       
احساس نزديکی ميکنند و به فرقه           
گرايی و سياست های رهبری                   
حزب شان نقد دارند به صفوف                 

ما از اين رفقا        .  حزب ما بپيوندند    
استقبال ميکنيم و آنها را با آغوش             

ولی سياست ما        .  باز می پذيريم       
ما !  مخالفين نيست   "  جمع آوری   "

رسما اعالم کرده ايم که تمرکز                 
اصلی خود را بر سازماندهی و                

جذب کمونيست های کارگری در            
در اين جهت     .  ايران قرار داده ايم      

 . ميکوشيم و موفق نيز بوده ايم

 

ثانيا، آيا اختالف و انتقاد از نظر               
شما قابل تقبيح است، که اين چنين            

و "  مخالفين"تحقير آميز در مورد         
نه تنها حزب خودتان،         "  منتقدين"

بلکه حزب کمونيست کارگری                 
صحبت ميکنيد؟ نقد سالح                            

رضايت نداشتن    .  مارکسيسم است   
از وضع موجود يکی از روش                 

منصور .  های منصور حکمت بود      
حکمت همواره در حال نقد حزب            

يکبار از حزب کمونيست     .  خود بود 
ايران جدا شد و حزب ديگری                    

در حزب کمونيست                .  ساخت
کارگری همواره پرچمدار نقد به             
. روش ها و موقعيت حزب بود                

 را از خاطر برده ايد؟ اما         14پلنوم  
نقد در دو حزب موجود جايی                     

نقد با تقبيح و اتهام و توهين          .  ندارد
 . روبرو ميشود

 

برخالف فرياد های             "
وحدت طلبانه آنها                     
سياست شان بر سرمايه        
گذاری بر شکاف ها و           
اختالفات احتمالی متکی      

اين جريان    .  بوده است   
اتحاد " تالش برای ايجاد   

" در کمونيسم کارگری         
را از طريق تماس های         
برنامه ريزی شده با                
کسانی که به تصور آنها        

" مخالفين خط رسمی         "
در حزب حکمتيست               

 ."هستند پيش ميبرد

 
١١صفحه   



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

اين موضع نگرانی رهبری حزب        
حکمتيست از موقعيت فعلی خود           
را بيان ميکند، نه از آينده حزب              

حزب .  اتحاد کمونيسم کارگری         
اتحاد کمونيسم کارگری تاکنون              
کوشيده است بر مبنای سياست ها          
و روش ها و سنن منصور حکمت        

باز و صريح و          .  به پيش برود      
روشن مواضع و اهداف اش را              

در عين حالی که    . اعالم کرده است 
همه کمونيست های کارگری را به       
حزب خود دعوت کرده است، هيچ      
کسی را به ترک حزب موجود اش       

. تشويق و ترغيب نکرده است                
صدها صفحه ادبيات منتشر کرده         
و ساعت ها سخنرانی کرده است تا 
خود و اهداف و روش هايش را به         
مردم و جنبش کمونيسم کارگری           

در حزب ما به روی             .  بشناساند
هر .  تمام کمونيست ها باز است           

کس که با دنبال کردن مباحث و               
مواضع ما تصميم بگيرد بما                     
بپيوندد، با آغو ش باز پذيرفته                  

در هنگام ورود هم به        .  خواهد شد 
او واکسن عليه تماس با کمونيست         

. های کارگری ديگر زده نميشود          
ورد فرقه گرايانه هم برای او                   

ما طرفدار سياست   .  خوانده نميشود 
باز و رفيقانه ميان کليه نيروهای            
جنبش کمونيسم کارگری، از جمله       
دو حزب موجود حکمتيست و                 

تالش .  کمونيست کارگری هستيم      
ميکنيم اين سياست را در جنبش              

اين .  کمونيسم کارگری جا بياندازيم   
فرقه گرايی برای کمونيسم                        

ما با تمام         .  کارگری سم است        
رفقای کمونيست خود تماس                     

". راضی"يا  "  ناراضی"ميگيريم،  
به جلسات عمومی هر دو حزب             

ما .  ما فرقه گرا نيستيم         .  ميرويم
ميخواهيم ديوارهای بی اعتمادی          

ميخواهيم فضای   .  را فرو بريزيم     
اعتماد رفيقانه را دگر بار در                    
صفوف کمونيسم کارگری ايجاد           

اين را پيش شرط پيروزی           .  کنيم
با هر رفيق          .  کمونيسم ميدانيم     

کمونيست سابق مان که عالقمند             
 . باشد ديدار خواهيم کرد

 

اين عبارات صرفا ميتواند از يک         
ذهنيت محدود نگر سکتاريست              

 . جای تاسف است       .  تراوش کند   

در مجادالت    .  چپ سنتی نبود       
پيش از انشعاب و در انشعاب              
خط منصور حکمت بهيچوجه            

مجادله از هر دو      .  نمايندگی نشد 
سو آغشته به رگه های چپ                   

خط کمونيسم کارگری   .  سنتی بود 
. در اين مجادالت ضعيف بود             

بويژه روش هايی که در حزب           
باب ميشد و رواج يافت بهيچ                
وجه با سنن و روش های                        

. حزبيت حکمت قرابت نداشت          
انشعاب نه آنطور که رفقا                       
زيرکانه تالش ميکنند ارائه                  
دهند، جدايی ميان خط حکمت و        

اختالطی از چپ . چپ سنتی نبود
سنتی و کمونيسم کارگری در هر   

اين روش  .  دو جبهه وجود داشت   
ها را آنها که ماندند در حزب                

از قضا رفقايی      .  جاری نکردند  
که رفتند در باب کردن چنين                

آنها .  روش هايی مبتکر بودند          
 آغاز به     18عمال پس از پلنوم         

ساختن حزبی درون حزب                    
زمان انشعاب اين رفقا         .  نمودند

غلفتی با حزبی که ساخته بودند          
اين رفقا         .  انشعاب کردند        

فراکسيون اعالم نکردند، در خفا      
 . حزب ساختند

 

اين نظريه که در زمان انشعاب          
حزب درست به دو تکه کمونيسم      
کارگری از يک طرف و چپ             
سنتی از طرف ديگر تجزيه شد          

اين .  حکمی متافيزيکی است          
تحليل بر چه فاکتورهايی استوار      
است؟ بر سياست هايی که پيش          
از انشعاب طرح شده بود؟ بر              
روش های حزبی؟ يا با توجه به         
آدمهای معينی در دو طرف؟ هر       
يک از اين فاکتورها را که در             
نظر بگيريد به اين حکم نخواهيد       

 . رسيد

 

 14منصور حکمت در پلنوم               
اعالم کرد که خط اش بر حزب          

چپ سنتی بيش از       .  حاکم نيست  
آنکه در افراد معين تبلور يابد در       
روش ها و سنت ها تجسم                        
ميافت، بشکل اجرا نشدن سياست 
های معين و در پراتيک حزب            

اما حتی اگر       .  بروز می يافت      
بخواهيم تجسم خطوط معين را           
در افراد معين جستجو کنيم، در         
مقطعی که منصور حکمت اين          
نقد تند را متوجه رهبری حزب          

 نقد ارزيابی حزب حکمتيست از حزب اتحاد کمونيسم کارگری

انشعاب، جدايی کمونيسم کارگری       
 !از چپ سنتی
حزب کمونيست      :  "ادعا ميکنند     

کارگری تا مقطع جدائی ما بستر             
مشترک خط حکمت و چپ سنتی           
بود که شرايط خاص تاريخی و                
سياسی تشکيل آن را ايجاب و ادامه       

اين ."  حيات آن را ممکن ميکرد           
يک واقعيت است که خط چپ                   
سنتی همواره بشکل روش ها و               
سنت های عمدتا خودبخودی و نه           
در سياست ها و مواضع، در حزب        
کمونيست کارگری به حيات خود           

مقاومت در مقابل            .  ادامه داد     
کمونيسم کارگری و خط منصور           
حکمت به اشکال مختلف وجود               

اما اين خط در زمان حيات        .  داشت
منصور حکمت هيچگاه بروز                  
نظری نداشت و در سطح سياسی           

در .  پرچم  مستقلی را برنيافراشت       
 عده ای بدون جدل              1999سال    

نظری وتالش برای           –سياسی     
تبديل خط خود به خط حاکم بر                   

روش ها و     .  حزب استعفاء کردند    
سنن چپ سنتی بويژه در مقابل                 
مباحث حزب و قدرت سياسی،                
حزب و جامعه و ساختن يک حزب    

. مدرن سياسی مقاومت ميکرد                
مقاومت روش ها و سنن چپ سنتی       
را بويژه زمانی که طرح ها زمين          
ميماند و پيش نميرفت ميشد                         

نقد منصور حکمت      .  تشخيص داد  
 تالشی برای نقد اين         14در پلنوم     

خط، نه در سطح تئوريک يا                       
ايدئولوژيک، بلکه در عرصه                 
سبک کار و سنن، درون رهبری            

بصيرت زيادی برای      .  حزب بود  
تشخيص باقيمانده های سنن چپ             

خود .  سنتی در حزب الزم نيست         
منصور حکمت بارها به آن اشاره         

 صريحا آن 14کرده بود و در پلنوم 
 .را مطرح کرد

 

پس از مرگ منصور حکمت، اين         
سنگر مهم کمونيسم کارگری در             
سطح نظری، سياسی و سنن و                  
روش های رهبری و حزب سازی،    

. چپ سنتی در حزب عروج يافت          
مجادالت پيش از انشعاب، آنطور          
که رفقا قصد دارند جلوه دهند،                  
تقابل کمونيسم کارگری در مقابل           

۵ضميمه   
ميکرد، رهبری حزب ترکيبی بود         
ازبرخی  رفقايی که انشعاب کردند        
و برخی رفقايی که در حزب                      

نقد منصور حکمت متوجه        .  ماندند
کل رهبری حزب بود، نه تعداد                 

رفقای تشکيل دهنده هيات        .  معينی
 تا پلنوم    3دبيران از بعد از کنگره         

آذر مدرسی،     :   بدينقرار بود        14
اصغر کريمی، کورش مدرسی،             
علی جوادی، اسد گلچينی، آذر                  
ماجدی، رحمان حسين زاده و مريم       

! به اين ترکيب توجه کنيد         .  نمازی
درست نصف اين رفقا انشعاب                 

اين ادعا  .  کردند و نصف آنها ماندند    
که آن نصفه که رفتند خط کمونيسم         
کارگری بودند و آن نصفه که                     
ماندند خط چپ سنتی، کمی                         

اين يک ادعای پوچ    .  مضحک است 
است که حزب به دو بخش کمونيسم       
. کارگری و چپ سنتی تجزيه شد            

بايد از رفقا پرسيد عيار کمونيسم             
کارگری و چپ سنتی را چگونه              
اندازه گيری کرديد؟ کاغذ تورنسل        
شما برای ارزيابی اين تجزيه کدام          

 است؟

 

 مولفه های انشعاب
جدائي در حزب کمونيست                       "

کارگري ناشي از زير پا گذاشتن             
اصول سازمانی و مقررات                        
تشکيالتی از جانب اقليت کميته                

اين يک تحليل   ."  مرکزی حزب بود  
بسيار سطحی از انشعاب در حزب        

درست .  کمونيست کارگری است       
است که رفقا زمانی که حميدتقوايی       
اعالم کنگره فوق العاده کرد از                

اما اين اقدام    .  حزب انشعاب کردند   
زمينه های     .  دليل انشعاب نبود         

انشعاب بسيار پيش از اين فراهم              
رفقا برای ارائه تصويری     .  شده بود 

که آنها را نمونه مجسم سياست ها و 
خط منصور حکمت و نمونه کامل          

حزبی   –اصولی گری تشيالتی            
نشان دهد، بطور اختياری و                       
مکانيکی مقوالتی را پشت هم                    

 .رديف کرده اند

 

هر ناظر بيطرفی از اين رفقا              -1
چرا شما که نمونه        :  خواهد پرسيد  

مجسم حزبيت و حکمتيسم بوديد در       
پاسخ به روش غيراصولی اقليت             
کميته مرکزی دست به انشعاب                
زديد و چنين ضربه بزرگی را به            
پيکره کمونيسم کارگری وارد                  

١٢صفحه آورديد؟ آيا        



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

راه ديگری برای مقابله با اين                  
روش غيراصولی نبود؟ نميشد از         
طرق ديگر به کادرهای حزب                
نشان داد که اقليت کميته مرکزی           
روشی غيراصولی را پيش گرفته        
است؟ اگر مشکل اين بود قطعا راه       
ديگری برای مقابله با آن وجود              

  . داشت

 

رهبران جريان اتحاد کمونيسم      "-2
کارگری خود از جمله تئوريسين          
ها و سردمداران تعرض به خط             
حکمت و زير پا گذاشتن آگاهانه             
اصول و موازين سازمانی حزب          
کمونيست کارگری و تحميل کردن      

 ."جدائی ما از اين حزب بودند

 

شما مدعی هستيد که انشعاب                   
حزب کمونيست کارگری را به دو       
جزء تشکيل دهنده اوليه اش،                   
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

چپ .  و چپ سنتی تجزيه کرد              
با .  سنتی ماند و خط حکمت رفت         

اين حساب اين انشعاب توانست              
کاری را که تاريخا منصور                      
حکمت نتوانسته بود انجام دهد يک      

پس گله و شکايت و             .  سره کند   
سرزنش تان برای چيست؟ مگر نه      
اينست که بنا بر تحليل شما انشعاب  
توانست بند ناف شما را از چپ               
سنتی جدا کند؟ پس اين انشعاب               
يک خدمت بزرگ به شما و                      
حکمتيسم انجام داده است، اينطور        
نيست؟ يک بام و دو هوا که                        

هم مدال حکمتيسم و               .  نميشود
کمونيسم کارگری را به سينه خود         

چپ "بزنيد و هم بازماندگان                     
جدايی را   "را برای اينکه       "  سنتی

لعن و   "  به شما تحميل کرده اند           
زمانی که تحليل و          !  نفرين کنيد   

ارزيابی اختياری است و با هدف          
ارائه يک تصوير معين از خويش        
پرداخته ميشود، نتيجه از اين بهتر        

نويسنده به تناقض گويی        .  نميشود
 .ميافتد

 

 به  ٢٠٠٤ما در باره انشعاب سال        
تفصيل در آينده سخن خواهيم                   

ما عميقا براين باوريم که            .  گفت
در .  بايد اين لطمات بازسازى شود     

و مسئوليت عملکردشان را بعهده 
نگرفته اند، فاقد اعتبارنامه                   
سياسی الزم برای صدور چنين         

در غياب يک     .  فراخوانی هستند  
بازبينی و نقد جدی، فراخوان              
اتحاد کمونيسم کارگری فاقد پايه       
اصولی است و تنها بعنوان يک          
اقدام تاکتيکی فرصت طلبانه و           
بنا به اقتضای روز معنی پيدا               

 ".ميکند

 

همين يک پارگراف کوتاه بخوبی     
بيانگر سکتاريسم و محدود                   

هبری رنگری حاکم بر ديدگاه             
در مورد  .  حزب حکمتيست است  

انشعاب و چگونگی آن در باال            
ما به    .  مختصرا توضيح داديم       

سهم خويش عملکرد و نقش خود       
در انشعاب را مورد نقد قرار               
داده ايم و سهم خود را پذيرفته              

اين اقدام ما از جانب رهبری      .  ايم
حزب کمونيست کارگری                     

" نادم"نام گرفت و ما        "  ندامت"
رهبری حزب      .  خوانده شديم     

حکمتيست اعالم ميکند، کافی             
تمام تقصير را بعهده             .  نيست

اعتبار نامه سياسی       "بگيريد تا       
برای فراخوان اتحاد            "  الزم

صفوف کمونيسم کارگری را             
برخورد هر دو       !  بدست آوريد   

. طرف دو روی يک سکه است        
يکی ميگويد نادم شدی، ديگری         

. ميگويد باندازه کافی نشده ای            
اين سکتاريسم است، اين فرقه            
گرايی محدود نگر است که سخن  

 . ميگويد

 

در اينجا اين سوال مطرح              -1
آيا شما نفس اين پروژه         .  ميشود

را قبول داريد ولی ما را شايسته         
صدور چنين فراخوانی نمی                
بينيد؟ خوب، دوستان، شما چرا         
خودتان پا وسط نميگذاريد؟ چرا       

اعتبارنامه "شما که دارای                    
هستيد، فراخوان    "  سياسی الزم   

اتحاد صفوف کمونيسم کارگری       
را نميدهيد و دست بکار آن                    
نميشويد؟ مطمئن باشيد ما از آن         

 . استقبال خواهيم کرد

 

مساله اينجاست که شما از                     
موضعی فرقه گرايانه از اين               
فراخوان و استقبالی که از آن               

اين سند    .  شده است نگران ايد         

 نقد ارزيابی حزب حکمتيست از حزب اتحاد کمونيسم کارگری

انشعاب خط منصور حکمت از               
هيچ سو نمايندگی نشد، نه توسط              
کسانی که انشعاب را رهبری                    
کردند و همراه حزبی که عمال پيش      
از انشعاب در درون حزب                         
کمونيست کارگری ساخته بودند             

و نه توسط حزب           انشعاب کردند  
موجود که با دور زدن پلنوم                        

نقد نقطه   .  مستقيما به کنگره رفت       
نظرات راست ارائه شده در آن                
زمان نه اشتباه بود و نه موجب                 

بلکه اتخاذ روشهای غير       .  انشعاب
حزبی و نادرست از جانب هر دو           
طرف موجبات انشعاب را فراهم           

روش هايی که وحدت حزب      .  آورد
را به زير سوال برد، در ميان                    
رهبری انشقاق و قطب بندی های          
کاذب ايجاد کرد و ديوار بی                        

در اين    .    اعتمادی را برافراشت      
روند کل رهبرى حزب، بويژه                 
عناصر معينی از رهبری و بخشى        

اين .  از بدنه کادرى مسئول اند              
جنگ کودکانه انداختن مسئوليت            
انشعاب به گردن طرف مقابل نه             
اصولی است، نه کمونيستی و نه             

بايد شهامت داشت و رو       .  مسئوالنه
به جامعه اعالم کرد که اين روند             
اشتباه بوده است و زيان های                     
بسياری به جنبش کمونيسم کارگری  

بايد مسئوالنه و    .  وارد آورده است   
صادقانه برای جبران اين زيان                

اين آن حرکتی        .  دست بکار شد       
است که در ميان جنبش کمونيسم             
کارگری و مردم با استقبال روبرو         
خواهد شد و اعتماد آنها را                           

ما به سهم      .  بازسازی خواهد کرد     
و .  خود اينکار را انجام داده ايم              

باالخره فراموش نکنيم که انقالبات       
پرولتری همواره به نقاط ضعف             
خود ميپردازند تا آن را بر طرف            

. نقد اساس مارکسيسم است         .  کنند
کسى که با نقد ديروز خود خانه اش 
را در تهديد می بيند، ترديدى نبايد           
داشت که منافع واقعى و عينى                   
جنبش طبقاتى را فداى منافع محدود     
  .و سکتاريستى خويش خواهد کرد

 

امروز :  "سند مربوطه ادامه ميدهد     
چنين رهبرانی که حتی يک قدم در        
نقد جدی سياست ها و روش                       
تشکيالتی خود و رهبری حزب               
کمونيست کارگری ايران بر نداشته      

۵ضميمه   
قرار است يک سد              "  ارزيابی"
در مقابل اين پروژه           "  تئوريک"

اين پروژه با استقبال           .  ايجاد کند   
صفوف کمونيسم کارگری بويژه در     

شما .  داخل کشور روبرو شده است      
نميتوانيد صريحا آن را نفی کنيد،             
بايد فراخوان دهندگانش را به عدم          

 .  شايستگی متهم کنيد

 

: در جای ديگر اعالم ميکنند              -2
اتحاد کمونيسم             "فراخوان             "

دعوت به تسليم کردن          "  کارگری
سنت سياسی و تشکيالتی متمايز             
حزب ما به مواضع ناسيوناليسم               
ميليتانت حزب کمونيست کارگری        
و بعبارتی ديگر دعوت به عقب                

." نشينی در مقابل چپ سنتی است         
اين سند مملو از تناقض گويی                    

از يک طرف انشعاب به آنها       .  است
تحميل شده است و ما بايد تا آخرين          

. ذره مسئوليت آن را بعهده بگيريم         
از طرف ديگر طرح مساله اتحاد            
بمعنای تسليم کردن کمونيسم                      
کارگری رفقا به ناسيوناليسم                      

و .  ميليتانت و چپ سنتی است               
باالخره اين فراخوان آنقدر مهم                
هست که فراخوان دهنده بايد از                
اعتبار سياسی الزم در چشم رفقا             

. انسان گيج ميشود  .  برخوردار باشد 
تکليف خود را با اين مواضع                      

 باالخره کدام را قبول کنيم؟. نميداند

 

لطف کنيد از ارتفاعات اخالقی         -3
. تان قدم رنجه کرده پايين بياييد                

شما انشعاب کرديد، ما                 !  رفقا
انشعاب را به ما تحميل   !  "مقصريم؟
ممکن است صفوف تان را       "  کردند

قانع کند، اما در جنبش کمونيسم                
شما در آن    .  کارگری خريدار ندارد   

واحد هم مظلوم و قربانی هستيد،             
هم برتر و قوی تر؟ قضيه شتر                  

روايت ما را، هر     !  مرغ که نميشود  
چند مختصر، از انشعاب خوانده ايد      
و شنيده ايد، ما رهبری هر دو                    
. طرف را مقصر و مسئول ميدانيم         

سهم خود را پذيرفته ايم و اکنون               
تالش داريم اين ضربه را جبران             

شما نيز اگر به منافع کمونيسم       .  کنيم
کارگری می انديشيد، سهم خود را          
بپذيريد، از ارتفاعات اخالقی                    
خويش پايين بياييد و در پيشبرد اين         

 .پروژه سهيم شويد

 

رفقا اين     -4
١۵صفحه   



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 رهب»ران اول م»ه        : يک دنياى بهتر  
ه»ن»وز م»ح»م»ود        .   سنندج آزاد ش»دن»د     

جمعبن»دى ت»ان     .   صالحى اسير است  
 از اين تجربه چيست؟ 

 

اول اشاره کن»م    :   نسرين رمضانعلى 
که م»ح»م»ود ص»ال»ح»ى ه»رچ»ن»د در                  
زندان بود اما اسمش ب»ع»ن»وان ي»ک           
فعال و رهبر کارگرى در ميان ه»م        
طبقه اى ه»اي»ش در اي»ران و دن»ي»ا                 
م»»»ط»»»رح ب»»»ود و در ت»»»داوم اي»»»ن                 
ه»»م»»ب»»س»»ت»»گ»»ى ک»»ارگ»»رى ج»»م»»ه»»ورى      
اسالمى ناچار است براى چن»دم»ي»ن         

ک»ارگ»ران   .   بار محمود را آزاد ک»ن»د     
 ش»اي»د در         . اين را تضمين مي»ک»ن»ن»د     

حوصله يک مص»اح»ب»ه ن»ب»اش»د ک»ه               
بتوان به تم»ام»ی ن»ک»ات و زواي»ای              
قضيه نگاه کرد و م»ورد ارزي»اب»ی            
قرار داد اما تالش می کنم که تي»ت»ر          
وار به مهمترين آنها اشاره کنم ک»ه          
حتما در ف»رص»ت»ه»ای دي»گ»ر بش»ود               
مفصلتر در مورد جنبش ک»ارگ»ری        
 .و موقعيت امروزيش صحبت کرد

 

طبقه کارگر در ايران ه»ر س»ال ب»ا            
تالشهای فراوانی و پرداخت هزينه    
ه»»ائ»»ی ب»»ه اس»»ت»»ق»»ب»»ال اول م»»ه روز            

ط»»ب»»ق»»ه .   ج»»ه»»ان»»ی ک»»ارگ»»ر م»»ی رود       
کارگر در ايران و رژيم جمه»وری       
اسالم»ی ه»ر س»ال ه»م»دي»گ»ر راب»ه                 

از م»اه»ه»ا ق»ب»ل          .   مصاف می طلبن»د   
ط»ب»ع»ا    .   اين جدال شروع م»ی ش»ود        

طبقه کارگر در کردستان به م»ث»اب»ه         
ي»»ک ب»»خ»»ش از ط»»ب»»ق»»ه ک»»ارگ»»ر در            
ايران با شدت بيشتری به استقبال»ش   

س»ن»ت اي»ن      .   روز خ»ودش م»ی رود       
روز در شهرهای کردستان به يمن      
ق»»وی ب»»ودن ج»»ن»»ب»»ش ک»»م»»ون»»ي»»س»»م               
کارگری و چپ ت»ق»ري»ب»ا ه»ر س»ال»ه                
متفاوت تر از ساير شهرهای ايران   

امسال جمه»وری   .   برگزار می شود  
اس»»الم»»ی ت»»ا ق»»ب»»ل از اي»»ن روز                    
تعرضاتی را آغ»از ک»رد و ع»ق»ب               

 .نشينهائی را متحمل شد

 

جمهوری اسالمى قب»ل از اول م»ه           
امسال دستگيری فعال»ي»ن ک»ارگ»ری         
شناخت»ه ش»ده را در دس»ت»ور خ»ود                 

در عين حال تقاض»ا ب»رای     .  گذاشت

ارديبهش»ت م»ح»ل اع»الم ش»ده            11
مراسم را در س»ن»ن»دج از ه»م»ان                
ساعات اول»ي»ه ص»ب»ح م»ح»اص»ره               

 . کردند

 

فضای از ق»ب»ل ن»ظ»ام»ی ش»ده در               
شه»ر، احض»اره»ا و دس»ت»گ»ي»ری              
نتوانست م»ان»ع ت»ج»م»ع ک»ارگ»ران             

ت»»ق»»ري»ب»»ا ه»ر ل»»ح»ظ»»ه م»»ردم          .   ش»ود 
. بيشتری به تجمع م»ی پ»ي»وس»ت»ن»د            

نگرانی رژيم از اينکه ک»ارگ»ران        
 سال گذشته در خيابانها ب»ا        3مثل  

ک»ارگ»ران ج»ه»ان م»ت»ح»د            " شع»ار    
مارش را آغازکنند دي»دن»ى   "   شويد
تجمع ک»ارگ»ران را بش»دت          .     بود

.  مورد ضرب و شتم قرار گرف»ت      
تا چند ساعت بعد از اين ت»ع»رض         
وحشيانه به متينگ روز ج»ه»ان»ی         
ک»»ارگ»»ر در س»»ن»»ن»»دج ه»»ن»»وز در              
خيابانهای اطراف جنگ و گري»ز       
بين نيروهای سرکوبگر رژي»م و        

دهها فع»ال  .   کارگران ادامه داشت  
ک»»ارگ»»ری ک»»ه ت»»وس»»ط ن»»ي»»روه»»ای        
سرکوبگر دستگي»ر ش»دن»د را در           
حين ج»ن»گ و گ»ري»ز از چ»ن»گ                  
مزدوران در آوردند و ت»ع»داد از          
مزدوارن توسط شرکت کنن»دگ»ان      

 . گوشمالی داده شدند

  

 نفراز کارگران در اي»ن روز      16
حساس»ي»ت ب»ي»ش»ت»ر         .   دستگير شدند 

رژيم در مورد فعال»ي»ن ک»ارگ»ری          
ب»»ود ک»»ه در ات»»ح»»ادي»»ه ک»»ارگ»»ران           
اخراجی و بيکار و يا تشکل های      

رژيم اسالم»ى  .   ديگر عضو بودند  
شرط آزادى کارگران را ان»ح»الل    

ره»ب»ران   .   تشکل شان اعالم ک»رد     
و اعضای هئيت م»دي»ره ات»ح»ادي»ه           

ک»»ارگ»»ران اخ»»راج»»ی و ب»»ي»»ک»»ار              
بشدت تحت فشار ق»رار گ»رف»ت»ن»د             
که تا منح»ل ن»ک»ردن اي»ن تش»ک»ل               

ام»»ا ط»»ب»»ق»»ه    .   آزاد ن»»خ»»واه»»ي»»د ش»»د      
کارگری که بر امر تش»ک»ل ي»اب»ی           
خود آگاه است به راحتی اقدام ب»ه        

روز جه»ان»ی    .   انحالل آن نمی کند   
ک»»ارگ»»ر و دس»»ت»»گ»»ي»»ری ف»»ع»»ال»»ي»»ن           
کارگری امری شد برای شناخ»ت»ه       
شده تر ش»دن چ»ه»ره ه»ای ف»ع»ال                
کارگری و تش»ک»ل ن»و پ»ائ»ی ک»ه                
براى م»ت»ش»ک»ل ک»ردن ک»ارگ»ران             
 . اخراجی و بيکار تالش ميکند

   

 روزی ک»ه ف»ع»ال»ي»ن        42تقريبا در  
کارگری در زندان ب»ودن»د ش»اه»د           

 جمعبندى تجربه اول مه امسال
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

م»»ج»»وز ب»»رگ»»زاری ت»»وس»»ط وزارت        
اطالعات و امنيت منتفی اعالم ش»ده     

بطور متوسط هر روز اخ»ب»ار       .   بود
اعتراضات ک»ارگ»ری در گ»وش»ه و            
کنار ايران در رسانه ه»ا م»ن»ع»ک»س              

ما شاهد بودي»م  در ع»ي»ن            .   می شود 
ح»»ال ب»»ي»»ان»»ي»»ه و ف»»راخ»»وان»»ه»»ا ب»»رای           
ب»»رگ»»زاری م»»راس»»م روز ج»»ه»»ان»»ی            

. کارگر به اطالع م»ردم م»ی رس»ي»د           
رژيم جمهوری اسالمی مج»ب»ور ب»ه         
عقب نشينه»ائ»ی در م»ق»اب»ل ج»ن»ب»ش                

از جمل»ه رژي»م»ی ک»ه          .   کارگری شد 
 س»»»ال ب»»»ا س»»»رک»»»وب و              28ط»»»ی    

وحشيگيری می خواس»ت اي»ن روز         
ر اناديده بگيرد امسال وزير کار ب»ا         
ص»دور ي»»ک ب»»ي»»ان»ي»»ه روز ج»»ه»»ان»»ی           

اي»ن  !   کارگر را تعط»ي»ل اع»الم ک»رد          
بزرگترين دستاورد بود برای طب»ق»ه     
کارگر که ثمرات ب»ي»ش از دو ده»ه           

اي»ن  .   مبارزه کارگرى در ايران ب»ود    
موفقيتی غيره قابل ب»ازگش»ت ب»رای          

 . طبقه کارگر در ايران است

 

 اما از ن»ظ»ر م»ن ت»ف»اوت»ه»ای ق»اب»ل                    
م»»»الح»»»»ظ»»»ه ای در ب»»»رگ»»»»زاری                
مراسمه»ای اول م»اه م»ه در اي»ران               
بود از جمله مراسم در شهر سنن»دج        
اين تفاوت را بي»ش»ت»ر ب»ن»م»اي»ش م»ی                

در ش»ه»ر س»ن»ن»دج م»راس»م            .     گذاشت
مستقلی از جانب تشکلهای کارگری   

ه»م»زم»ان ب»ا اي»ن          .  فراخوان داده شد 
مراسم خانه کارگريها نيز مراس»م»ی     

ک»»ارگ»»ران در    .   را ف»»راخ»»وان دادن»»د     
مراسمی که توسط تشکلهائی که از       
. آن خود می دانستند شرکت ک»ردن»د        

درمق»اب»ل ن»دادن م»ج»وز ب»رگ»زاری              
روز جهانی کارگر، رسم»ا ف»ع»ال»ي»ن           
کارگری و تشکله»ای ک»ارگ»ری  و            
س»»خ»»ن»»گ»»وي»»انش»»ان اع»»الم ک»»ردن»»د م»»ا         
م»»راس»»م خ»»ود را ب»»رگ»»ذار خ»»واه»»ي»»م          

چنين جوابی از ط»رف ش»ي»ث         !   کرد
ام»»ان»»ی دب»»ي»»ر ات»»ح»»ادي»»ه س»»راس»»ری            
ک»»ارگ»»ران اخ»»راج»»ی و ب»»ي»»ک»»ار  و             
برگزار کنندگان مراسم اول ماه م»ه        
به س»ران رژي»م ح»اک»ى از روح»ي»ه                

. سطح باالى جنبش ک»ارگ»رى اس»ت        
نشان از رشد جنبش کارگ»ری دارد        
و در عين حال اعتماد بنفسی که از         

 .خود نشان دادن بی سابقه بود

ن»»»ي»»»روه»»»ای س»»»رک»»»وب»»»گ»»»ر روز              

۵ضميمه   
. رودرروئی کارگران با رژيم بوديم   

تعداد بيشتری از کارگران و فعالي»ن        
هم سرنوشتی خود را به س»رن»وش»ت         
اتحاديه گره زدند و می دانستند ب»اي»د      
سياست رژي»م را دره»م ب»ک»وب»ن»د و                

اي»»»ن .   ب»»ن»»»ظ»»»ر م»»»ن م»»»وف»»»ق ش»»»دن»»د           
خوداگ»اه»ی ط»ب»ق»ه ک»ارگ»ر در ام»ر                 
متحد ش»دن و اق»دام»ات ه»ر روزه،               
برای مثال در مقابل دادگستری ه»ر        
روز خانواده های دستگي»ر ش»ده ب»ه           
ه»»م»»راه ک»»ارگ»»ران و م»»ردم ت»»ج»»م»»ع            

اطالع رسانی، صادر کردن    .   کردند
اطالعيه و جامع»ه را از وض»ع»ي»ت             
دس»»ت»»گ»»ي»»ر ش»»ده ه»»ا خ»»ب»»ر ک»»ردن،                
مصاحب»ه ب»ا م»ط»ب»وع»ات داخ»ل»ی و                 
خارجی، و اق»دام»ات م»ت»ن»وع دي»گ»ر              
نشان داد کارگران از اين ت»ه»دي»دات          

در ع»»ي»»ن اي»»ن      .   پ»»وچ اب»»ائ»»ى ن»»دارن»»د     
م»»ب»»ارزه ه»»ر ل»»ح»»ظ»»ه ب»»رای آزادی            
فعالين کارگرى، ب»رگ»زاری م»ج»م»ع          
عموم»ی ک»ارگ»ران و س»ازم»ان»ده»ى              
مراسم گلگشت، نشان داد ک»ه ح»ت»ی           
دستگ»ي»ری اعض»ای ات»ح»ادي»ه ن»م»ی               
تواند مان»ع»ی ب»رای ادام»ه ک»اری و               
مبارزه طبقه کارگ»ری ک»ه خ»ود را            
در تشکلی مت»ح»د و م»ت»ش»ک»ل ک»رده                

وقتی به گفتگو با شرکت . است باشد
کنندگان در گ»ل»گ»ش»ت م»ی پ»ردازي»م               
مسائل مهم مورد بحث ادام»ه ک»اری        

ب»»ن»»ظ»»رم اي»»ن تش»»ک»»ل      .   تش»»ک»»ل اس»»ت  
توانست در ي»ک ت»ن»د پ»ي»چ س»رب»ل»ن»د                  
بيرون آيد و موقعيت خود را تثب»ي»ت         

نکت»ه ق»اب»ل م»الح»ظ»ه ح»م»اي»ت                .   کند
کارگران از ساير ش»ه»ره»ای اي»ران           
بود و پيامهای حمايتی ک»ه س»رازي»ر          

در عي»ن ح»ال خ»ان»واده ه»ای             .   ميشد
دستگير شدگان در ط»ول م»دت»ی ک»ه            
همسرانشان در زندان ب»ودن»د م»ورد         

. ح»»م»»اي»»ت ب»»ی دري»»غ م»»ردم ب»»ودن»»د             
همسران کارگران قهرم»ان»ان م»حل»ه          
بودند و م»ردم م»ح»الت ب»ه اش»ک»ال                 
مختلف حمايت خود را از خ»ان»واده          

اي»ن  .   دستگير شده ها نشان می دادند     
صحن»ه ه»ا ن»م»ون»ه ه»اى م»ب»ارزات                 
کالسيک ک»ارگ»رى اس»ت و بس»ي»ار             
مهم اند و تجارب خ»وب»ى در ت»داوم             
 . اعتراض و مبارزه طبقه کارگر اند

 

کارگران و مردم شهر سنندج ع»ل»ن»ا          
و با جسارت زيادی در مقابل زندان   
تجمع می کنند و ره»ب»ران خ»ود را              
بردوش می گيرند و آنه»ا را غ»رق»ه            

اي»ن نش»ان از       .   بوسه و گل می کن»ن»د   
ق»ط»ع»ا    .   يک اعتماد بن»ف»س ب»اال دارد         

اگر ريزتر بررسی کنيم ض»ع»ف»ه»ا و           
کم»ب»وده»ائ»ی     

١٤صفحه   



١٤صفحه  يک دنياى بهتر   

نيز بود و هست که قطعا ب»اي»د اي»ن             
. ضعفها نيز جمعبندى و رفع ش»ون»د      

در اين ابع»اد ظ»اه»ر ش»دن ج»ن»ب»ش                
کارگری در ش»ه»ره»ای ک»ردس»ت»ان             
بخصوص سنندج حرکتی تازه ب»ود       
و نسلی از ف»ع»ال»ي»ن و ره»ب»ران ب»ه                 
مي»دان آم»دن»د ک»ه  ک»م ت»ج»رب»ه ت»ر                      

اما با اين وجود م»وف»ق»ي»ت و           .   بودند
پ»ي»روزه»»ائ»ی ک»ه داش»ت نش»ان داد               
فعالين کارگری با آمادگی بيش»ت»ری       
برای امر سازماندهی و رسيدن ب»ه      
خواستهاى برح»ق خ»ود ب»ه م»ي»دان              

 .آمده اند

 

 ب»ه ن»ظ»ر ش»م»ا            : يک دني�اى ب�ه�ت�ر       
جنبش کارگرى در کردس»ت»ان ب»اي»د          
بعد از اين واقعه چ»گ»ون»ه ب»خ»ودش           
نگاه کند و چ»ه دس»ت»اورده»ائ»ى را               

 تثبيت کند؟

 

 ي»»ک»»ی از       : نس��ري��ن رمض��ان��ع��ل��ى      
دستاوردهای مهم جنب»ش ک»ارگ»ری        
در ک»ردس»ت»ان و ح»داق»ل در ي»ک»»ی                 
دوسال گذشته که طبقه ک»ارگ»ر در          
کردستان به آن دس»ت ي»اف»ت»ه اس»ت              

ب»رای  .     امرتشکل ياب»ی آن»ه»ا اس»ت         
اولين بار اين کارگران شهر سنندج   
بودند که خانواده هاى خ»ود را در           
مبارزات خود دخي»ل ک»ردن»د و در            
ه»»ر اع»»ت»»راض»»ی ن»»ق»»ش ب»»رجس»»ت»»ه            

م»ث»ال   .   خانواده ه»ا را ش»اه»د ب»ودي»م            
اع»»ت»»راض»»ات ک»»ارگ»»ران ال»»وم»»ي»»ن،         
شاهو، نساجی پرريس، اينه»ا ت»ن»ه»ا          
خود بعنوان کارگرانی ک»ه ن»ي»روی          
کار خود را می فروشند ب»ه م»ي»دان           
ن»»ي»»ام»»دن»»د ب»»ل»»ک»»ه گ»»ام ب»»ه گ»»ام اي»»ن                
م»»»ب»»»ارزات ه»»»م»»»راه و ه»»»م دوش             

در .   خانواده هايشان به ميدان آمدن»د     
جريان اعتراضات و اع»ت»ص»اب»ات»ی          
ک»»ه ک»»ارگ»»ران ش»»اه»»و و نس»»اج»»ی              
داشتند، اخبار مبارزات خود را از       
طريق مطبوعات داخلی و خارج»ی    

در .   به اط»الع م»ردم م»ی رس»ان»ن»د              
جريان همين اع»ت»راض»ات ب»ود ک»ه            
سنت تشکيل ص»ن»دوق ه»م»ب»س»ت»گ»ی            

در ع»ي»ن     .   احيا شد و تس»رى ي»اف»ت         
ح»»ال و م»»ه»»م»»ت»»ر از ه»»ر چ»»ي»»زی،              
تشکيل مجمع عمومی ک»ارگ»ران و         

. انتخاب نمايندگان واقعی خ»ود ب»ود      
 3اين دستاوردهائی است ک»ه ط»ی          

سال گذشته کارگران در ش»ه»ره»ای       

در باال اشاره ک»ردم اول م»اه م»ه            
امس»»ال  دس»»ت»»اورده»»ا و ت»»ج»»ارب          
زي»»ادی  داش»»ت  ک»»ه ب»»اي»»د اي»»ن                  

تثيبي»ت  .   دستاوردها را تثبيت کرد   
نه به اين معنا که فقط خاطره ای         
خوب از يک حرکت بزرگ باشد 
بلکه هر روز طبقه کارگر ش»اه»د        
چنين اقداماتی در ابعاد بزرگتر و  

نقش خ»ان»واده     .   سراسری تر باشد  
ع»ل»ی   .   های دستگير شده مهم ب»ود     

رغم اينکه برای اولين بار تقريب»ا       
 سال  پيش بود که خانواده های      3

کارگران الومين با ه»م»س»رانش»ان         
اعالم هم سرنوشتی کردن»د و در         
مقابل تعرض کارفرما و دول»ت،        
نه تنها اعتراضات همسران خ»ود      
را حمايت ک»ردن»د ب»ل»ک»ه م»ب»ارزه              
کارگرى در اي»ران را وارد ف»از           

ت»ا ق»ب»ل از اي»ن           .   تازه ای ک»ردن»د      
حرک»ت ش»خ»ص»ا ش»اه»د حض»ور              
يکپارچه خانواده ه»ای ک»ارگ»ری         
در اعتراضاتشان نبودم يا حداق»ل       

اما امس»ال ن»ق»ش       .   من نشنيده بودم  
خ»»ان»»واده ه»»ای ک»»ارگ»»»ری چ»»»ه              
دربرگ»ذاری م»راس»م و چ»ه ب»ع»د               

يک فاکتور دي»گ»ر و     .   مشهود بود 
تجربه خوب اي»ن ب»ود ک»ارگ»ران            
برای آزادی دستگير شدهها چ»ن»د       

 . جانبه اقدام می کردند

 

اين حرکت عليرغم هر کم»ب»ود و         
ضعفى ممل»و از ن»ق»اط روش»ن و              

دس»»ت»»گ»»ي»»رى و    .   پ»»ي»»ش»»روى اس»»ت   
سرکوب مانع نشد که برای م»ث»ال        
در درون خ»»ود اي»»ن تش»»ک»»ل در             
م»»ورد ح»»ق»»وق ک»»ودک و اي»»ج»»اد             
تشکل»ی ب»رای ک»ودک»ان ب»ح»ث و               

اي»ن فش»اره»ا ب»اع»ث          .   اقدام نکن»ن»د   
نشد که ن»ه ف»ق»ط تش»ک»ل ش»ان را                 
حفظ کنند بلکه در مورد موقعي»ت     
زنان و ايجاد ع»رص»ه ای ب»رای            

. دفاع از حقوق زنان بحث نش»ود       
دهها اقدام دي»گ»ر ب»رای س»ازم»ان            
دادن طبقه کارگر بعنوان پ»ي»ک»ره         
اصلی جامعه م»ورد ب»ح»ث ق»رار           

اي»ن اق»دام»ات در ک»ن»ار            .   گرف»ت»ن»د   
ج»»دل گ»»رايش»»ات درون ج»»ن»»ب»»ش           
کارگری در ايران و به ط»ب»ع در          

. کردستان صورت گ»رف»ت»ه اس»ت         
کشمکش گرايشات وج»ود داش»ت        
اما اتحاد کل ج»ن»ب»ش اع»ت»راض»ى            
بدرست اص»ل ب»ود و اي»ن نش»ان               
. ب»ل»»وغ ف»»ک»رى و س»»ي»اس»»ى اس»»ت           

گرايشات در م»ق»اب»ل رژي»م ي»ک              
ام»»»ا کش»»»م»»»ک»»»ش    .   دس»»»ت ب»»»ودن»»»د   

 .گرايشات را نمی شود قلم گرفت

 ...جمعبندى تجربه اول مه امسال

اي»»»ن .   ک»»»ردس»»»ت»»»ان ب»»»دس»»»ت آورن»»»د        
دستاوراهای را بايد ارج نهاد و در        

 . عين حال ارتقا داد

 

فعالين کارگری متهم شدند ک»ه چ»را         
از .   عضو  تشکل ک»ارگ»ری هس»ت»ن»د        

آنها خواسته ش»د تش»ک»ل را م»ن»ح»ل                
اما کارگ»ران ق»درت خ»ود در           .   کنند

متشکل ب»ودن را دي»دن»د و ت»ج»رب»ه                  
کردند، به همين خ»اط»ر در م»ق»اب»ل              
خ»»واس»»ت ض»»د ک»»ارگ»»رى ان»»ح»»الل            
تشکل، همه يک صدا اعالم ک»ردن»د         
تشکل ابتدائی تري»ن ح»ق ک»ارگ»ران           

کارگ»ران اع»الم ک»ردن»د اگ»ر            .   است
م»»ت»»ش»»ک»»ل در م»»ق»»اب»»ل ک»»ارف»»رم»»ا و             
ص»»اح»»ب»»ان پ»»ول و ق»»درت ن»»ب»»اش»»ي»»م            
اوض»»اع»»ی بش»»دت اس»»ف»»ب»»ار ت»»ر از             
امروز خواهيم داش»ت و ت»ن»ه»ا م»ی               
شود از طريق  تشک»ل ص»دای ح»ق           
طلبانه خ»ود و خ»واس»ت»ه»ای ب»رح»ق               
خود را روبه جامعه اعالم ک»ن»ن»د و            

ح»ف»ظ اي»ن      .   براى تحقق آن بج»ن»گ»ن»د       
تشکل از جانب کارگ»ران نش»ان از          
ي»»ک ب»»ل»»وغ س»»ي»»اس»»ی در ج»»ن»»ب»»ش                

البته باي»د اي»ن را ه»م           .   کارگری بود 
اشاره کرد خيلی ط»ب»ي»ع»ی اس»ت در            
درون ج»ن»ب»ش ک»ارگ»ری ب»ه م»ث»اب»ه                 
جنبشی اجتم»اع»ی گ»رايش»ات دي»گ»ر            
نيز ابراز وجود می ک»ن»ن»د و ش»اه»د              
کشمش اين گ»رايش»ات ه»م ب»ودي»م و              
فکر می کنم خيلی طبيعی اس»ت ک»ه          
اين گرايشات در تند پيچها به جن»گ     

اگر منطقی هم ب»ه    . هم خواهند رفت 
مسئله نگاه کنيم شاهد هستيم جن»ب»ش         
کارگری خود را آم»اده م»ی ک»ن»د و               
اين تجارب گرانبهائی برای ج»ن»ب»ش        

اگر خالصه کنم بايد . کارگرى است
بگوئيم اول مه در سن»ن»دج، ص»ح»ن»ه          
ج»»دال ک»»ارگ»»ران ب»»ا رژي»»م»»ی ض»»د            
ک»ارگ»»ری و در ع»»ي»»ن ح»»ال م»»ي»»دان            
جدال گرايشات اجت»م»اع»ى در م»ت»ن            

 . اين اعتراض بود

 

 ف»ک»ر م»ي»ک»ن»ي»د            : يک دن�ي�اى ب�ه�ت�ر         
جمهورى اسالمى از کل اين ماج»را      
نفع برد يا ضرر؟ سياست س»رک»وب       
رژيم را چگونه باي»د ب»ه ض»د خ»ود              

 تبديل کرد؟

 

 ه»م»ان»ط»ور ک»ه          : نسرين رمضانعلى 

۵ضميمه   
رژي»»م ج»»م»»ه»»وری اس»»الم»»ی ب»»ن»»ظ»»رم        
بازن»ده ب»ود اوال ي»ک»ی از اق»دام»ات                 
رژيم انحالل اتحاديه بود که به ي»ک        

رژي»»م ج»»م»»ه»»وری     .   آرزو ب»»دل ش»»د      
اسالمی با ايجاد موانعی قصد داشت    
ارداه و روحيه ب»االى ک»ارگ»ران را           

. در اين هم موفق نش»د   . درهم بشکند 
نه تنها ما شاهد بوديم ک»ه ک»ارگ»ران            
تعرضى تر عمل مردند بلک»ه م»ردم         
سنن»دج ب»ا حس»اس»ي»ت ب»ي»ش»ت»ری ب»ه                   
مسئله دستگيری کارگران ب»رخ»ورد      

 . کردند

 

جوانان در اين م»ح»الت م»رت»ب در             
ج»»ن»»ب ج»»وش ب»»ودن»»د؛ ف»»ي»»ض اب»»اد،            

 25خيابان سيروس، جوانان فرح و      
شهريور، خ»ي»اب»ان حس»ن اب»اد، کل»ه               

تجمع ه»ر روزه     .   کجار، شريف اباد  
جوانان در پ»ارک م»ادر و س»پ»ي»دار               
برای سازمان دادن اق»دام»ات»ی ج»دي»د           
برای ازادی دس»ت»گ»ي»ر ش»ده ه»ا در                

در ش»ه»رک ب»ه»اران و           .   جريان بود 
شهرک س»ع»ي»دی ب»ر دي»واره»ای آن              
شعار آزادی دس»ت»گ»ي»ر ش»ده ه»ا را                 

تقريبا ت»م»ام»ی م»راک»ز          .   نوشته بودند 
اصلی کارگری ش»ه»ر س»ن»ن»دج ک»ار              
اطالع رس»ان»ی و پ»خ»ش و ت»ک»ث»ي»ر                  
اطالعيه در مورد مراسم اول م»ه و      
ادام»»ه اخ»»ب»»ار و گ»»زارش»»ات را در             

جم»ه»وری   .   سطح شهر انجام ميدادند 
آزادی دست»گ»ي»ر    .   اسالمی ناتوان بود  

شده ها معضلی ش»د ب»رای رژي»م و             
در عين حال نمی خواست ش»ک»س»ت        
خود را در مقابل کارگران مت»ش»ک»ل         

با توسل به وث»ي»ق»ه ت»الش       .   اعالم کند 
داش»»»ت ص»»»ورت خ»»»ود را س»»»رخ              

دولتی که با ت»م»ام»ی دم و            .   نگهدارد
دس»»ت»»گ»»اه س»»رک»»وب»»گ»»رش زب»»ون و            

دست کارگران و مردم .   ضعيف بود 
سنندج و جوانان پرشور و ان»ق»الب»ى          

 . درد نکند

 

 ب»»راى آزادى      : ي��ک دن��ي��اى ب��ه��ت��ر      
محمود صالحى چه تالش»ه»ائ»ى ب»اي»د           
ت»وس»ط ف»ع»ال»»ي»ن ک»ارگ»رى ص»»ورت              
گ»»ي»»رد؟ اه»»م»»»ي»»ت اي»»ن م»»وض»»»وع                

 کدامست؟ 

 ف»ک»ر م»ی ک»ن»م            : نسرين رمضانعلى 
دستگيری مح»م»ود ص»ال»ح»ی ه»م»ان             
معضلی است که رژيم ب»ا آن دس»ت           

محمود صالحی .   و پنچه نرم می کند 
دستگير شد تا اول م»اه م»ه ب»رگ»زار          

وی دستگير  شد تا در کن»ار        .   نگردد
حمله ای که ب»ه ک»ل ج»ام»ع»ه ت»ح»ت                  

١۵صفحه ع»»»»»»»»ن»»»»»»»»وان   



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

تاکتيکی فرصت   "فراخوان ما را        
چرا اگرمعنای   .  ناميده اند  "  طلبانه

اين پروژه عقب نشينی برای شما          
و بی پايه است، آنگاه طرح آن از           
طرف ما فرصت طلبانه است؟               
اقتضای روز چيست که ما بر                  

تاکتيک فرصت    "مبنای آن اين            
طلبانه را اتخاذ کرده ايم؟ قرار                
است از طريق اين فرصت طلبی          
چه چيزی عايد ما و حزب اتحاد             
کمونيسم کارگری شود؟ اين                     
ارزيابی دارد به زبان بی زبانی              
اعتراف ميکند که اين پروژه در             
ميان صفوف کمونيسم کارگری و        
از جمله صفوف حزب حکمتيست        
. با استقبال روبرو شده است                     

نگرانی سکتاريستی رهبری حزب     
حکمتيست از البالی اين ارزيابی         

رفقا ميکوشند با يک    . ساطع ميشود 
تحليل به دو هدف نائل آيند، هم                 
پروژه را بی اعتبار کنند، هم                    

اين زيرکی  .  فراخوان دهندگانش را 
اما فرصت طلبانه تر از آنست که          

تناقض گويی و    .  نتيجه بخش باشد   
اختياری بودن ارزيابی گويا تر از        
 . آنست که کس زيادی را قانع کند

 

ارزيابی از يک حزب       .  در خاتمه  
سياسی بر مبنای بيانيه، برنامه و           
سياست ها و همچنين پراتيک آن            

ارزيابی حزب    .  صورت ميگيرد   
حکمتيست هيچ سنخيتی با يک                

. ارزيابی جدی مارکسيستی ندارد       
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
برای استقرار يک دنيای بهتر،               

صالحی در س»رل»وح»ه خ»واس»ت»ه»ا            
ه»»ر اع»»ت»»راض      .   ق»»رار ب»»گ»»ي»»رد      

دانش»»»ج»»»وئ»»»ی، ه»»»ر اع»»»ت»»»راض           
کارگری، هر اع»ت»راض ج»ن»ب»ش           
زنان، هر اع»ت»راض م»ع»ل»م»ان و              
پرستاران، حتی هر ت»ک ص»دای        
اعتراض در ايران بايد هم»راه ب»ا         
اي»»ن خ»»واس»»ت ب»»اش»»د و رژي»»م را            
وادار کرد که محمود صالحی را      
که بخصوص از وضعيت جسمی 
وخيمی هم برخوردار اس»ت آزاد       

 . کند

در عين حال ش»ه»ر س»ن»ن»دج ب»اي»د               
خيلی ف»ک»وس ش»ده ب»رای آزادی             
. م»»ح»»م»»ود ص»»ال»»ح»»ی ت»»الش ک»»ن»»ن»»د       

ت»»ج»»م»»ع»»ات س»»ازم»»ان ي»»اف»»ت»»ه و ب»»ا           
برنامه و از ق»ب»ل اع»الم ش»ده ک»ه             

 نقد ارزيابی حزب حکمتيست از حزب اتحاد کمونيسم کارگری

سرنگونی جمهوری اسالمی و لغو     
حزب .  کار مزدی مبارزه ميکند        

معتقد است که پيروزی اين                       
سياست در گرو انسجام و اتحاد              

و .  جنبش کمونيسم کارگری است      
اگر اين چنين بر اين اتحاد پای                 
ميفشرد، از زاويه پيروزی                       

اهميت .  کمونيسم کارگری است       
اين پيروزی آن چنان جايگاهی              
برای ما دارد که با صراحت کامل        
گذشته و نقش خود را در آن نقد               
کرديم، بر هر نوع شائبه                             
سکتاريستی پا گذاشتيم و به رفقای       
کمونيست خود پيام اتحاد رفيقانه و       

اين پروژه   .  نزديکی سياسی داديم    
برای آن با     .  برای ما جدی است       

آينده ما در   . تمام قوا خواهيم کوشيد 
گرو پراتيک ما است، به درجه ای  
که کمونيستی و اصولی عمل کنيم،    
به ميزانی که بر مارکسيسم و                  
کمونيسم حکمتی پای فشاريم                   
. پيروزی خود را تامين کرده ايم           

آينده سکتاريسم، اما، خوشايند                
آيا :  "ما از خود ميپرسيم        .  نيست

پيروزی کمونيسم در ايران ممکن       
پاسخ ما اينست که بعالوه        "  است؟

بر فاکتورهايی که منصور حکمت      
 برشمرد، امروز      2001در سال      

يک فاکتور ديگر هم اضافه شده            
اتحاد صفوف کمونيسم            :  است

 .کارگری

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2007 ژوئن 26

۵ضميمه   
ت»ع»»داد ه»»ر چ»»ه ب»»ي»ش»»ت»ری ب»ت»»وان»ن»»د              
ش»»رک»»ت ک»»ن»»ن»»د و خ»»واه»»ان آزادی            

خ»ان»واده   .   مح»م»ود ص»ال»ح»ی ش»ون»د           
محمود صالحی تح»ت ح»م»اي»ت ب»ی            
دريغ م»ردم و ب»خ»ص»وص ج»ن»ب»ش               
کارگری بوده است و بايد ابعاد اين       

باي»د در    .   حمايت را صد برابر کرد    
شهر سنندج و در م»ق»اب»ل زن»دان و             
در مقابل دادگستری شاهد تجمع»ات      
بزرگ باشيم که به فراخوان ط»ب»ق»ه         
کارگر و تش»ک»ل»ه»ای مس»ت»ق»ل آن»ه»ا                 

محمود صالحی معضلی ش»ده    .   باشد
برای رژيم و مبارزه در ابعاد ت»ازه        
ت»»ر و اش»»ک»»ال»»ی ن»»و و گس»»ت»»رش                  
ه»»م»»ب»»س»»ت»»گ»»ى ک»»ارگ»»رى م»»ی ت»»وان»»د         

 .*تضمين کننده آزادی او باشد

 

مبارزه با بد حجاب»ی س»ازم»ان داده           
شد مانع از برگزاری اول م»اه م»ه           

محمود صالحی دستگي»ر ش»د       .   شود
تا رژيم به  فعال»ي»ن ک»ارگ»ری هش»دار ب»ده»د اگ»ر م»واظ»ب ن»ب»اش»ي»د چ»ن»ي»ن                                  

اما نه تنها هيچ کدام از اي»ن»ه»ا م»وث»ر واق»ع             .   سرنوشتی در انتظار شما است    
نشد اتفاقا کارگران مرتب تالش می کردند به مالقات محمود ص»ال»ح»ی در                 

کارگران با در دست داشتن شاخه های گل در دست در . مقابل زندان بروند
مقابل زندان اعالم همبستگی کردند و اعالم ک»ردن»د ب»رای آزادی م»ح»م»ود                     

بايد گفت رژي»م در ک»ل اي»ن            .   صالحی از هيچ تالشی کوتاهی نخواهند کرد      
آزاد کردن محم»ود ص»ال»ح»ی را م»م»ک»ن اس»ت ب»ه                    .   سياستها شکست خورد  

موقعی واگذار کند که بخواهد مثال چهره ای انسانی از خود نشان بده»د در           
ام»روز رژي»م ج»م»ه»وری اس»الم»ی مس»ئ»ول ج»ان و                       .   مقابل دوربينهای دنيا  
 . سالمتی ايشان است

اما ابعاد اعتراضات در جامع»ه اي»ران     .   اين تالش رژيم بجای نخواهد رسيد    
بايد در ت»م»ام»ی اي»ن اع»ت»راض»ات            .  هر روز شکل تازه ای به خود می گيرد 

خواست آزادی دستگير شده ها و کليه زندانيان سياسی و از جمل»ه م»ح»م»ود           

...گفتگو با نسرين رمضانعلى  

 منصور حکمت 
 در دفاع از محمود صالحی

 

زندانی سياسی محمود صالحی کارگر مبارز و حق               "  
طلب و يکی از رهبران اصلی کارگران خباز در                               
کردستان در سياهچالهای رژيم اسالمی در شرايط بسيار    

دفاع از محمود صالحی        .  نامناسب جسمی اسير است       
در "  گزينشی"البته امر آزاديخواهان نيمه وقت و                   

رسانه ها و نهادهای جنبش بين المللی ديالوگ تمدنها و      
حتی سازمانهای چپ خجالتی و مرعوب شده ايران که              
می پندارند قدرت تا ابد از الی عمامه و بيت آيات عظام              
و برنامه شامگاهی و شبانگاهی بی بی سی بيرون می              

اما قدرتی به مراتب عظيم تر پا به ميدان                  .  آيد نيست  
جنبش جهانی   .  دفاع از محمود صالحی گذاشته است             

از اتحاديه های کارگری اروپا و آمريکا و           .  طبقه کارگر 
جمهوری .  استراليا و ژاپن تا کارگران سقز و سنندج               

اسالمی با دستگيری محمود صالحی و محمود صالحی             
هايی که يکی پس از ديگر از اين پس به ميان ميدان                    
مبارزه در ايران پا ميگذارند کار خود را خراب تر                         

هر تعرض به رهبران کارگری در ايران با انبوه           .  ميکند
تر شدن صف اعتراضی مستقل کارگران در ايران و                    
رشد جنبش همبستگی بين المللی کارگری پاسخ خواهد           

 ."اين هم جنبش حقوق بشر ماست. گرفت

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



١٦صفحه  يک دنياى بهتر   

عکس خانم شيرين عبادی در                   
باالتيرين قسمت نيم روز سايت              

بی بی سی توجه ام را " بی طرف"
تابلوی زرد    .  به خود جلب کرد         

رنگ و بزرگ در دست ايشان که         
روی آن با رنگ قرمز نوشته شده         

 !" کانون مدافعان حقوق بشر؟"بود 

 

بی اختيار بياد تئوری ايشان و                  
عملکردشان در رابطه با حقوق             

تز ايشان در مقطع          .  بشر افتادم   
برنده شدن جايزه نوبل از ياد هيچ          

حقوق "اين که      .  کس نرفته است     
بشر و حقوق زن با اسالم مغاير              

جلوی صدها خبرنگار از       "  نيست
سراسر دنيا زمان سخنرانيش برای     

ايشان با     .  دريافت جايزه نوبل         
اعتماد به نفس از اينکه جامعه                 
ايران و قوانين حاکم با سرعت                
درحال رسيدن به اين ايده آل است         

اما ظاهرا هيجان           !  ياد کردند     
افتخار دريافت جايزه باعث شد که       
فراموش کنند در همان لحظه                   
هزاران انسان به جرم افکارشان           
در زندانهای رژيمی با رياست               

سردار آزادگی وستاره    "جمهوری  
گويی از   .  هستند"  گفتگوی تمدنها  

خاطر بردند که ده ها انسان به                  
جرم رابطه شخصی و کامال                    

. خصوصی منتظر سنگسارند               
اصال به ذهنشان نيامد که عاطفه            
رجبی و کودکان بسياری اعدام              

فراتر از   .  شده يا منتظر اعدامند        
اين کامال از خاطر بردند که اين             
رئيس جمهور محبوب و سردار            
اصالحات جمهوری اسالمی ايشان    
در انقالب فرهنگی پس از شکست       

 در صف مقدم شمشير      57انقالب    
زنان حذف فيزيکی و دوختن                   

چنان جو گير شدند که    . دهنها بودند 
به محض بازگشت به ايران جايزه        
را تقديم ايشان کرده و ابراز کردند        
که اين جايزه برازنده آقای خاتمی         
است و خودشان اليق اين جايزه             

 . نبودند

 

البته اين فراموشی سياستی است           
. که ايشان نمايندگی آن را دارند             

خوشبختانه اکثريت عظيم جامعه و      
مردمی که آزادی و برابری فوری       

ابتدايی شان اعتراض کرده بودند     
ربوده شدند، در مواردى به قتل         
رسيدند، و باز هر روزه به اين            
اوضاع غير انسانی معترض اند       
و تجمع ميکنند، اما گويی بی بی         
سی رئيس دوم وزارت سانسور        
شده و خط زدن اين اخبار وظيفه        

بی بی سی اين مدال        !  اش است 
افتخار را چندين دهه است که به        

بی بی سی همان    .  سينه زده است  
است که خمينى را به مردم ايران  
فروخت و تا امروز  کارش قالب     

 . کردن همين هاست

 

.  در همين افکار غوطه ور بودم      
از کامپيوتر فاصله گرفته بودم و       
باخود زمزمه ميکردم که                       
خالصه يکی نيست به اين                      
عاليجنابها بگويد خانم عبادی که       
به يکباره از خواب برخاستند و          
درحمايت از انرژی صلح آميز و 

البته -حق مسلم مردم بودنش                
بشرط همکاری رژيم با آژانس          

داد سخن برمياورد،        -بين الملل  
نه تنها مدافع هيچ حق بشر                     
مينيممى نيست بلکه يک سر                
سوزن هم به تمايالت و حق بشر        
در ايران براى سرنگونی رژيم         
و مبارزه عليه مشقات اين رژيم         

 . مربوط نيست

 

نماينده اين مردم معلمی است که        
آزادی، رفاه، حق مسلم        "شعار   
باال ميبرد و باتوم می            "  ماست

خورد و دستگير و شکنجه می            
نماينده و صدای اين جامعه     .  شود

دانشجويی است که شعار نه به            
اعدام و سنگسار باال ميبرد و               

آزادی بيان و تشکل و            "فرياد   
" پوشش حق مسلم ماست                       

برمياورد و نيمه شب از                          
رختخوابش ربوده و راهی                   
سياهچالهای رژيم اسالمی مورد      

فرياد .  دفاع خانم عبادی ميشود       
اين مردم در دل جشن آدم برفی          
ها و بادکنکها  کودکانی هستند              

شادی، آموزش،      "که تابلوی           
بهداشت و مسکن حق مسلم                   

رهبر و     .  بلند ميکنند    "  ماست
نماينده ما مردم کارگريست که           
در بيانيه و قطعنامه خود بيمه و          
حقوق بی کاری، و حد اقل                     

 هزارتومان حق        600دستمزد    
. مسلم ماست درخواست ميکند          

آری خانم عبادی شما و بی بی             

و بی قيد و شرط ميخواهند و                     
عبور چرخ مذهب در طول                      

سال عمر شيرين شان از روی        28
خون زن و مرد و کودک و جوان          
و پير، باعث شده که مذهب را با            
لگد از جامعه ايده آلشان بيرون              
بياندازند و بجای آن سعادت،                   
شادی، امنيت و رفاه را براى                   

 . همگان بسازند

 

بهر رو ياد زمانی افتادم که وقتی           
خانم عبادی در سالن مجللی در              
کشور نروژ نفس شان در سينه               
حبس شده بود که چگونه در اين             
زمان کوتاه از اسالم پاستوريزه            
دفاع کنند و همزمان صدها انسان         
شريف خود را به پشت اين درهای 
بسته رسانده بودند تا نشان دهند              
اگر ايشان جرات ندارد از اين                 
تريبون در دفاع او مردم سخن                
بگويد و بجاى آن از اسالم تلطيف         
شده پروژه نوبل سخن ميراند،                

نماينده .  بشريت را نمايندگى کنند       
هزاران انسان اعدام شده و دهها            
هزار جسم و روان شکنجه شده              

خانم شيرين عبادی باز             .  باشند
فراموش کردند که ميشود نماينده          
مردم بود ولی ترجيح دادند و مانند        
تمام عناصر جنبش ملى اسالمى            
نشان داد که نماينده اسالم نوع                 
ديگر و جاده صاف کن جناب                  
 .خاتمى و اصالح طلبان دينى است

 

حال برگرديم سر تابلوی يک                  
متری کانون حقوق بشرخانم                   

 .عبادی و بی بی سی

 

درحالی که اين همه اعتراض                 
کارگران بی حق و حقوق هر روز  
در ايران جاريست، معلم و                       
دانشجو،  بيمار و بی دارو و                     
معلول، بی حقوق و بازنشسته به           
خاک نشسته هر لحظه به خيابانها         
ميايند و بيانه و سخنرانی و                        
اطالعيه ميدهند که در بی بی سی         
حتی يک خط هم در درج نميشود،        
اين تابلوى کانون خانم عبادى زير       

در ماه گذشته چند صد     .  نور ميرود 
دانشجو که برای مطالبه حقوق              

۵ضميمه   

 جهت اطالع عموم
جلسه پالتاکى روز پنجشنبه     

 ژوئن پيرامون اوضاع  ٢٨
سياسى ايران، صفبنديهاى   
اپوزيسيون که قرار بود توسط    
سياوش دانشور برگزار شود،  
بدليل تداخل وقت جلسات کنسل     

.                              ميشود  
 با پوزش، سياوش دانشور

سی تان آگاهانه فراموش کرديد که       
نياينده ما فعالين جنبش آزادی زن          
هستند که در هشت مارسها از                 
سراسر ايران بانگ ميزنند؛                     

آزادی، برابری حق مسلم                       "
 ".ماست

 

اين روز ها با اوجگيری                              
راديکاليزم و چپ در جامعه امثال        
شيرين عبادی باز به دست و پا                
افتاده اند تا هر طور شده جلوی               
حرکت های اعتراضی و راديکال       
جامعه را بگيرند و تالش می کنند          
با مماشات با حکومت و ژست                
اپوزيسيون درونی حکومت گرفتن     
. خود را نماينده مردم جا بزنند                

جامعه از اين سناريو ها سالهاست        
که عبور کرده و اصالحات و                  

. مماشات را کنار گذاشته است               
مردم حکم به سرنگونی جمهوری       
اسالمی داده اند و معنى اين                       

سياست ها که اساسا در خدمت                 
بقای حکومت اسالمی است را               
ميشناسند و دست رد به سينه                     

 . *طراحان آن ميزنند

 بى بى سى، شيرين عبادى ، و حقوق بشر
 

 شراره نورى 

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
با . را وسيعا پخش کنيد
. نشريه همکارى کنيد

نظرات و پيشنهاداتتان 
را با ما در ميان 
.بگذاريد  

اين نشريه متعلق به 
جنبش سوسياليستى و 
.آزاديخواهانه است  



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

 اخبار از جنوب ايران و لرستان
ب»»ه دن»»ب»»ال س»»ه»»م»»ي»»ه ب»»ن»»دی ب»»ن»»زي»»ن           

اعتراضات در ش»ه»ر اه»واز و در            
. استان لرستان نيز آغاز شده اس»ت       

ديشب دير وقت امام جم»ع»ه اه»واز          
بقتل رسيده است ک»ه گ»وي»ا ب»دس»ت              
مردم خشمگين اين ع»م»ل ص»ورت          

از دي»روز ت»ا ام»روز          .   گرفته اس»ت  
کم»اک»ان درگ»ي»ری ب»خ»ص»وص در              
پمب بنزينها بين مردم و ن»ي»روه»ای         
. ان»»ت»»ظ»»ام»»ی ادام»»ه داش»»ت»»ه اس»»ت               

آژانسهای تاکسی رانی اين م»ن»اط»ق      
به اعتراض به سهميه بندی ام»روز       

مردم ب»ا مش»ک»ل        .   به خيابان نيامدند  
جدی  ب»رای رف»ت و آم»د م»واج»ه                  

 . شدند

 

در ان»»دي»»م»»ش»»ک ت»»م»»ام»»ی ران»»ن»»دگ»»ان        
آژانسهای ت»اکس»ی ران»ی در م»ح»ل             

ام»روز از    .   اتحاديه ت»ج»م»ع ک»ردن»د         
همان ساعت اوليه مردم انديم»ش»ک       
در حمايت از تاکس»ی ران»ه»ا و ه»م              
ص»»دا ب»»ا ک»»ارگ»»ران اي»»ن ب»»خ»»ش از            
سوار شدن به م»اش»ي»ن»ه»ا خ»وددارى            

شهر ان»دي»م»ش»ک و ادارات          .   کردند
م»»ردم ش»»ه»»ر   .   آن م»»خ»»ت»»ل ش»»ده ب»»ود       
 درجه در   50انديمشک در گرمای    

س»»اي»»ه ه»»ا نش»»س»»ت»»ه ب»»ودن»»د و آم»»اده             
. درگ»»»ي»»»رى و اع»»»ت»»»راض ب»»»ودن»»»د          

نيروهای انتظامی تالش می کردن»د      
 .هيچ اصطکالکی پيش نيايد

 

 خرم آباد
م»»ردم خ»»رم آب»»اد ن»»ي»»ز ب»»ه مس»»ئل»»ه               

در .   سهميه بندى اع»ت»راض ک»ردن»د         
چندين پ»م»ب ب»ن»زي»ن ب»ي»ن م»ردم و                  
ن»ي»روه»ای ان»ت»ظ»ام»ی درگ»ي»ري»ه»»ای               

.  ش»»دي»»دی ص»»ورت گ»»رف»»ت»»ه اس»»ت           
نيروهای ان»ت»ظ»ام»ی در م»وق»ع»ي»ت»ی               
کامال تدافعی به مردم برخورد م»ی      

 انديمشک، زندگى محرومان را ويران کردند
 اخبار ديگر از جنوب ايران و لرستان

 .کنند

 

تاکسی و ماشي»ن»ه»ای ح»م»ل و ن»ق»ل                
کارشان را تعطيل کرده اند و شهر       

 . نيمه تعطيل بنظر می رسد

 

انديمشک، زندگى محرومان را 
 ويران کردند

 

 گزارش از آرمان
در حاشيه شه»ر ان»دي»م»ش»ک ت»ع»داد              
زيادي دکه فروش اغذيه و چاى و        
نوشيدنى هست ک»ه ب»ه ش»ه»ردارى            
کرايه پرداخت م»ي»ک»ن»ن»د و از اي»ن               

نيروى . طريق امرار معاش ميکنند
 ت»ن ن»ي»روي       500انتظامى با حدود    

خ»»»ود در حض»»»ور ف»»»رم»»»ان»»»ده»»»ى           
ان»»ت»»ظ»»ام»»ى ش»»ه»»ر و ش»»ه»»ردار و                
فرماندار انديمشک، بوسيله لودر و 

 150کاميون اقدام به تخريب حدود 
دکه کردند و ت»ع»داد زي»ادى را از               
کار بيکار  و زندگى شان را ن»اب»ود    

اين حمله غير منتظ»ره ب»ود        .   کردند
که حتى تعدادى از آنها وس»اي»ل»ش»ان        

 . در زير آوار ماند

 

مردم در مقابل اين حمله وحش»ي»ان»ه         
درگ»ي»ر ش»دن»د و         .   اعتراض ک»ردن»د   

م»ردم ب»ا س»ي»ل         .   خسارت خواست»ن»د   
ع»ظ»ي»م ن»»ي»روى ان»ت»»ظ»ام»ي روب»»رو              
بودند و ک»ار زي»ادى از دس»ت»ش»ان                

مح»ل اي»ن دک»ه داران          .   ساخته نبود 
روى ج»»اده ت»»ران»»زي»»ت و ش»»اه»»راه           

اي»»ن»»ه»»ا ب»»ه      .   اص»»ل»»ي کش»»ور اس»»ت        
رانندگان عبورى و ت»ري»ل»ر کش»ه»ا             
خدمات تغذيه و خواب و خ»وراک         

 .ارائه ميدادند

*** 

۵ضميمه   

    حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميکند

 

 سخنرانى و پرسش و پاسخ
 

 اوضاع سياسى ايران
 صفبنديهاى سياسى، موقعيت و وظايف کمونيسم کارگرى

 

آذر ماجدى، سياوش دانشور: سخنرانان  
 

  بعدازظهر٤ جوالى ساعت ٨: زمان
 

: آلمان، کلن  
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 ورود براى عموم آزاد است

واحد آلمان –حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   

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

 

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
. با نشريه همکارى کنيد. را وسيعا پخش کنيد

.نظرات و پيشنهاداتتان را با ما در ميان بگذاريد  
اين نشريه متعلق به جنبش سوسياليستى و 

.آزاديخواهانه است  

!جمهورى اسالمى نه  
!زنده باد آزادى و برابرى همگان  

!آزادى بيان، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب  

!آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى  



١٨صفحه  يک دنياى بهتر  ۵ضميمه    

بدنبال اعالم  رسانه های حک»وم»ت»ی          
/ 5/4 روز سه شن»ب»ه      22در ساعت   

مبنی ب»ر س»ه»م»ي»ه ب»ن»دی ب»ن»زي»ن                  86
ليت»ر و    4برای خودروهای شخصی    

ل»»ي»»ت»»ر درروز،      1م»»وت»»ورس»»ي»»ک»»ل»»ت     
بالفاصله صفهای چندين کيلوم»ت»ری      
و چندين رديفه در برابر پمپ بنزين    
ه»»ای ت»»ه»»ران اي»»ج»»اد ش»»ده و م»»ردم              
معترض و بجان آم»ده از ح»ک»وم»ت          
ج»»ن»»اي»»ت و غ»»ارت اس»»الم»»ی در                   
اعتراض به سهميه ب»ن»دی ب»ن»زي»ن و           
در اعتراض به کل حاکميت ک»ث»ي»ف          
اس»الم»ی اق»»دام ب»ه آت»»ش زدن پ»م»»پ               
بنزين ها، بان»ک»ه»ا و دي»گ»ر م»راک»ز                

در گ»ي»ری و زد و           .   دول»ت»ی ک»ردن»د      
خ»»ورد ب»»ي»»ن م»»ردم م»»ع»»ت»»رض و                  
خش»»م»»گ»»ي»»ن ب»»ا م»»زدوران و اوب»»اش          
اسالمی تا نزديکای صب»ح در ت»م»ام           
سط»ح ش»ه»ر ت»ه»ران و ب»خ»ص»وص                 

. مراکز توزيع ب»ن»زي»ن ادام»ه داش»ت           
در ادامه مبارزه و تعرض»ات م»ردم         
معترض عليه حکومت و ب»ر ط»ب»ق           
اخبار موثق و مست»ن»د پ»م»پ ب»ن»زي»ن               
ه»»ای خ»»ي»»اب»»ان»»ه»»ای س»»ت»»ار خ»»ان ،                 
بزرگراه نيايش، همت، پمپ ب»ن»زي»ن        
اي»»ران پ»»ارس و ي»»ک ب»»اج»»ه ب»»ان»»ک            
اقتص»اد ن»وي»ن در خ»ي»اب»ان س»ت»اری                 
شمالی، پمپ بنزين ميدان خراس»ان،      

شهريور، شهرک غ»رب،    17خيابان  
ج»»ن»»ت آب»»اد، و ب»»ي»»س»»اری از دي»»گ»»ر             

در .   مناطق تهران به آتش کشيده شد     
ضمن شعبات بانکهای ص»ادرات و        
مس»»ک»»ن در خ»»ي»»اب»»ان رودک»»ی ن»»ي»»ز             

 . تخريب و به آتش کشيده شد

ع»»»الوه ب»»»ر اي»»»ن»»»ه»»»ا ت»»»ع»»»دادی از                
فروشگاههای زنجيره ای وابسته به     
شهرداری تهران از جمله فروشگ»اه   
شه»رون»د در خ»ي»اب»ان ول»ي»ع»ص»ر و                  
فروشگاه رفاه در ميدان رسالت در       
حمالت مردمی به آتش کشي»ده ش»ده          
و تخريب شده اند امروز چهارشنب»ه    

صبح تجمع 10راس ساعت 6/4/86
اعتراض»ی م»ردم در پ»م»پ ب»ن»زي»ن                
همت با نيروهای مزدور گارد ويژه  
و ض»»د ش»»ورش  ح»»ک»»وم»»ت»»ی ب»»ه                  
درگ»»ي»»ری و خش»»ون»»ت کش»»ي»»ده ش»»د،          
ح»»»»»ک»»»»»وم»»»»»ت اس»»»»»الم»»»»»ی ط»»»»»ی             
دستورالعملهای فوری و م»ح»رم»ان»ه        
تمام نيروهای انتظامی و سرکوبگر     
خ»ود را ب»»ه ح»»ال»»ت آم»اده ب»»اش در               
آورده و ح»ت»ی در م»ي»ان ن»ي»روه»ای               
سرکوب مرخصی ها را ن»ي»ز ل»غ»و             

ام»»روز چ»»ه»»ارش»»ن»»ب»»ه        .   ن»»م»»وده ان»»د    
ب»»ان»»ک»»ه»»ا و ب»»رخ»»ی ادارات        6/4/86

دولتی طی تدابير ش»دي»د ام»ن»ي»ت»ی و               
برخالف روزهای قب»ل در وحش»ت         
از اعترضات م»ردم»ی  زودت»ر از             

ه»م اک»ن»ون      .   هميش»ه ت»ع»ط»ي»ل ش»دن»د           
اوضاع شهر تهران بشدت متشنج و      

نيروهای نظامی و   .   پر التهاب است  
ض»»د ش»»ورش در ن»»ق»»اط و م»»راک»»ز             
حساس شهر ب»خ»ص»وص در پ»م»پ              

از م»»ي»»زان     .   ب»»ن»»زي»»ن»»ه»»ا مس»»ت»»ق»»رن»»د         
دستگيريها ف»ع»ال خ»ب»ری در دس»ت              

 . نيست

کامران پايدار، گزارشگرحزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 6/4/86چهارشنبه 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 گفت و شنود با رهبرى 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  

 اوضاع سياسى ايران و 
 وظايف عاجل کمونيسم کارگرى

سخنرانان؛ آذر ماجدى، على جوادى، نسرين 
 رمضانعلى، سياوش دانشور

 

  بعد ازظهر۶ ژوئن ساعت ٢٩لندن؛ جمعه 
سيروان قادری     +44 77 65 43 12 76   :تلفن تماس

com.gmail@azarmajedi    

واحد انگلستان -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 تهران غرق آتش و قيام
 کامران پايدار

  زری خرمی،تهران
اخ»ب»ار ب»ه آت»ش         .   شهر تهران تقريبا در تمامی مناطق بش»دت م»ل»ت»ه»ب اس»ت                

. کشيدن پمب بنزينها تا حدودی هم با اغراق در سطح شهر پخ»ش م»ی ش»ود              
در ه»ر  .   شور و هيجان و در عين حال خشمی را در ميان مردم شاهد هستيم 

جمعی پير و جوان می گويند تا کی اين ه»م»ه ظ»ل»م و س»ت»م، ت»ا ک»ی ف»ق»ر و                                
جوانان ت»الش م»ی ک»ن»ن»د          .   مردمی آماده و خشمگين را می شود ديد!   بدبختی

مردم هر بيشتری را به اعتراض در مقابل سهميه ب»ن»دی ب»ن»زي»ن ب»ه م»ي»دان                    
.  م»ی ان»دخ»ت       57امروز خيابانهاى تهران انسان را به ياد ان»ق»الب          .   بياورند

رژيم جمهوری اسالمی نيروهای سرکوبگرش را به م»ي»دان آورده اس»ت و                 
 و نيم 12تاکنون يعنی .   مرتب از رسانه خبری تالش دارد مردم را آرام کند        
 .ظهر ايران اعتراضات ابعاد جديدی به خود می گيرد

 سنندج، وحيد رحيمی  
. امروز شهر سنندج نيز اکثر کارمندان با تاخير به م»ح»ل ک»ار رس»ي»دن»د             

تعداد زيادی از ماشينهائی که برای انتقال م»ردم ه»ر روز در ح»رک»ت                     
خيابانهای شهر سن»ن»دج ب»ی س»اب»ق»ه ش»ل»وغ                 .   هستند در گاراژها مانده اند    

اما فقط نظارگر .   نيروهای انتظامی در چهارراه ها حضور دارند   .   است
اتحاديه تاکسی رانان سنندج امروز ت»ن»ه»ا ت»ع»داد          .  ناسزاهای مردم هستند 

. بسيار محدودی از ماشينهای خود را توانستند در خدمت مردم بگذارن»د          
اتحاديه تاکس»ی ران»ه»ا      .   ساير ماشينها بدون  بنزين در محل پارک هستند        

ق»رار اس»ت     .    و نيم بعد از ظهر مجم»ع ع»م»وم»ی دارن»د            5امروز ساعت   
تصميمات جدی در مقابل اين اقدام بی شرمانه دولت و حمله به معيش»ت       

آژانسهای ت»اکس»ی ران»ی ن»ي»ز           .   مردم را با اعتراضی گسترده پاسخ دهند      
در گفتگو با تعدادی از م»ردم ه»ر کس»ی م»ی                 .   کارشان مختل شده است   

اي»ن رژي»م دارد ه»ر          .   گويد دنيا دارد به اين حکومت اعتراض م»ی ک»ن»د          
ص»دای اع»ت»راض      .  روز عليه مردم محروم فقر را بيشتر تحميل می کند 

خيلی از مردم در شهر سنندج با عالقه . را می شود هر گوشه شاهد بود
خبر م»ن»ف»ج»ر       .  اعتراضات مردم تهران و ساير شهرها را دنبال می کنند 

شدن پمب بنزين توسط مردم هيجان بی سابقه ای را در مي»ان م»ردم ب»ه               
اگر تهران به ميدان بيايد شهرهای ديگر نيز به مي»دان   .   راه انداخته است  

ايا در روزهای آين»ده ش»ه»ره»ای ک»ردس»ت»ان و ب»خ»ص»وص                      .   خواهند آمد 
سنندج شاهد اعتراضات گسترده خ»واه»د ب»ود؟ ي»ا رژي»م س»ري»ع»ا ع»ق»ب                        

اتحاديه تاکسی راننان اقدامات خود را تا اخر امش»ب ب»ه       . نشينی می کند 
 . اطالع مردم سنندج خواهد رساند

 سقز
س»ران  .   عطا گزارش می دهد امروز مردم عصبانی هستند و م»ع»ت»رض            

نيروهای انتظام»ی ه»م     .   رژيم از ريز و درشت را به باد فحش می کشند     
امروز در خي»اب»ن»ه»ا     .   جرات هيچ تحرکی در مقابل مردم معترض ندارند      

 *.ماشينهای کمتری ديده می شود

 گزارشات ديگر از تهران، سنندج، سقز


