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 سياوش دانشور

 

 تمايزات اجتماعی ما
 !اين حزب شماست! کارگران کمونيست

اعتصاب ايران خودرو تجربه ای از تاريخ 
. مبارزات جنبش کمونيستی طبقه کارگر است

در اين اعتصاب سياست ناسيوناليستی و راست 
که کارگران را به ناکجاآباد ميفرستد و کارگر 
را به نيروی جنگ و رقابت سرمايه داران 

حرف طبقاتی .  متفرقه تبديل ميکند خبری نبود
و منافع مادی و روشن و صريح کارگران در 

اين اعتصاب .  تقابل با سرمايه داران طرح شد
در ادامه يک رشته اعتراضات و اعتصابات 
در شرکتھای تابعه ايران خودرو صورت 

پيروزی نسبی اعتصاب و عقب نشينی .  گرفت
کارفرماھا و عوامل حراستی تابعی از درجه 
. اتحاد و قدرت بنمايش داده شده کارگران بود

قدرتی که بخش اعظم آن به ميدان نيامد و 
با .  اتحادی که ظرفيتھای بسيار عظيم تری دارد

اينحال ايران خودرو مثل يک کوه آتشفشان 
نفرت و کينه از سرمايه دار جماعت و .  است

مديران و بخشی از مھندسين خود فروش و 
تازه بدوران رسيده و حراستی ھائی که دم به 
. دقيقه پاچه کارگران را ميگيرند موج ميزند

ايران خودرو، عليرغم اخراجھای مکرر 
کارگران فعال و رھبران کارگری، مثل يک 

اين يکی از مراکز مھم .  بشکه باروت است
صنعتی ايران با نيروئی وسيع است که ھر 
حرکتش تاثيرات تعيين کننده بر کارخانه جات 
جاده مخصوص و کال جنبش کارگری ايران 

 . دارد
 

يک خصوصيت اين اعتراض و اعتصاب 
اينبود که با نام کمونيسم طبقه کارگر و حزبش 

 يادداشت سردبير

 اساس سوسياليسم انسان است
 انسان گرايی مارکسيستی منصور حکمت قطب نمای ما
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 :کارگری برگزار ميکند

 

 ايران خودرو،   
!رھبر -کمونيسم کارگری، حزب سازمانده   
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کارفرما و اطالعات .  چفت شد
عليه کمونيسم و اعتصابيون ھر 
کاری که توانستند کردند اما 

الاقل قبول .  شکست را پذيرفتند
کردند که بخشی از خواست 
کارگران را قبول کنند تا از 
تسری اعتصاب و کابوس ضرر 
. نجومی روزانه جلوگيری کنند

طبقه کارگر در يک مرکز مھم 
کارگری گلوی اين سرمايه داران 
وحشی را گرفت و از حيثيت و 
. حرمت و منافعش دفاع کرد
. کمونيسم به ھمين سادگی است

کمونيسم برسر تز و تئوری و 
بقول .  فلسفه و تاريخ نيست

منصور حکمت اگر تئوری و نقد 
کمونيستی و مارکسی مغز 
کمونيسم است، قلب کمونيسم آنجا 
ميزند که عليه فقر و نابرابری و 

آنجا که .  ستمی اعتراض ميشود
انسان و کارگر معترض 
نميپذيرد، گردن نميگذارد، قبول 
نميکند، فرياد ميزند، به جنگی 
ميرود، و به ساده ترين شکل و 
زبان ممکن منافع عمومی کارگر 
. و انسان تحت ستم را فرياد ميزند

به اين معنا در ايران خودرو 
نه فقط .  کمونيسم صدايش بلند بود

در اعتراض برحق کارگرانی که 
حتی بخشا مذھبی اند، بلکه با 
سايه و شبح حزبی که کارفرماھا 
و نيروھای اطالعاتی شان دم به 
دقيقه در شمايل و حرکت ھر 

در اين .  کارگر اعتصابی ميجستند
اعتراض ما ھمه ايران خودروی 
شديم و بزعم اطالعاتی ھا ھر 
ايران خودروی اعتصابی 
ميتوانست يک سازمانده 

مامور "کمونيست کارگری و 
 . حزبی باشد" تحريک

 

بدون شک بايد رھبران و فعالين 
کارگری و خود ما تجارب اين 
اعتصاب را بررسی و تجزيه و 
تحليل کنيم تا بتوانيم در 
اعتراضات بعدی به نقاط ضعفھا 

سوسياليستی و راديکال 
اين .  کارگران بوده است

کمونيسم نه الزم دارد با کارگر 
برقرار کند و نه نقش "  پيوند"
را برای کارگر "  معلم و عالم"

ايفا کند و نه کارگر را به 
تبديل کند و عوامفريبانه "  بت"

اين .  به ستايش اش بنشيند
کمونيسم، خود اعتراض 

بيان .  راديکال کارگری است
شرافت تاريخی کارگر در 
مقابل ارتجاع و سياست 
ھمزيستی طبقاتی و دنباله روی 

 . از بورژوازی است

 

تا به حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری مربوط است، ما 
موظفيم افق اين نوع کمونيسم 
را در وسيع ترين اليه ھای 
طبقه کارگر مسلط کنيم و به 
شناسنامه اعتراض کارگری در 

ما .  مقياس وسيع تبديل کنيم
موظفيم ھر روز و ھر لحظه 
سياست مان را بر اساس منافع 
کارگران بعنوان يک طبقه 

ما موظفيم نقاط .  صيقل دھيم
قدرتمان را بشناسيم و نقاط 
ضعفمان را با جديتی که 
شايسته يک کمونيست انقالبی 

اين .  است بسرعت رفع کنيم
حزب بايد به حزب 
کمونيستھائی تبديل شود که 
ھمين منافع را دنبال ميکنند و 
ھمين سياستھا را در جنبش 

امروز .  کارگری اتخاذ ميکنند
ديگر تمايزات اجتماعی ما 

از .  برای ھر کسی روشن است
اين منظر ميتوان تمايزات 
فکری و سياسی و تئوريک ما 
را بھتر فھميد و با دقت 
. بيشتری به آن نگريست

تمايزات فکری و تئوريک 
برای ما تنھا و صرفا به اين 

ترديدی .  اعتبار حائز اھميت اند
نيست که يک انقالبی حتی در 
بستر بيماری و در واپسين 
لحظات ميخواھد کمونيست 
بماند و يا از عقايد کمونيستی 

اين بسيار با ارزش و .  دفاع کند
اما .  قابل احترام است

کمونيسمی که نتواند منشا 

 تمايزات اجتماعی ما
 ...اين حزب شماست! کارگران کمونيست

اما آنچه دراين ماجرا و .  فائق آئيم
در ابعادی گسترده مطرح و تثبيت 

تمايز اجتماعی و طبقاتی شد، 
اين حقيقت که .  بود کمونيسم ما

کمونيسم ما بدون اعتراض کارگر 
و بستر اعتراضی جنبش کارگری 

اين حقيقت که .  قابل تبئين نيست
سايه اين کمونيسم در مراکز مھم 
کارگری دنبال بورژوازی است و 
خودشان موضوع را بحدی جدی 

را "  آژيرھا"ديده اند که ناچار شدند 
اين حقيقت که خصلت .  بکشند

مميزه و تفاوت کمونيسم کارگری با 
انواع شبه کمونيسم ھای تاکنون 

اين سنت، اين .  موجود ھمين است
خط، اين سبک کار، اين کمونيسم 
تنھا ميتواند به جنگ بورژوازی 
برود و کارگر را در يک تالقی 

اين کمونيسم .  سياسی نمايندگی کند
تنھا ميتواند منافعی جدا از کارگر و 

اين .  مبارزه کارگری نداشته باشد
کمونيسم ميتواند دشمن اصلی 
بورژوازی باشد و ھر کسی که با 
ھر چيزی ميخواھد مخالفت کند 
. بدوا از اين کمونيسم تبری بجويد

اين کمونيسم تنھا ميتواند شايسته نام 
کمونيسم مارکسيستی و کمونيسم 

و .  کارگری منصور حکمت باشد
باالخره تنھا اين نوع کمونيسم است 
که شانس پيروزی دارد و 

جنبش "قطبنمايش را به 
يا "  جامعه مدنی"يا "  اصالحات

يا "  افت و خير جنبش سرنگونی"
بازسازی و عدم بازسازی سرمايه "

يا ھر حرکت بورژوازی "  داری
اين کمونيسم است که .  گره نميزند

ميتواند سنت اعتراض سوسياليستی 
کارگر را تحکيم و قدرتمند کند و 
بعنوان يک سنت اجتماعی و 
اعتراضی بازتوليد کند و به اين 
اعتبار سد مھمی در مقابل ھر 

 . تحرک ارتجاعی در جامعه باشد

 

کارگر اگر تاريخا منشا حرمت و 
رفاه و حق در جامعه بوده است به 
اعتبار اين نوع کمونيسم و مبارزه 

57شماره   
اعتراض و تغيير و بھبود و اميد و 
شادی و حرمت و آسايش توده 
وسيع کارگران و انسانھای معاصر 
ما باشد، ھرچه باشد، کمونيسم 

 . کارگری نيست

 

کارگران کمونيست بسيار بيشتر 
کمونيسم نوع ما را درک و جذب 
ميکنند و خطاب اين چند سطر به 

کارگران .  ھمين رفقاست
کمونيست، رفقای عزيز، اين 

به حزب تان !  حزب شماست
نبردھای سھمگين و !  بپيونديد

حزب به .  تعيين کننده در راھند
. شما و شما به حزب نياز داريد

حزب بدون شما و شما بدون 
. حزب، ھر دو، شکست ميخوريم

حزب تان را تماما فتح کنيد و 
بعنوان يک سالح و سنگر 
استراتژيک در نبرد طبقاتی بکار 

شما رھبران عملی .  گيريد
کارگران بھترين و شايسته ترين 
نمايندگان تشکيل حکومت کارگری 

به حزب تان بپيونديد و .  ھستيد
آگاھانه و نقشه مند به جنگ 

اين دنيا و اين .  بورژوازی برويم
جنگ ما برسر .  ثروتھا مال ماست

آزادی خود ما نيست، برسر اعاده 
تنھا .  حرمت و ھويت انسانی است

طبقه ما و جنبش رھائی بخش اش 
ميتواند بساط فقر و فالکت و بی 
حرمتی و بيحقوقی و ستم و 

تنھا پيروزی .  تبعيض را وراندازد
کمونيستی کارگری ميتواند آزادی 

و اين، بدون کارگر و .  بياورد
اعتراض راديکال کارگری و 
کمونيستی و حزب متشکل از 
رھبران سوسياليست و کمونيست 

کارگران .  کارگران عملی نيست
کمونيست و سوسياليست، به حزب 
تان بپيونديد و شبح کمونيسم را 
باالی سر ارتجاع اسالمی سرمايه 

 . * داران بيشتر به پرواز درآوريد

!کارگران، کمونيستھا  

به حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری، حزب انقالب 

!کارگری بپيونديد  
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پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم 
ژوئن تا  ٢٩کارگری در تاريخ 

با شرکت  ٢٠٠٨اول ژوئيه 
اکثريت اعضای کميته مرکزی، و 
تعدادی از کادرھای حزب بعنوان 

پلنوم با اعالم .  ناظر، برگزار شد
يک دقيقه سکوت به ياد 
جانباختگان راه آزادی و برابری 
و سوسياليسم و بياد منصور 
حکمت و پخش سرود 
انترناسيونال کار خود را آغاز 

ابتدا آئين نامه پلنوم تصويب .  کرد
سپس .  و ھيات رئيسه انتخاب شد

دستور جلسه بدينقرار به تصويب 
افتتاحيه، دورنما و موقعيت :  رسيد

ويژه حزب، گزارش و بررسی 
عرصه ھای مختلف فعاليت 

، ٣و  ٢حزبی در فاصله دو پلنوم 
قطعنامه ھا، حزبيت، سازماندھی 
و سبک کار حزبی، انتخابات و 

 .اختتاميه

 

در مبحث افتتاحيه، دورنما و 
موقعيت ويژه حزب، علی جوادی 
با نگاھی به فعاليت يک ساله 
حزب بر ويژگی ھا و تفاوت ھای 
حزب با ساير جريانات کمونيست 
کارگری تاکيد گذاشت و توجه 
پلنوم را به مساله کليدی چگونگی 
. اجتماعی شدن حزب جلب کرد

او تاکيد کرد که راه اجتماعی 
شدن حزب نه چرخش به راست و 
رقيق کردن راديکاليسم مان، نه 
ائتالف با جريانات غير کمونيست 
کارگری، بلکه جلب و جذب 
رھبران عملی و راديکال 
سوسياليست طبقه کارگر به حزب 

 . است

 

حزب بدل شده است، ضعف بنيه 
پلنوم متعھد شد .  مالی حزب است

که تالش جدی خود را معطوف 
رفع اين مانع سازد و با تمام قوا 
برای گسترش امکانات مالی 

 . حزب بکوشد

 

سياوش دانشور در گزارش خود 
اعالم کرد که نشريه برای يک 
دنيای بھتر به يکی از پرخواننده 
ترين نشريات سازمانی بدل شده 

درخواست عالقمندان در .  است
ايران و خارج برای دريافت 
نشريه، باالرفتن مراجعه به 
سايت حزب برای دريافت نشريه 
و نامه ھای بسياری که برای 
نشريه ميرسد ھمه بر اين 

يکی از .  واقعيت تاکيد دارد
 ٩٠افتخارات ما اين است که 

درصد اخبار کارگری توسط 
. فعالين حزب به دست ما ميرسد

بويژه در چند ماه اخير حزب ھر 
روزه چندين اطالعيه کارگری 

اين حاصل .  منتشر کرده است
جنبی ارتباط تنگاتنگ و نزديک 
. حزب با جنبش کارگری است

وی تاکيد کرد که گسترش 
تبليغات حزب بوسيله افزايش 
پوشش تلويزيونی و راديو و 
انتشارات بايد بطور جدی مورد 

 . توجه حزب قرار گيرد

 

نسرين رمضانعلی بر گسترش 
بسيار چشمگير ارتباط حزب با 
رھبران کارگری و جلب اعتماد 
آنھا به حزب و سياست ھای 
اصولی، کمونيستی و 
. غيرسکتاريستی ما تاکيد گذاشت

وی اول ماه مه را بعنوان يکی 
از نقاط قدرت حزب و پتانسيل 
بسيار قدرتمند حزب برای رشد 
مورد اشاره قرار داد و ھمچنين 
اعالم کرد که حزب توانسته 
است در مبارزات کارگری و 
اعتصابات معينی نقش مسئوالنه 

دراين گزارش بر .  ايفاء کند
پتانسيل ھای حزب برای دخالت 
گسترده در جنبش کارگری و 
توجه رھبران کارگری به خط 
مشی و سبک کار حزب و نقشه 

 . عملھای ما تاکيد شد

  

آذر ماجدی در بخش گزارش 
تشکيالت خارج کشور گفت که 

 اطالعيه پايانی 
 پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری

سپس رفقای شرکت کننده ھر يک 
نظرات خود را در اين زمينه مطرح 

بر نقش مھم حزب اتحاد .  کردند
کمونيسم کارگری در برافراشته 
نگاه داشتن پرچم کمونيسم کارگری 
منصور حکمت، برقراری ارتباط 
گسترده با جنبش کارگری، شرکت 
در امر سازماندھی مبارزه طبقه 
کارگر و مبارزه با سکتاريسم طی 
يک سالی که از حيات حزب 

رفقا ھمچنين .  ميگذرد، تاکيد کردند
اعالم کردند که حزب بايد بر 
تفاوتھای خود و نقد گرايشات ديگر 
و توده ای کردن راديکاليسم 
کمونيسم کارگری تاکيد کند و با 
تمرکز بر مسائل و معضالت جنبش 
کارگری، توجه به جنبش ھای 
اجتماعی پيشرو و جلب و جذب 
رھبران عملی اين جنبشھا فعاليتش 

 .را پيش ببرد

 

در مبحث گزارش عرصه ھای 
فعاليت حزب، مسئولين ھر عرصه 
گزارش خود را به پلنوم ارائه دادند 
و در مورد نقاط ضعف و قدرت 
حزب در ھر عرصه صحبت و 
توجه حزب را به ملزومات رفع 

رفقا سياوش .  نواقص جلب کردند
دانشور در مورد تبليغات، نسرين 
رمضانعلی و شراره نوری در 
مورد کميته سازمانده، آذر ماجدی 
تشکيالت خارج کشور، سيروان 
قادری دفتر دفاع از حقوق 
پناھندگی، سعيد مدانلو و شھال 
نوری در باره امور مالی، مجيد 
پستنچی در مورد وب سايت حزب 
و ساير امور اين عرصه ھا به پلنوم 

رفقا تاکيد کردند که .  گزارش دادند
يک نقطه ضعف اصلی حزب که به 
مانعی برای گسترش فعاليت ھای 

57شماره   
توجه حزب در ابتدا متوجه امر 
. سازماندھی در داخل کشور بود

اخيرا حزب به مساله ساختن 
تشکيالت حزب در خارج توجه 

ساختن .  جدی مبذول داشته است
سازمان حزبی در خارج کشور، 
جاری کردن فعاليت ھای روتين، 
دريافت مرتب حق عضويت ھا، 
تشکيل جلسات روتين حزبی و 
تامين حضور حزب در خارج 
کشور چه در رابطه با ايرانيان 
مقيم خارج، چه در رابطه با جامعه 
علی العموم پالتفرم حزب در 
خارج است که بايد با جديت تمام 

ضعف سازمان حزبی .  پياده شود
يکی ديگر از نکات مورد بحث 
بود که بطور متمرکز تری در 
مبحث حزبيت، سازماندھی و 
 . سبک کار مورد بحث قرار گرفت

 

سيروان قادری گزارش کوتاھی 
در مورد تشکيل دفتر دفاع از 
. حقوق پناھندگی به پلنوم ارائه داد

او تاکيد کرد که در ھمين مدت 
کوتاه بخصوص در ترکيه استقبال 
بسياری از جانب پناھجويان از 
دفتر ابراز شده و اولين شماره 

با  Unityنشريه آن يونی تی 
استقبال غير قابل انتظاری روبرو 

دراين زمينه به رئوس .  شده است
سبک کار و نوع فعاليت دفتر 

 .تاکيدانی شد

  

مجيد پستنچی در مورد فعاليت 
کميته آی تی حزب گزارش 

يکی از .  مختصری ارائه کرد
نکات مھم اين است که کميته آی 
تی توانسته است عليرغم تالش 
ھای بسيار رژيم اسالمی و حمالت 
متعدد آن به سرور ما، سايت حزب 
را کامال در دسترس عالقمندان در 

مراجعه به .  ايران باز نگاه دارد
سايت حزب ھر روز گسترش يافته 

به اين ترتيب ما توانسته ايم .  است
آثار منصور حکمت را نيز در 
. دسترس عالقمندان بگذاريم

بسياری از عالقمندان سايت به 
آثار منصور حکمت مراجعه 

 .ميکنند

 

مبحث بعدی قطعنامه و قرارھا 
 -١در اين بخش سه قطعنامه .  بود

کشمکشھای جھانی دو قطب 
تروريستی 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک 
.گنجينه غنی آموزش است  
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عليه   -٢توسط علی جوادی؛ 
گرانی و فقر و وظايف جنبش 
کمونيستی طبقه کارگر توسط 

سازمانيابی   -٣سياوش دانشور و 
صفوف کمونيسم کارگری در 
شرايط کنونی توسط آذر ماجدی 

 .به پلنوم ارائه شد

 

کشمکش "پلنوم کليات قطعنامه 
" ھای جھانی دو قطب تروريستی

را با يک رای منفی و کليات 
را "  عليه گرانی و فقر"قطعنامه 

. باتفاق آراء به تصويب رساند
تھيه متن نھايی ھر دو قطعنامه با 
توجه به پيشنھادات مطرح شده به 
ھيات دائر دفتر سياسی سپرده 

قطعنامه سوم در باره پروژه .  شد
اتحاد کمونيسم کارگری و 

پلنوم در .  ارزيابی از آن بود
مورد پروژه اتحاد صفوف 
کمونيسم کارگری بحث کرد و 
ضمن تائيد تالشھای مسئوالنه و 
تاکنونی حزب در اين عرصه و 
ارزيابی مثبت از نتايج تاکنونی 
آن، تھيه سندی مبسوط تر را به 

 .دفتر سياسی حزب واگذار کرد

 

مبحث بعدی که زمان نسبتا زيادی 
به بحث در مورد آن اختصاص 
يافت، حزبيت، سازماندھی و 

اين مباحث .  سبک کار حزب بود
ابتدا توسط علی جوادی، آذر 
ماجدی و سياوش دانشور معرفی 
شدند و سپس رفقا مفصال در 

طی بحث .  بحث شرکت نمودند
عمدتا بر نقاط ضعف حزب در 
اين قلمروھا تمرکز شد و روش 
ھای رفع نواقص مورد بحث 

رفقا در مباحث خود .  قرار گرفت
بر اين نکته تاکيد داشتند که ظرف 
چند سال اخير، بعلت اختالفات 
درون حزب کمونيست کارگری 
که به انشعاب و جدائيھا درون 
صفوف کمونيسم کارگری منجر 
شده است، حزبيت بطور کلی 
ضربات بسياری متحمل شده 

حرمت و ارزش حزبيت به .  است
دوقطبی .  زير سوال رفته است

رابطه حزب و فرد بطرز 
اين .  ناموجھی مطرح شده است

. خواھان فعاليت با حزب ميشود
اين فقط يک نمونه کوتاه از 
تاثيرات آثار مھم منصور حکمت 

 . است

 

تن از  ٧در مبحث انتخابات ابتدا 
کادرھای حزب در داخل کشور 
بعنوان مشاور کميته مرکزی 
توسط پلنوم انتخاب شدند که 
بدالئل امنيتی از ذکر اسامی آنھا 

 .خودداری ميشود

 

سپس علی جوادی باتفاق آراء 
 ٧بعنوان دبير کميته مرکزی و 

تن از رفقا به دفتر سياسی حزب 
اسامی رفقای .  انتخاب شدند

منتخب دفتر سياسی بدينقرار 
علی جوادی، سياوش :  است

دانشور، نسرين رمضانعلی، 
مريم کوشا، آذر ماجدی، سعيد 

 . مدانلو و شھال نوری

 

بعنوان اختتاميه علی جوادی در 
مورد افق حزب و اولويت ھای 

وی .  آن مختصرا صحبت کرد
تاکيد کرد که بايد اھرم و 
مکانيزمی را بدست بگيريم که 
بتوانيم حزب را سريعا گسترش 
دھيم، بدون آنکه در افق مان ذره 
ای تخفيف دھيم و به راست 

ما بايد بکوشيم که به .  بچرخيم
بستر اصلی مبارزه جنبش 

بار .  کمونيسم کارگری بدل شويم
بايد به .  سنگينی بر دوشمان است

بايد کمونيسم مارکس .  پيش برويم
و منصور حکمت را اجتماعی 

کار ما سنگين اما شيرين .  کنيم
 .است

 

پلنوم با دريافت خبر تھديد 
کارگران اعتصابی ايران خودرو 
توسط حراست کارخانجات ايران 
خودرو، که طی آن به حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری اشاره 

 .شده بود به پايان رسيد

 

دفتر سياسی پس از پايان پلنوم 
در .  جلسه کوتاھی برگزار کرد

اين جلسه رفقا علی جوادی، 
سياوش دانشور و آذر ماجدی 
باتفاق آراء بعنوان ھيات دائر 
. دفتر سياسی حزب انتخاب شدند

 اطالعيه پايانی 
 ...پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری

وظيفه ما است که اين ضربه را 
اھميت و حرمت حزبيت .  ترميم کنيم

کمونيستی کارگری را دگر بار 
تحکيم کنيم و برای ساختن يک 
حزب سياسی مدرن کمونيستی 

در اين .  کارگری با تمام قوا بکوشيم
رابطه قرار زير باتفاق آراء به 

 : تصويب رسيد

 

پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم "
کارگری بر ضرورت ايجاد 
ساختمان حزبی و جاری کردن ھمه 
جانبه مقررات و انضباط مصوب 
حزب در پيشبرد اھداف کمونيستی 

 ".تاکيد دارد

 

در زمينه سبک کار تاکيد بر اين بود 
که جھت گيری تاکنونی حزب 

اجتناب حزب از .  درست بوده است
آکسيونيسم از يک سو و دنباله روی 
از شرايط و اعتراضات از سوی 
ديگر، و تمرکز بر امر سازماندھی 
جنبش طبقه کارگر يک امر تصادفی 

کمونيسم ما از .  نبوده است
ضرورت و مبرميت تغيير جھان 

حزب با آگاھی کامل .  حرکت ميکند
در .  در اين جھت گام برداشته است

اين بخش تاکيد شد که کميته 
سازمانده اساس فعاليت حزبی و 

دراين .  مھمترين ارگان حزب ماست
بحث نکات مھم و متعددی مطرح 
شد و بويژه امر جذب رھبران عملی 
کارگری و راديکال سوسياليست 
بمثابه مکانيزم اجتماعی شدن حزب 
از زوايای مختلف مورد تاکيد قرار 

پلنوم تصريح کرد که آثار و .  گرفت
تاکيدات منصور حکمت در زمينه 
سياست سازماندھی و مباحث حزب 
. و جامعه بھترين قطب نمای ماست

در اين رابطه نسرين رمضانعلی به 
. يک اتفاق جالب توجه اشاره کرد

وی گفت که اخيرا در ارتباطی با 
يک رھبر کارگری کتاب منصور 
حکمت در مورد سياست 
سازماندھی را در اختيار او گذاشته 

اين رفيق کارگر پس از دو .  است
"روز به نسرين ميگويد دو روز : 

. است که چشم بر ھم نگذاشته ام
تاکنون کمونيسم را به اين روشنی و 

و سپس ."  سادگی نفھميده بودم
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بعالوه درباره روند جلسات دفتر 
سياسی و لزوم برگزاری جلسات 

 .بيشتر حضوری تاکيد شد

 

طی پلنوم کميته ھای مختلف 
حزبی، از جمله کميته سازمانده و 
خارج کشور جداگانه جلسات خود 

ھمچنين دفتر .  را برگزار کردند
دفاع از حقوق پناھندگی نيز جلسه 

 .ای تشکيل داد

 

عصر روز سه شنبه اول ژوئيه 
بدعوت آذر ماجدی رفقای شرکت 
کننده در پلنوم بعالوه تعداد ديگری 
از دوستان منصور حکمت طی 
مراسمی ياد منصور حکمت را در 
شمشين سالگرد درگذشت وی 

ابتدا فيلم سخنرانی .  گرامی داشتند
منصور حکمت در کنفرانس 
ساليانه تشکيالت آلمان حزب 

 ١٩٩٩کمونيست کارگری در سال 
پخش شد که با استقبال بسيار 

سپس .  شرکت کنندگان مواجه شد
تعدادی از دوستان، از جمله آذر 
ماجدی، سياوش دانشور، علی 
جوادی، نسرين رمضانعلی، پروين 
کابلی، شھال نوری و علی طاھری 
در مورد منصور حکمت، نقش او 
در جنبش کمونيستی ايران، 
شخصيت او بعنوان يک ليدر 
کمونيست سخنرانيھای کوتاھی 

 . ايراد کردند

 

پلنوم سوم حزب نشست رھبری 
يک جريان کمونيستی درگير در 
جنبش کارگری بود که افقھای 
بزرگ و وظايف سنگين را در 

حزب در مدت .  مقابل خود گذاشت
کوتاه تشکيل اش با اتکا به قطب 
نمای کمونيستی کارگری اش 
توانسته مکان و جايگاه شايسته 
يک حزب کارگری و مارکسيست 

اجتناب از ھر نوع افق .  را پيدا کند
محدود، نقد مستمر ديدگاھھا و 
سبک کار چپ راديکال، توجه به 
وظايف بزرگ، شادابی و تعجيل، 
خصلت انتقادی، و طرح نقشه ھای 
کار در مقياس بزرگ، مشخصات 

پلنوم سوم حزب بعد .  اين پلنوم بود
از سه روز کار فشرده با موفقيت 

 .به کار خود پايان داد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠٠٨ژوئيه  ٣
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 ،گسترش فقر و فالکت  -١
گرانى  ،گرسنگى و سوتغذيه

سرسام آور و ناتوانى اکثر 
مزدبگيران جامعه از  تامين 

گسترش  ،نيازھاى پايه اى خويش
بيکار سازيھا و اخراج گسترده 

افزايش کار قراردادى  ،کارگران
گسترش وسيع  ،و سفيد امضا

شرکتھای پيمانی که کمترين 
دستمزدھا را به کارگر 
ميپردازند، فقدان سيستم رفاه 
اجتماعى و عدم دسترسى مکفی 
به بھداشت و درمان و آموزش و 

جامعه را در آستانه يک  ،مسکن
بحران عميق سياسى و اجتماعى 

در شرايطی که .  قرار داده است
فقر و گرانى کمر مردم را خرد 

و مردمى ناراضى و  ،کرده است
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين 

شورش  ،اوضاع ميشوند
گرسنگان عليه وضع موجود يک 

وظيفه .  چشم اندازى واقعى است
فورى جنبش کمونيستى کارگران، 
سازماندھى اين پتانسيل اعتراضى 
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و 
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و 
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام 

 .اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر   -٢
و بروز پيامدھا و مصائب 
اجتماعى ناشی از آن، جناح ھاى 
مختلف بورژوائى تالش ميکنند 
يکديگر را مسبب اين اوضاع 

تز مقابله با .  فاجعه بار قلمداد کنند
، نقد به "مافياى اقتصادى"
سياست  ،"واردات بى رويه"
و کال "  حمايت از توليدات داخلى"

ديدگاھھاى ناسيوناليستى و 
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى 
درمان اين اوضاع بلکه تالشى 
آگاھانه براى خارج کردن مسبب 
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام 
سرمايه دارى و کل حکومت 
مرتجع اسالمى از تيررس 
تعرض و اعتراض کارگران و 

در عين حال .  مردم گرسنه است
طرح اين سياستھا تالشی برای 
پاسحگويی به فشار پائينى ھا از 

نظام سرمايه داری را مسبب 
مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و 
گرانى و گرسنگى و مصائب 
. اجتماعى ناشى از آن ميداند

رژيم اسالمى، حکومت مشتى 
نظامى و   -کانگستر سياسى

باندھاى اقتصادى مافيائى است 
که بر تمام امکانات جامعه چنگ 

مساله اين نيست که .  انداخته اند
" مافياى اقتصادى"گويا 

نميگذارد دولت کارش را بکند و 
نتيجتا اين وضعيت پيش آمده 

اين حکومت مافيايی .  است
. سرمايه و اسالم در ايران است

سران رژيم اسالمی خود از 
بزرگترين سران مافياى 
. اقتصادى در ايران ھستند

کارگران و مردم گرسنه دراين 
جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و 
رقابت بخشھاى مختلف سرمايه 

کمونيسم و طبقه .  تبديل شوند
کارگر بر استقالل طبقاتى اش از 
سرمايه و جناحھاى دولتى و غير 
دولتى بورژوازی، بر جنبش و 

و بر  ،راه حل مستقل اش
مطالبات و نيازھاى فورى خود 
و اکثريت عظيم مردم در مقابله 
. با اين اوضاع تاکيد ميکند

در عين حال  ،مبارزه عليه فقر
که مبارزه اى براى رفع نيازھاى 
 ،فوری کارگران و مردم است

درعين حال جبھه مھمى از 
مبارزه عليه حکومت و قدرت 
سياسى و اقتصادى سرمايه در 

اين دوره اى است .  ايران است
که بيش از ھر زمان کارگر و 
اعتراض و مطالبات کارگرى 
جايگاه مھمترى در سياست و 
نگرش و سمتگيرى سياسى توده 
مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا 

 .ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين   -۵
شرايط دھشتناک يک واقعيت 

اعتراض و .  انکار ناپذير است
شورش عليه وضعيت موجود 
يکی از اشکال محتمل اعتراض 

اما در .  در چنين وضعيتی است
شرايط مخاطراتى مبارزات  اين

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

جانب باالئى ھا است که به سھم 
خود به جدال درون حکومتى برسر 
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت 

جمھوری اسالمی نه .  دامن ميزند
ميخواھد و نه ميتواند اين اوضاع را 

تحميل فقر و فالکت .  تخفيف دھد
يک سياست رژيم اسالمی برای 
بزانو درآوردن کارگران و مردم 

 .زحمتکش است

  

نه فقط جمھورى اسالمى، بلکه   -٣
ديگر نيروھاى بورژوائى 
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای 

اپوزيسيون .  براى نابودی فقر ندارند
پرو غرب نه تنھا وعده بھبود اين 
اوضاع را نميدھد، بلکه چند نسل از 
کارگران را به جان کندن براى 
بازسازی سرمايه دارى و 

خرابيھاى ناشى از عملکرد "
. فرا ميخواند"  حکومت اسالمى
اسالمى اپوزيسيون -جريانات ملى

مسئله فقر و گرانى را ابزارى در 
خدمت جنگ جناحى می بينند و 
عموما سياستھاى ناسيوناليستى را 

برخی از جريانات .  مطرح ميکنند
يا گسترش فقر را "  چپ رايکال"

ابزارى در خدمت شورش و 
عصيان مردم عليه رژيم تلفی 
ميکنند يا با طرح سياستھاى 
آنارکوپاسيفيستى از سازماندھى 
توده اى و کارگرى عليه فقر طفره 

حزب اتحاد کمونيسم .  ميروند
کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت 
و گرانى را مبارزه اى حياتى عليه 
نظام سرمايه دارى و حکومت 
اسالمی و جزيی از مبارزه بيوقفه 
براى بھبود دائمى معيشت طبقه 

بدرجه اى که .  کارگر و مردم ميداند
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى 
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان 
را در تحميل فقر و فالکت بيشتر 

به ھمان درجه شرايط  ،عقب برانند
براى سرنگونى رژيم اسالمى و 
برپائى يک انقالب عظيم کارگرى 
 . عليه وضع موجود فراھم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و   -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر، 
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طبقه کارگر و جنبش آزادی و 
برابری و رفاه را تھديد ميکند که 
کمونيسم و کارگران پيشرو و 
سوسياليست بايد آنھا را بشناسند و 
راه حل واقعى و عملى در مقابل 

واقعيت اينست که .  آن ارائه دھند
شورش عليه فقر و گرسنگى، 
بدون سازمان و بدون رھبرى و 
بدون تشکل و آمادگى و افق روشن 

به  ،سياسى در مقياس سراسرى
تحرک و اعتراضى کور تبديل 

نتيجه چنين وضعيتى، .  ميشود
عليرغم حقانيتى که دارد، سرکوب 

ارکان سياست و .  و شکست است
تاکتيک حزب در مواجھه با اين 

متشکل کردن توده طبقه  ،اوضاع
کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و 
فالکت، ترسيم افق و سازمان و 

بعنوان سه رکن مھم  ،رھبرى
. تضمين پيشروى و پيروزى است

تبديل شورش کور به شورش 
آگاھانه و سازماندھی اعتراض 
عليه وضعيت موجود درگرو تامين 

 . اين سه رکن اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در   -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى 
و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار 

در اين مبارزه يک ھدف .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل 
پروسه توليد و توزيع کاالھا و 
اقالم مورد نياز پايه ای مردم از 
. مکانيزم و تسلط بازار است

دسترسی و برخورداری از غذا و 
آموزش و بھداشت و سالمتی، نه 
يک امتياز ويژه طبقات دارا، بلکه 
حق پايه ای ھمگان و ھدف 
. عمومی ما در اين مبارزه است

ھر انسانی به محض چشم گشودن 
به اين جھان بايد از تمامی نيازھای 

از اينرو .  انسانی برخوردار شود
مبارزه برای وادار کردن دولت 
سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم 
مورد نياز زندگی مردم  و تامين 
بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر 

ايجاد سازمانھاى .  سياست ماست
توده اى عليه فقر، برگزارى 
مجامع عمومى کارگری در مراکز 
مھم توليد مواد غذايی و نيازھای 
مردم، برگزاری مجامع عمومی 
در محالت کارگرى و فقر زده، 
سازمان دادن ايجاد شبکه ھاى 
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط 
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و 

بايد در ھر گوشه .  سياستی است
 جامعه پرچمى 
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با سقوط بلوک شوروی در  -١
پايان دھه ھشتاد، ساختار پيشين 
قدرت و جدال در سطح بين 
المللی، که بر تقابل نظامی، 
سياسی، اقتصادی، و ايدئولوژيک 
دو بلوک غرب و شرق مبتنی 

با اين تحوالت .  بود، فرو ريخت
عمال دوران جھان دو قطبی جنگ 
سرد و تقابل جھانی ای که به 
مدت نيم قرن پايه ای ترين 
مشخصه اوضاع سياسی جھان را 

به .  تشکيل ميداد، به پايان رسيد
ھمان ميزان که شرايط سياسى، 
اقتصادى و فکرى ناشی از جنگ 
سرد حيات مادى و معنوى 
بشريت زمان خود از اروپا و 

ترين  آمريکاى صنعتى تا پرت 
مناطق جھان را قالب زد، شرايط 
حاصل از تحوالت دو دھه اخير 
نيز زندگى نسلھاى کنونی و بعد 
را در تمام شئون تحت تاثير قرار 

يک پی آمد سقوط .  خواھد داد
بلوک شرق و پايان جنگ سرد، 
تحرک جديد نيروھا و جنبشھای 
اجتماعی از پيشرو و انقالبی تا 
ارتجاعی و مذھبی و قومپرست 
در سطح جھان در جھت پر کردن 

تالش .  خالء ايجاد شده است
آمريکا برای تامين ھژمونی 
سياسی خود بمثابه تک ابر قدرت 
جھان، تالش نيروھای اسالم 
سياسی برای گسترش حوزه نفوذ 
و قدرت سياسی خويش در منطقه 
و تالش طبقه کارگر و سوسياليسم 
برای ارائه راه حلی متمايز و 
انسانی از وجوه مھم اين 
کشمکشھا در سطح جھان و 

 .منطقه است

 
سپتامبر  ١١جھان با واقعه  -٢

وارد فاز و دوره جديدی از 
. تحوالت بين المللی ويرانساز شد

تروريسم و ميليتاريسم به يک 
وجه مشخصه اين دوره تبديل شده 
و يک سير عقب گرد سياسی، 
اجتماعی و فرھنگی به دنيا تحميل 

در دو سوى اين کشمکش .  گرديد
ضد بشرى، دو ارودى اصلى 
تروريسم بين المللى قرار گرفته 

. منشاء قدرتگيرى شان است
براى اسالميون مشقات مردم 
فلسطين کوچکترين ربطی به 

اين  .ارتجاع تروريستی ندارد
تقابل در حال حاضر از اصلی 
ترين جدالھای جھان معاصر 

تداوم تقابل تروريستی .  است
ميان دو قطب تروريسم عواقب 
جھانى و منطقه اى خطيری 

اين جدالی گسترده و ھمه .  دارد
جانبه است و از ھم اکنون 
ميتوان مھر اين تقابل را بر 
آرايش و بر کليه وحدت ھای 
سياسی و نظامی و فرھنگی و 
مذھبی دولتھا و جريانات درگير 

کل دستگاه .  ميتوان مشاھده کرد
اسالم در مقابل دستگاه مسيحيت 
و يھوديت صف آرائی کرده 

اين جدال تاکنون سيماى .  است
سياسى و فکرى جھان و منطقه 
را دستخوش تغييرات عميقی 
کرده  است و مانند ھر تقابل 
جھانی فراز و نشيبھای خود را 

تقابل سياسی، سازش .  دارا است
موقت، مذاکره، تحريم اقتصادی 
و تجاری و مالی و جنگ، از 
عرصه ھای متفاوت اين رو در 

جبھه .  رويی ارتجاعی است
ھای اصلی اين تقابل در حال 
حاضر عراق، فلسطين، لبنان، 

رژيم .  افغانستان و ايران است
اسالمی و ھيات حاکمه آمريکا 
در مرکز اين دو قطب و تقابل 

تقسيم قدرت، . جھانی قرار دارند
تغيير توازن قوای سياسی و 
جغرافيای سياسی منطقه از پی 
آمدھای اجتناب ناپذير اين جدال 

 .است

 
جدال ميان اين دو قطب  -۴

تاکنون قربانيان بسياری داشته 
اما مخاطرات احتمالی .  است

آتی ابعاد بسيار فجيع تری 
چنانچه اين .  خواھد داشت

کشمکش به جنگ و حمله 
نظامی به ايران منجر شود، 
ابعاد فاجعه ای که بر مردم 
تحميل ميشود، بسيار وحشتناک 

اما جنگ نه به .  خواھد بود

 کشمکشھای جھانی و 
 !مبانی سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 با اکثريت آراء و يک رای منفی در پلنوم سوم حزب به تصويب رسيد

در يک طرف، عظيم ترين .  اند
ماشين تروريسم و ارعاب بين 
المللی متشکل از ھيات حاکمه 
آمريکا و متحدينش در ناتو و 
. ھمچنين دولت اسرائيل قرار دارند

در اين اردوگاه، غرب با تمامی 
 –زرادخانه نظامی و تبليغاتی 

ايدئولوژيک خود عرض اندام 
کشتار در افغانستان، فلسطين .  ميکند

و عراق تنھا گوشه ای از کارنامه 
در قطب .  تروريسم دولتی است

مقابل، تروريسم اسالمى و جنبش 
ارتجاعى و کثيف اسالم سياسى 

اسالم سياسی که .  قرار گرفته است
زمانى دست پرورده و مخلوق 
آمريکا و غرب در جنگ سرد و 
ابزار سازماندھى ارتجاع بومى 
عليه چپ در جوامع خاورميانه بود، 
اکنون به يک قطب فعال تروريسم 
بين المللى و يک پاى جنگ قدرت 
بورژوايى در خاورميانه و در تقابل 
با اردوی تروريسم دولتی غرب بدل 

تاريخ ضد انسانى تحرک .  شده است
اسالم سياسى ليست طويلى از نسل 
کشى ھا و جنايات تکان دھنده و 
تروريسم و آدمکشی را شامل 

 .ميشود

 
اين جدال از ھر دو سو يک  -٣

براى آمريکا، .  جنگ قدرت است
مساله اصلى تثبيت و گسترش 
ھژمونى و سلطه سياسى و نظامى 
اش بر جھان بعنوان تنھا ابرقدرت 

در مقابل نيز، جريان اسالم .  است
سياسی براى بقاء و حفظ موقعيت 
خود و نھايتا براى گسترش موقعيت 
خود در ساختار قدرت بورژوايى 
در کشورھای خاورميانه تالش 

تروريسم و دشمنى کور با .  ميکند
ھرچه رنگى از غرب و غربگرايى 
دارد سرمايه اسالم سياسی در ميان 
مردمى است که دول آمريکا و 
اسرائيل را بدرست بعنوان عاملين 
اصلى بيحقوقى و محروميتھاى خود 

تروريسم ابزار اصلى .  ميشناسند
جريانات اسالمى براى تعميق 
شکاف ھاى ملى، قومى و مذھبى 
در خاورميانه و زنده نگاھداشتن اين 
کشمکش بعنوان سرمايه سياسى و 
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تضعيف اسالم سياسی و رژيم 
جمھوری اسالمی بلکه به زمينه 
ای برای تقويت کل جنبش اسالمی 

اقدام نظامى عليه .  منجر خواھد شد
جمھورى اسالمى در شرايطى که 
رژيم اسالمی در يک بن بست 
اقتصادى و فلج سياسى قرار دارد 
و توده ھای مردم خطر سرنگونی 
را در باالی سر رژيم قرار داده 
اند، يک مائده آسمانی برای رژيم 

جمھوری .  منحوس اسالمی است
اسالمی از جنگ برای سرکوب 
شديدتر و خونين تر مردم و جنبش 
سرنگونی توده ھای مردم بھره 

 .برداری خواھد کرد

 
مبانی سياست حزب اتحاد  -۵

کمونيسم کارگری و طبقه کارگر 
در تقابل با سياست و منافع دو 
اردوی تروريستی و اھداف جنگ 

اين جنگ تماما بر .  تروريستھاست
ضد منافع بشريت آزاديخواه و 

منافع اين بشريت در .  متمدن است
گرو شکل گيری سازمان يافته يک 
قطب سوم در مقابل اين دو قطب 
تروريستی و عرض اندام کردن 
. آلترناتيو کمونيسم کارگری است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
سياست آن دسته از نيروھايی را 
که در تقابل با جمھوری اسالمی به 

با قطب تروريسم "  ھمسويی"
دولتی متمايل ميشوند و يا آن دسته 
از نيروھايی که در تقابل با قدر 
قدرتی امپرياليستی به ھمسويی با 
اسالم سياسی و جمھوری اسالمی 
گرايش می يابند، قاطعانه نقد و 

 .افشاء خواھد کرد

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری  -۶

سياست تحريم اقتصادی و تجاری 
. را يک سياست ضد انسانی ميداند

اين سياست آمريکا و متحدينش 
مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى 
ثباتى رژيم اسالمى، بايد بعنوان 
يک اقدام زيانبار براى مردم ايران 
. بدون ھيچ ابھامى محکوم شود

وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى 
مردم نتيجه محتوم اين سياست 

قربانيان فورى اين سياست .  است
نه رژيم اسالمى، بلکه توده وسيع 
مردم کارگر و کم درآمد در ايران 

اين تصور که اعمال .  خواھند بود
فشار بر مردم و به استيصال 
کشيدن آنھا گامى در جھت 

سرنگونى رژيم 
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اسالمى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در 
چھارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه ای و ناسيوناليستھای قوم پرست 

 .و عظمت طلب قرار ميگيرد

 
سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری در قبال مذاکرات و عادی سازی  -٧

مناسبات ديپلماتيک دولتھای ايران و آمريکا، برخالف راستھا و 
ضد "ناسيوناليستھای طرفدار حمله به ايران و برخالف جريانات 

اسالمی، متکی بر استراتژی مقابله   –و نيروھای جنبش ملی "  امپرياليست
برقراری ھر درجه از روابط ديپلماتيک .  با ھر دو قطب تروريستی است

ميان جمھوری اسالمی و آمريکا، با اعتراض و مخالفت ما، بعنوان 
کمونيستھاى دشمن اسالم و رژيم اسالمى و اسالم سياسی و مخالف 

بعالوه، برقراری .  ميليتاريسم و ھژمونيسم آمريکا روبرو نخواھد شد
اند، نفس  مناسبات ديپلماتيک در شرايطى که مردم در کمين رژيم نشسته

تشديد مبارزه .  بقاء حکومت اسالمى را بيش از پيش زير سؤال خواھد بود
برای سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری در ايران و 
مبارزه عليه قلدری و ميليتاريسم چھارچوب استراتژی سياسی حزب در 

در عين حال تالش برای جلوگيری از بند و بست .  ھر شرايطی است
آمريکا و دولتھای غربی با دولتھا و جريانات اسالمی يک وجه سياست ما 

بعالوه حزب اتحاد کمونيسم .  در قبال ھر دو قطب تروريسم جھانی است
کارگری تاکيد ميکند که جمھوری اسالمی دولت مشروع مردم در ايران 

يک رکن سياست حزب در عرصه جھانی تالش برای رد اعتبار .  نيست
نامه رژيم اسالمی به عنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از ھمه 

 .نھادھای بين المللی است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اين تقابل جھانی، بشريت متمدن را  -٨

نمايندگی ميکند و پرچمدار مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه ھمگانی 
ما براى سرنگونى انقالبی رژيم اسالمى و عليه گسترش دامنه .  است

تحرک اسالم سياسی و ھمچنين عليه برقرارى نظم نوين ارتجاعى و 
. قدرقدرتی امپرياليستی در سطح جھان و منطقه، ھر دو، مبارزه ميکنيم

ممکن است و آن ھمسويی با "  ھمسويى"براى کمونيسم کارگرى تنھا يک 
 .منفعت انقالب کارگرى و امر آزادى و برابری و رفاه ھمگانی است

 
 پرچم کمونيستى کارگرى 

 !منصور حکمت برافراشته است
 

بدعوت آذر  ،عصر روز سه شنبه اول ژوئيه
ماجدی رفقای شرکت کننده در پلنوم سوم 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و تعداد ديگری 

طی مراسمی ياد منصور حکمت را در  ،از دوستان منصور حکمت
 . شمشين سالگرد درگذشت وی گرامی داشتند

 

ابتدا فيلم سخنرانی منصور حکمت در کنفرانس ساليانه تشکيالت آلمان 
پخش شد که با استقبال بسيار  ١٩٩٩حزب کمونيست کارگری در سال 

سپس تعدادی از دوستان از جمله؛  آذر .  شرکت کنندگان مواجه شد
ماجدی، سياوش دانشور، علی جوادی، نسرين رمضانعلی، پروين 
کابلی، شھال نوری و علی طاھری در مورد منصور حکمت، نقش او 
در جنبش کمونيستی ايران، شخصيت او بعنوان يک رھبر  کمونيست 

 .سخنرانيھای کوتاھی ايراد کردند

 

سنت  ،شخصيت ،دراين سخنرانيھا که ھر کدام گوشه اى از ديدگاھھا
 ،سياسى کارگرى و مارکسيستى منصور حکمت را منعکس ميکرد
 ،براين نکته تاکيد شد که جاى خالى منصور حکمت بعنوان يک رفيق

اما .  و يک انسان عميقا دوست داشتنى ھمواره خالى است ،يک ھمسنگر
بھترين بزرگداشت منصور حکمت؛ يعنى آنچه که خود او تا آخرين 

تبديل کمونيسم کارگرى به  ،اظھار نظرھايش بر آن مصرانه تاکيد داشت
 . يک انتخاب و يک آلترناتيو اجتماعى کارگرى براى آزادى جامعه است

 

سازماندھى انقالب  ،تبديل حزب به ظرف اعتراض کارگر عليه سرمايه
سرنگونى نظام بورژوائى و برقرارى جھانى انسانى و آزاد و  ،کارگرى

ھدفى بود که منصور حکمت  ،خوشبخت و بدون طبقات و بردگى مزدى
اين بار  ،در فقدان او.  ساليان طوالنى براى آن دويد و نوشت و جنگيد
ما دراين راه گامھاى .  روى دوش ماست که آن را به مقصد برسانيم

سنجيده و آگاھانه برداشته ايم و امروز بورژوازى ھار و مزدوران 
اطالعاتى اش دارند از حزب منصور حکمت و نفوذ آن در ميان 

ما با پراتيک .  اين اما شروع کار ماست.  کارگران کشور تبرى ميجويند
گسترده ديدگاھھاى مارکسيستى و کارگرى منصور حکمت و تبديل 

يادش  ،آلترناتيو کمونيستى کارگرى به يک انتخاب واقعى آزادى جامعه
 . را گرامى ميداريم

 

منصور حکمت در اعتراض کارگر و انسان منکوب شده عليه اين نظام 
پرچم کمونيستى کارگرى منصور حکمت برافراشته .  جھنمى زنده است

 !است

 

 !ياد عزيز منصور حکمت ھميشه گرامى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

    ١٣٨٧تير  ١۴ – ٢٠٠٨جوالی  ۴

 کشمکشھای جھانی و 
 ...مبانی سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 

 . عليه فقر و فالکت اقتصادی برافراشت

 

رھبران  ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر  -٧
فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه را  ،سوسياليست و کمونيست طبقه

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه .  به اين اوضاع خطير جلب ميکند
کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فالکت 

 !و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

*** 
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اعتراض :  يک دنيای بھتر
کارگران ايران خودرو يک 
اعتصاب مھم در يکی از 
. بزرگترين مراکز کارگری است

رژيم واکنش ويژه ای به حضور 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در 

اين .  اين اعتراضات کرده است
اعتراض چه جايگاھی در 
استراتژی عمومی حزب برای 

 پيشروی دارد؟  

 

واکنش  :سياوش دانشور
اطالعات رژيم زير فشار 

اينھا به .  صورت گرفته است
سادگی نام يک نيروی اپوزيسيون 
کمونيست و انقالبی را حتی با 

به "  گروھک"پيشوند اسالمی 
قبل از پاسخ به .  زبان نمی آورند

سوال يک نکته را بايد تصريح 
در مواردی جمھوری :  کرد

اسالمی برای تراشيدن بھانه و 
پرونده سازی و نھايتا سرکوب 
يک مبارزه برحق دست به چنين 

اما در اينمورد .  اقداماتی ميزند
معين، ظاھرا اطالعات حضرات 
. فراتر از ايران خودرو است

عنوان کردند که حزب ما در 
سطح کشور در مجموعه ھای 
صنعتی موثر و در حال پيشرفت 

است و "  تحريک"مشغول 
اينجا .  اقداماتی در دستور دارد

ميتوانم با اطمينان به سران 
حراست و اربابانشان در نھادھای 
ديگر اعالم کنم که روش کار ما 
به گونه ای نيست که بتوانند حتی 
يک کارگر را با اين عنوان 

اما مستقل از .  بگيرند و بکوبند
اين موضوع اھداف و سياست ما 
نياز به کشف برادران اطالعات و 

" سربازان گمنام امام زمان"
ما به :  ھدف ما روشن است.  ندارد

اين حکومت و نظام منحوس 
طبقاتی سرمايه داری اعالم جنگ 

ما با اينھا در حال .  کرده ايم
ما اعالم کرده ايم که برای .  جنگيم

به ميدان کشيدن کارگر بعنوان 
يک طبقه، سازماندھی انقالب 
کارگری و جارو کردن نظام 

از .  سرمايه داری تالش ميکنيم
نظر سياسی و روش کار و 

کمونيسم کارگری بکوبند، تنھا 
دارند قبر خودشان را گودتر 

اين شبح که باالی سر .  ميکنند
طبقه حاکم و سرمايه داران به 
پرواز درآمده است، بسرعت 
قلبھای ميليونی کارگران را 
تسخير ميکند و ھرجا با زبان 
خودويژه اش به جنگ 

خاصيت ما .  بورژوازی ميرود
اينست که در مرکز قدرت اين 
عاليجنابان مفت خور و تازه 
بدوران رسيده گلويشان را 
بگيريم و آنھا غلطی نتوانند 

 . بکنند

 

اعتراض ايران خودرو به نظر 
من شروع جنگ واقعی طبقاتی 

نه به اين معنا .  در ايران است
که گويا تاريخ مبارزه طبقاتی از 
اين اعتصاب شروع ميشود و يا 
کم اعتراض و اعتصاب مھم 

بلکه به .  ابدا.  کارگری داشته ايم
اين معنا که وقتی اعتراض 
راديکال در مراکز مھم و تعيين 
کننده کارگری شروع ميشود 
معنی بسيار عميقتر و تاثيرات 
. بسيار تعيين کننده تری دارد

تکان خوردن کارگر در چنين 
مراکزی که بيشتر شبيه اردوی 
کار اجباری و نظام بردگی قديم 
است برای کمونيسم کارگری 

تاثيرات چنين .  تعيين کننده است
مبارزاتی بر روحيه طبقه 
کارگر ايران و کل جامعه و 
. سياست مھم و تعيين کننده است

اين جنبش کالسيک کمونيستی 
کارگران است که در مقابل 
بورژوازی ھار و آدمکش 

اين ديگر .  اسالمی قد علم ميکند
حرکت دانشجويان يا اعتراض 
فالن کارخانه ورشکسته و در 
حال تعطيلی و يا اعتراض 
جوانان در فالن کوچه به 

ھمه .  نيروھای امنيتی نيست

 ھيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد
 

  اعتصاب ايران خودرو و واکنش رژيم به حزب

استراتژی قدرتگيری کمونيسم، ما 
اعالم کرديم که جنگ را بايد در 

ما به زمين آنھا .  زمين حريف برد
رفتيم و بغل گوششان و ھرجا که 
بتوانيم حلقوم سرمايه داران و 

ما جزو چپ .  نظامشان را ميگيريم
ھای بی آزار و حکيم باشی ھائی 
نيستيم که برای کارگران نسخه 
ميپيچند و آنھا را به آينده ای که 
. گويا روزی خواھد آمد دعوت کنيم

برای ما حرمت کارگر، زندگی 
ھمين امروز خانواده کارگر و 
انسان محروم، حق و آزادی و رفاه 
و سالمتی و بھداشت و آموزش 

و اگر .  بالفاصله مطرح است
دستيابی به ھر ذره آزادی و رفاه 
جنگ و نبرد و تالش و سازمان و 
رھبری و مسئوليت ميخواھد، 
حزب کمونيستی علی القاعده بايد 
گروه خونش به ھمين کارھا 

نکته مھمتر اينست که بايد .  بخورد
دشمن را در سنگرھای استراتژيک 

ما بعنوان .  مورد حمله قرار داد
کمونيست و مارکسيست و فعالين 
جنبش سوسياليستی کارگران، 
ھرجا کارگر عليه سرمايه 

مھم .  اعتراض ميکند وجود داريم
نيست کادرھای سازمانده حزبی 
جائی ھستند يا نه، افق و سياست و 
خط مشی ما در اعتراض راديکال 
کارگری وجود دارد و اعتراض 
راديکال کارگری عليه وضع 
موجود يک داده اجتماعی و طبقاتی 

اگر فاصله ای فيزيکی جائی .  است
بين ما بعنوان حزب با توده 
کارگران معترض يا رھبران 
کارگری وجود دارد، اين تنھا ناشی 
از اختناق و کشتاری است که رژيم 
اسالمی از کمونيستھا و رھبران 

با اينحال .  کارگری کرده است
سياست ما رفتن به زمين دشمن و 

اگر .  جنگ در زمين دشمن است
" تحريکات"امروز ھوار اينھا از 

حزب باال ميرود، تنھا نشان اين 
. است که حزب به خال زده است

اما اگر از فردا ميخواھند بر ھر 
اعتصاب و اعتراض کارگری 

کمونيستی بزنند، اگر "  داغ لعنت"
خط شان اينست که ھر کارگر 
معترض را با اتھام کمونيست 
کارگری و وابستگی به حزب اتحاد 
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اينھا البته مھم اند و تالش حزب 
ما اينست که روی خط درستی 
جامعه را بسيج کند و بميدان 

اما اعتراض کارگر و .  بکشد
پرولتاريای صنعتی در مراکز 
مھم کارگری جايگاه بسيار تعيين 
کننده ای در استراتژی ھر حزب 
کمونيستی جدی دارد که برنامه 
کاری را در دست دارد و به 
کارگر بعنوان مجسمه بودا 

 . برخورد نميکند

يک نکته ديگر که در يادداشت 
سردبير ھمين شماره در مورد آن 
نکاتی را طرح کرده ام، تمايز 
اجتماعی و طبقاتی ما بعنوان يک 
جريان کمونيستی کارگری با 
جريانات مختلفی است که خود را 
چپ و سوسياليست و کمونيست 

حزب ما به اعتبار مکان .  ميدانند
اجتماعی و طبقاتی محکمش و به 
اعتبار جزئی الينفک از اعتراض 
کارگری عليه سرمايه داری 
. ساخته شده و فعاليت ميکند

تمايزات فکری و سياسی و 
تئوريک ما تنھا به اين اعتبار و 
صرفا از اين موضع اجتماعی و 

پراتيک ما .  طبقاتی اھميت دارند
نيز صرفا و اساسا به اين اعتبار 
. قابل بررسی و تبئين است

راستش ما کسی و جريانی را 
کمونيست ميشناسيم و شايسته اين 
نام ميدانيم که در چنين جايگاھی 

در غير اينصورت در .  باشد
تاريخ کم نبودند انسانھای شريف 
و جريانات واقعا انسان دوست و 
خيرخواه مردم و حتی مدرن و 
پيشرو که نتوانستند منشا اثر 
خاصی در زندگی نسل معاصر 

اگر چيزی کمونيسم .  خود باشند
کارگری مارکسی و حکمتی را از 
ھمه اين نوع کمونيسمھای طبقات 
دارا جدا ميکند، ھمين تمايزات 
اجتماعی و طبقاتی است که ديگر 
زياد نياز به اثبات تئوريک آنھا 

کارگر .  نيست
9صفحه   
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با ھزار زبان و عمل اعتراضی 
اين نوع کمونيسم را درک ميکند 
. و اساسا ھويت اعتراضش است

بورژوازی ھم برای نجات کيسه 
پول و قدرتش؛ مستقل از اينکه 
اسالمی است يا شاھی يا مصدقی 
و يا جمھوريخواه، اعتراض 
راديکال کارگری را به زبان پدر 

" کمونيست"جد طبقاتی اش 
مينامد و با ھمين عنوان ميخواھد 

مسئله اينست که .  سرکوب کند
وقتی قدرت اين جنبش وسيع باشد 
و منشا حرکت و اتحاد و پيشروی 
مادی و معنوی طبقه کارگر باشد، 
ھيچ قوه قھريه ای جلودارش 

چند حرکت مھم کارگری .  نيست
پايه ھای قدرت اينھا را شل 

ضرب شدن اين .  ميکند
اعتراضات در وضعيت سياسی 
موجود آينده را بدرستی ترسيم 

ما ھستيم و تالش ميکنيم .  ميکند
که اين آينده کارگری را شکل 

بگذار اطالعات و دولت .  دھيم
اسالمی سرمايه داران ھرچه دل 

قدرت .  تنگ شان ميخواھد بگويند
ما آنجاست که اين حضرات 
سرمايه دار بر صندلی رياست 

به اين اعتبار ما .  شان تکيه زدند
ھمه جا ھستيم و مثل سايه دنبال 

بگذار ھر روز در .  شان ميکنيم
مقابل اعتراض و اعتصاب کارگر 
بخود بلرزند و جيق ھای بنفش 

 .  اطالعاتی شان را بکشند

    

اين شايد اولين بار  :علی جوادی
باشد که بخشی از دستگاه 
سرکوب رژيم اسالمی بطور 
مشخص و با نام و نشان دقيق به 
حضور يک حزب سياسی 
کمونيستی معين در اعتراضات 

قبال .  مھم کارگری اذعان ميکند
بعضا با ايماء و اشاره به حضور 

در برخی "  ضد انقالب"جريانات 
اما .  از اعتراضات اشاره کرده اند

اين بار بطور مشخص از حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری نام برده 

ويژگی معينی اين .  شده است
عکس العمل را از عکس العمل 

و .  ھای ديگر رژيم متمايز ميکند
آن نقش و جايگاه و تاثير سياست 

گسترش نفوذ و نقش کمونيسم 
" سازمانده و رھبر"کارگری 

که توانسته است نقش و جايگاه 
قابل مالحظه ای در مراکز 

داشته باشد، به "  موثر"کارگری 
دارند به .  ھراس افتاده است

. ھايشان ھشدار ميدھند"  خودی"
شبحی در حال گشت "از وجود 
بر فراز مراکز موثر "  و گذار

خبر "  در سطح کشور"کارگری 
از اينکه رھبران موثر .  ميدھند

کارگری به اين رگه از کمونيسم 
و تحزب کمونيستی جلب شوند، 
. لرزه بر اندامشان فتاده است

برای ما اما اين پراتيک نشان 
دھنده حقانيت تاکيد ما بر 
سياست استراتژی سازمانی 
کمونيسم کارگری و اولويتھايی 
است که منصور حکمت در 

حزب کمونيست  ١۴پلنوم 
 .  کارگری بر آن تاکيد ميگذاشت

 

واقعيت مسلم اين است که حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری بنا به 
اذعان خود اداره حراست 
اطالعات رژيم با يک اعتراض 
مھم کارگری در يک مرکز مھم 
کارگری ھم اکنون گره خورده 

اين اعتراض در تاريخ .  است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

اين تحول گوشه .  ثبت شده است
ای از نقشه عمل و استراتژی 
عمومی حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری برای قدرت گيری و 
. تصرف قدرت سياسی است

حزب ما مراحل و دوره ھای 
معينی را برای رشد و گسترش 
سازمانی و حزبی در مقابل خود 

شناساندن حزب .  قرار داده است
اتحاد کمونيسم کارگری بمثابه 
حزب پرچمدار کمونيسم 
کارگری منصور حکمت به 

 ھيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد
 

 ... اعتصاب ايران خودرو و واکنش رژيم به حزب

و پراتيک حزب اتحاد کمونيسم 
 .  کارگری بطور کلی است

 

گروه "عکس العمل اداره حراست 
به نقش و "  صنعتی ايران خودرو

حزب اتحاد کمونيسم "جايگاه 
در اين اعتراضات "  کارگری

کارگری و ھمچنين در اعتراضات 
خصوصا در "و "  در سطح کشور"

، يک "مجموعه ھای صنعتی موثر
اقدام و واکنش بی دليل و بدون 
زمينه و يا به قولی غرش رعد در 

بعالوه صرفا .  آسمان بی ابر نيست
واکنشی به نقش و حضور حزب 
در اعتراضات کارگری در ايران 

ھشداری به دستگاه .  خودرو نيست
سرکوب رژيم اسالمی مبنی بر 
نقش حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

" سطح کشور"در اعتراضات در 
صدور چنين اطالعيه ای .  است

واکنش به تالش و سياست 
سازماندھی و استراتژی سياسی 
حزب در جنبش کارگری و 
خصوصا در مراکز مھم کارگری 

حاصل تاکيدات و ھمچنين .  است
تفاوتھای خط مشی ما با ساير 

اين .  گرايشات کارگری است
واکنش درست مانند اذعان به نقش 

کنفرانس "کمونيسم کارگری در 
و ھمچنين برافراشتن پرچم "  برلين

در "  آزاديخواھی و برابری طلبی"
دانشگاھھا، تاکيدی بر حقانيت خط 
مشی کمونيستی منصور حکمت 

در .  است، که پراتيک شده است
حقيقت در اين اطالعيه اداره 
حراست، ما شاھد اذعان دستگاه 
سرکوب روزمره کارگران به 
سياست و پراتيک حزب اتحاد 

مجموعه "کمونيسم کارگری در 
سطح "و در "  ھای صنعتی موثر

و اين تازه آغاز کار .  ھستيم"  کشور
 !ماست

 

ھمانطور که اشاره شد، چنين 
واکنشی در عين حال تاکيدی موثر 
بر صحت و حقانيت خط مشی 

" سازمانده و رھبر"کمونيسم 
در حقيقت .  منصور حکمت است

اداره حراست ايران خودرو از 
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بخشھای با نفوذ کارگری و 
جامعه، جوش خوردن و تنيده 
شدن با اعتراضات مھم کارگری 
و اجتماعی، سازماندھی و ھدايت 
سياسی اعتراضات گرھی، 
فراخوان به اعتصاب و 
اعتراضات توده ای و سازماندھی 
قيام و انقالب کارگری، از مراحل 

يک رکن .  چنين نقشه عملی ھستند
مھم پيشبرد اين استراتژی، تاکيد 
ويژه حزب برای تنيده شدن با 
محافل و شبکه ھای کارگران 
راديکال سوسياليست و تامين 
ھژمونی سياسی اين گرايش در 

از .  صفوف جنبش کارگری است
اين رو سياست ما برای اجتماعی 
شدن اساسا متکی بر جلب و جذب 
رھبران کارگری و ايجاد تحزب 
حزبی در صفوف کارگران 

 . سوسياليست است –راديکال 
 

در حال حاضر حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری بمثابه حزبی 
متفاوت از ساير احزاب کمونيسم 
کارگری که بيانگر منافع عمومی 
کل جنبش کمونيسم کارگری و 
مصالح طبقه کارگر است، شناخته 

عکس العمل و واکنش .  شده است
رھبران کارگری که در اين مدت 
با ما تماس گرفته اند و به ما 
پيوسته اند، تاکيدی بر اين سياست 

ما حزبی برای تحکيم و .  است
اتحاد صفوف کمونيسم کارگری 

ھيچ رگه سکتاريستی و .  ھستيم
فرقه گرايانه ای در سياست و 
. استراتژی اين حزب وجود ندارد

کمبودھای ما بسيارند، ما دارای 
اما .  امکانات محدودی ھستيم

حزبی رو به رشد و اميد کمونيسم 
کارگری برای سازماندھی و 
تبديل کمونيسم کارگری به 
نيرويی سازمانده و رھبر يک 

 . انقالب عظيم کارگری ھستيم

برای يک دنيای بھترتلويزيون    
ساعت : يکشنبه بعد از ظھر بوقت تھران   ۵ساعات : جمعه

 در کانال يکظھر بوقت تھران    ١٢:٣٠

بيطرف نيست، . برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است 
مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و . جانبدار است

ما برای يک جمھوری سوسياليستی . سعادت انسانھا است
لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را به . مبارزه ميکنيم

 . اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد
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رفقا، بحث امروز من درباره اين 
جمله معروف منصور حکمت 

"است اساس سوسياليسم انسان : 
است، سوسياليسم جنبش 
بازگرداندن اختيار به انسان 

اين جمله االن ديگر به ."  است
شکل لوگوی کمونيسم کارگری 

بر باالی نشريات ما .  درآمده است
فکر می کنم برای .  نوشته ميشود

ھمه اين يک گفته بسيار آشنا 
ھر کس حتما تعبير خود را .  است

از اين جمله دارد و يا جايگاه اين 
. جمله برای ھر کس متفاوت است

برای خود من اين جمله جوھر 
. بينش منصور حکمت است

جوھر شخصيت منصور حکمت 
 . است

 

وقتی که دو سال پيش، درست بعد 
از مرگ منصور حکمت، دنبال 
جمله ای می گشتيم که در 
پوسترھا بنويسيم، يک جمله ای 
که بتواند تا حدودی منصور 
حکمت را بيان کند، جمله ای که 
بتواند جوھر تئوری، نظرات و 
تالش منصور حکمت را بيان 
کند، جمله ای که بتواند تمايز 
کمونيسم کارگری را بيان کند، 

با باز .   اين جمله را انتخاب کرديم
خواندن آن احساس کردم که تا چه 
حد به شناخت من از منصور 
حکمت چه در ظرفيت تئوريک، 
چه در ظرفيت سياسی، چه 
بعنوان يک ليدر سياسی و چه در 
. ظرفيت شخصی نزديک است

اين جمله اکنون به لوگوی حزب 
و جنبش ما بدل شده و ميتواند 
بعنوان يک قطب نما برای ما 

ميتواند جوھر کمونيسم .  عمل کند
کارگری، آن عنصری که ما را 
بجلو ميبرد و فعاليت ما را رقم 

جوھر .  ميزند را به ما نشان دھد

است، ھيچگاه موضوعيت پيدا 
 . نميکرد

 

عده ای بر اين عقيده اند که 
منصور حکمت از آن رو که 
يک مارکسيست بود و به خود 
مارکس رجوع کرده بود به 
چنين انسان دوستی بااليی دست 

بنظر من برعکس .  يافته بود
دقيقا از اين رو که انسان، .  است

حرمت، رھايی و رفاه انسان 
برايش جايگاه بسيار رفيعی 
داشت، او توانست در جستجو 
برای يافتن پاسخ به مساله 
رھايی بشريت، به سعادت بشر 
و به يک جامعه ی عالی 

و نه .  ترانسانی به مارکس برسد
تنھا مارکس را درک کند، بلکه 
جوھر انسان گرايی مارکسيسم 
را از زير آوار تحريفات طبقات 
ديگر بيرون کشد و بر آن تاکيد 

آزادی، برابری، رفاه و .  کند
سعادت بشر کلماتی است که 
مکررا در آثار او ديده ميشود و 
در سخنرانی ھايش شنيده 

 . اين قطب نمای او است. ميشود

 

 يک دنيای بھتر

مارکسيسم منصور حکمت از 
مارکسيسم پيش از او متمايز 

نه صرفا در تئوری .  است
بمعنای اخص کلمه، بلکه در 
. نگرش عمومی و در تاکيدات

يک دستاورد مھم منصور 
حکمت زدودن تحريفات 
بورژوايی و خرده بورژوايی از 
مارکسيسم است، تحريفاتی که 
ده ھا سال بر پيکر آن نشسته و 

منصور .  رسوب کرده بود
حکمت بر جوھر اصلی 
: مارکسيسم انگشت گذاشت

 اساس سوسياليسم انسان است
 انسان گرايی مارکسيستی منصور حکمت قطب نمای ما

 

 آذر ماجدی

انسان دوستی و عنصر آگاھی و 
اختياری که در کمونيسم کارگری 
منصور حکمت ھست را برجسته 

اما در عين حال اين خطر .  ميکند
ھم ھست که وقتی يک گفته ای  
مدام در مقابل چشمان مان باشد و 
مدام شنيده شود و تکرار شود 
 .کليشه شود و از محتوا خالی شود

 

انسان دوستی يک خصلت برجسته 
در اين مورد .  منصور حکمت است

بارھا وبارھا صحبت شده، چه 
رفقای نزديک حزبی و چه کسانی 
که او را در ظرفيت شخصی 
ميشناختند، حتی کسانی که او را 
دورادور ميشناختند و يا با آثارش 
آشنا بودند، ھمگی بر اين مساله 

اما بايد توجه داشته .  تاکيد دارند
باشيم که  انسان دوستی او ازنوع 
خير خواھانه وانجمن خيريه ای 

خود .  سانتيمانتال ھم نيست.  نيست
" يک دنيای بھتر"او در برنامه 

اشاره می کند به اين مساله که 
کمونيسم کارگری فرقه مصلحين "

خيال پردازو قھرمانان مشتاق 
اين يک نوع ."  نجات بشريت نيست

و .  جنبش ديگر انسان دوستانه است
اين را ما نه فقط درتئوری و 
نظراتش بلکه در سبک کار و در 

در تمام .  شخصيتش می بينيم
سياستھايی که مطرح می کند و به 
پيش می برد، در تاکتيک ھا و در 
استراتژی اين جوھر مثل يک رگه 
مثل يک نخ مثل يک قطب نما 

آن چيزی که با .  وجود دارد
انسانيت، با آزادی، با رھايی و با 
حرمت انسان در تناقض باشد، 
. برای منصورحکمت جايی ندارد

از نظر او آن تاکتيکی که با اين 
بينش در تناقض قرار ميگرفت و با 
آن سنخيت نداشت، حتی اگر بنظر 
ميرسيد ه از نظر سياسی نافع 
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انسان، رھايی انسان، حرمت 
انسان، اصالت انسان و تعالی 

اين کلمات کليدی .  جامعه بشری
برنامه ی يک دنيای بھتر .  است

که حکم مانيفست کمونيسم 
کارگری را دارد از اينجا شروع 

از سرمايه داری شروع .  ميکند
نمی کند، از امپرياليسم آغاز 
نميکند، حتی بالفاصله سراغ 

نقطه .  مبارزه طبقاتی نميرود
عزيمت يک دنيای بھتر سعادت 
بشر و اميد تاريخی بشر برای 

به اين .  دستيابی به سعادت است
اميد و آرمان تاريخی بشر اشاره 
ميکند و بالفاصله به نقش بشر در 

اين جوھر .  تغيير دنيا ميرسد
. مارکسيسم منصور حکمت است

کمونيسم کارگری قبل از ھر "
چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و 
اعتقاد انسان ھا ی بيشمار و نسل 
ھای پی در پی به اينکه ساختن 
يک آينده بھتر، بک جھان بھتر، 
بدست خود انسان ضروری و 

 ." ميسر است

 

بنظر من نه فقط محتوای برنامه 
يک دنيای بھتر، بلکه فرمت آن 
نيز تمايز مارکسيسم و بينش 
منصور حکمت را از پيشينيان 

برنامه يک دنيای .  نشان ميدھد
بھتر يک شاھکار نظری و 

چکيده آرمان .  سياسی است
کمونيسم و جوھر مارکسيسم را 

يک دنيای بھتر از .  بيان ميکند
انسان و تالش اش برای دستيابی 
به سعادت آغاز ميکند، به نقش 
تالش بشر در تغيير جھان اشاره 
ميکند و آنگاه به مسائل تئوريک 
پايه ای مارکسيستی ميرسد، به 
مبارزه طبقاتی، کارکرد سرمايه و 
نظام سرمايه داری، نقش دولت، 
رابطه انقالب و اصالحات و 

تئوری و اھميت آن .   غيره ميرسد
11صفحه در اين   
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. چھارچوب معنا پيدا ميکند
تئوری اھميت دارد به اين خاطر 
که راه دستيابی به سعادت و 
رھايی انسان را تسھيل ميکند، 
راه رسيدن به يک جامعه انسانی، 
به آزادی و برابری را نشان 

 .  ميدھد

 

اين تز خصلت نمای کمونيستی 
از ھر کس به اندازه ی قابليتش "

." و به ھر کس به اندازه  نيازش
بعنوان يک اصل جامعه 
کمونيستی در برنامه مطرح 

اين تز پايه ای مارکسيسم .  ميشود
است که منصور حکمت در 

انسان .  برنامه بر آن تاکيد ميکند
چشم گشودن به جامعه "به صرف 

بشری بايد به يکسان از کليه 
مواھب زندگی و محصوالت 
." تالش جمعی برخوردار باشد

کار که در جامعه سرمايه "
فرسوده کننده "يک اجبار "  داری

"برای امرار معاش است، به " 
يک فعاليت خالق و داوطلبانه و 

اينھا ھمه .  تبديل ميشود"  آگاھانه
تزھای پايه ای مارکسيستی و 

مساله .  جامعه کمونيستی است
اينجاست که اين تزھا طی تاريخ 
در ميان چپ سنتی به حاشيه 

منصور حکمت .  رانده شده است
دگربار اين تزھا را در محور و 
مرکز برنامه کمونيستی قرار 

 . ميدھد

 

 اصالحات و انقالب

جايگاه مبارزه برای اصالحات 
يک وجه مھم ديگر کمونيسم 

چپ سنتی، چپی .  کارگری است
که از چندين دھه پيش بعنوان 
کمونيسم شناخته شده است، يا 
نسبت به رفرم کامال بی اعتناء 
بوده و مبارزه برای اصالحات را 
با مبارزه برای انقالب ناخوانا 
ميديده، يا در مبارزه برای 

مبارزه برای بھبود ھای کوچک 
در زندگی مردم در نتاقض نمی 
بيند، بلکه مبارزه برای اولی را 
کامال در رابطه تنگاتنگ با 
. تالش برای دومی ميداند

کمونيست ھا قرار نيست برای 
يک آينده دور و بشريت بطور 

تغيير .  آبستره مبارزه کنند
شرايط انسان کنکرت امروز 
برای آنھا مھم است و جايگاه 
مھمی در تالش ھای روزمره 

 . شان دارا است

 

کمونيسم کارگری و انسان 
 گرايی

رگه انسان دوستی را از ھمان 
ابتدا در کمونيسم منصور 

از .   حکمت ميتوان تشخيص داد
ھمان ابتدايی که منصور حکمت 
ميکوشد پاسخ مارکسيستی به 
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از ھمان زمانی که پرچم .  بدھد

مارکسيسم انفالبی را بلند می 
کند؛ از ھمان زمانی که 
پوپوليسم را نقد و حاشيه ای 
ميکند و بر استقالل طبقه کارگر 

واضح است که .  تاکيد ميگذارد
ھر چه جلوتر ميرود، ھر چه 
مجرب تر و پخته تر ميشود اين 
تمايز روشن تر و برجسته تر 

بلند کردن پرچم .  ميشود
کمونيسم کارگری نه فقط در 
سطح نظری، بلکه در عرصه 

اجتماعی نقطه عطف   –طبقاتی 
از اين .  تعيين کننده ای است

مقطع انسان گرايی منصور 
حکمت بشکلی کامال برجسته 
در کليه آثار و سخنرانی ھايش 

ھمين جمله مورد .  عيان است
بحث ما را در مصاحبه 

" مارکسيسم و جھان امروز"
در ابتدای طرح .  مطرح ميکند

مباحث کمونيسم کارگری، در 
تماير با روايات ديگر از 
مارکسيسم و کمونيسم، در بيان 
تمايز کمونيسم کارگری 
. مارکسی از اين روايات

منصور حکمت در پاسخ به 
سؤالی درباره اصالت فرد پس 
از يک بحث فصيح در مورد 

انسان گرايی مارکسيستی منصور 
 ...حکمت قطب نمای ما

اصالحات به افق رفرميستی تسليم 
منصور حکمت جايگاه .  شده است

مھمی برای مبارزه برای 
اصالحات در زندگی کارگران و 

يکی .  مردم علی العموم قائل است
از مبانی اصلی کمونيسم کارگری 
از نظر او رابطه اصالحات و 
انقالب است که در برنامه يک 
دنيای بھتر نيز بعنوان يکی از 
ارکان اساسی کمونيسم کارگری به 

به نظر من قائل .  آن می پردازد
بودن اين نقش مھم برای اين مقوله 
از ھمان تالش برای دستيابی به 
رفاه و سعادت انسان ھا ناشی 

تشخيص اين واقعيت مھم .  ميشود
که تاريخ گويای تالش دائمی 
بشريت  برای دستيابی به يک 
دنيای بھتر، به رفاه و سعادت 
بيشتر است به او امکان ميدھد که 
مبارزه برای اصالحات و تشخيص 
نقش جنبش ھای اجتماعی را 
بعنوان يک استراتژی مھم در 
. مبارزه کمونيستی تعيين کند

تشخيص و درک رابطه اصالحات 
و انقالب يک وجه مھم استراتژی 

 . کمونيسم کارگری است

 

مبارزه انقالبی برای برپايی يک " 
دنيای نو، از تالش ھر روزه برای 
بھبود وضعيت زندگی مادی 
ومعنوی بشريت کارگر در ھمين 

. ... دنيای موجود جدايی پذير نيست
جنبش کمونيسم کارگری در صف 
مقدم ھر مبارزه برای اصالح 
موازين جامعه موجود به نفع مردم 

اين اصل به کمونيسم ."  قرار دارد
کارگری وجھه و جايگاھی ميدھد 
که چپ سنتی و روايت ھای متعدد 
بورژوايی از مارکسيسم از اين 

کمونيسم .  جنبش سلب کرده بود
انسان دوست، کمونيسمی که 
دغدغه ھر روزه اش بھبود شرايط 
زيست و کار مردم زحمتکش 
است، کمونيسمی که نه تنھا افق 
ھای بزرگ و انقالبی خود را با 
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اينکه چگونه سرمايه داری انسان 
را به فرد تنزل ميدھد و مساله بر 
سر ھويت انسانی و اصالت 
. انسانی است اين جمله را مينويسد

اصالت انسان را به عنوان جوھر 
سوسياليسم مطرح می کند در 
تقابل با اصالت فرد از نقطه نظر 

 . سرمايه داری و بورژوازی

  

اين بينش را به نظر من به يک 
شکل خيلی زيبا و متفاوتی در 
بحث او پيرامون سقط جنين ھم 

در بحث در مورد سقط .  می بينيم
جنين در عين حالی که موقعيت 
زن رادرک ميکند، شرايط را 
تشخيص ميدھد، و به ھمين دليل 
از قانونی بودن سقط جنين دفاع 
ميکند، نظر منفی اش در مورد 

او از .  سقط جنين را بيان ميکند
حيات و اصالت انسان و حرمت 

از اين نقطه .  انسان حرکت ميکند
نظر سقط جنين يک مقوله ناپسند 

اما شرايط .  و غيرقابل قبول است
اجتماعی حاضر، نظام سرمايه 
داری که انسان ھا را در کام خود 
گرفته و قوانين کور اقتصادی که 
بر زندگی اکثريت مردم حکم 
ميراند، سقط جنين را بعنوان يک 
اجبار و نه يک انتخاب، بر انسان 
. ھای اين عصر تحميل کرده است

منصور حکمت يک بحث فلسفی 
بسيار شيوا در اين زمينه دارد که 
پيش از تشکيل حزب کمونيست 
کارگری در جلسه ای پيرامون 
. بيانيه حقوق زن ارائه کرده است

در آن مقطع من در حال نگارش 
اين بيانيه بودم و يکی از تند ترين 
و داغ ترين مباحث مان پيرامون 

(سقط جنين بود شنيدن اين نوار . 
مساله .)  را به ھمه توصيه ميکنم

اينجاست که او صرفا از اصالت 
انسان در رابطه با جنين دفاع 
نميکند، او ميگويد که فمينيستی 
که حق سقط جنين را بعنوان يک 
امتياز و حق انکار ناپذير زن 
طرح ميکند، زن را از ھويت 

زن را به .  انسانی اش تھی ميکند
بحث .  يک صنف بدل ميکند

منصور حکمت در مورد 
غيرانسانی بودن سقط جنين، نقد 

12صفحه دفاع فمينيستی   



12صفحه   يک دنياى بھتر   

از سقط جنين و سپس دفاع از 
لزوم قانونی بودن آن در شرايط 
حاضر يک بينش منسجم و پيگير 
در حرکت از انسان و اصالت 

تمايز روشن .  انسان است
مارکسيسم منصور حکمت، انسان 
گرايی کمونيسم کارگری از کليه 
روايات مختلف ديگر از 

 .مارکسيسم است

 

انسان گرايی و حرکت از اصالت 
انسان قطب نمای منصور حکمت 

اين قطب نما به او امکان .  اسن
ميدھند که منسجم و پيگير در ھر 
شرايطی سياست ھای اصولی 
تعين کند و موضع اصولی و 

به نظر من .  انسانی اتخاد نمايد
يکی ديگر از  3مباحث کنگره 

نمونه ھای برجسته مارکسيسم 
سخنرانی معروفش .  حکمتی است

درباره اوضاع سياسی و موقعيت 
ويژه ی حزب اين وجه بينش و 
فلسفه حکمت را با زيبايی خاصی 

زمانی که دارد در .  عيان ميکند
مورد استراتژی قدرت گيری و 
حفظ قدرت توسط کمونيسم 
کارگری صحبت ميکند از ھمين 

تاکتيکی که .  زاويه حرکت می کند
برای حفظ قدرت مطرح ميکند، 
تشکيل ارتش قوی، توليد سالح 
ھای ھسته ای و تبديل شدن به 

ميگويد .  يک قطب نظامی نيست
درھا را باز ميگذاريم و ھمه را 
دعوت ميکنيم که به ايران بيايند و 
با چشم خود ببينند؛ مجازات اعدام 
را لغو می کنيم؛ ھر کس که به 
ايران مھاجرت کند را بعنوان 
شھروند برسميت ميشناسيم؛ 
آزادی کامل در جامعه برقرار 

 .ميکنيم

 

"وقاداری به اصل اساس : 
سوسياليسم چه در ظرفيت فردی 
. و چه جمعی، انسان است

حرمت انسان يک حق و اصل 
ما مجاز نيستيم و .  پايه ای است

نبايد اجازه دھيم که حرمت 
انسان به ھيچ دليل و بھانه ای 

به ھمين دليل .  خدشه دار شود
يک بخش مھم برنامه به حقوق 
. متھمين اختصاص يافته است

اين فقط برای مخالفين ما يا 
افراد خارج از حزب مساله ساز 
نبوده است، برخی از اعضاء و 
کادرھای حزب نيز برای درک 
اين مساله با دشواری روبرو 

بحث بسياری برای .  بوده اند
اقناع در ميان صفوف خود ما 

اصل مھم .  انجام گرفته است
اصل بر برائت فرد است مگر 
آنکه عکس آن ثابت شود را 
متاسفانه برخی از کادرھای 
کمونيسم کارگری صرفا طوطی 
واری تکرار ميکنند و درک 

اين يک .  روشنی از آن ندارند
. اصل مارکسيستی نيست

بورژوازی نيز در سيستم 
قضايی اش به اين اصل رسيده 

مساله اما اينجاست که اين .  است
اصل را در ميان جنبش چپ 
شرق زده پوپوليستی و عقب 
مانده بعنوان يک حق پايه ای 

 .انسان تثبيت کنيم

 

من دارم به اين مقوالت بسيار 
فرصت .  گذرا اشاره ميکنم

نيست که به تفصيل در مورد 
به رفقا توصيه .  آنھا بحث شود

ميکنم که يک بار ديگر با دقت 
برنامه يک دنيای بھتر، 
مارکسيسم و جھان امروز و 
مباحث ديگر منصور حکمت را 
با دقت از اين زاويه بخوانند تا 
عمق انسان گرايی و انسجام اين 
ادبيات و بينش و مارکسيسم 

 . منصور حکمت را دريابند

 

 انسان گرايی در اتخاذ سياست

در اينجا ميخواھم به چند موضع 
گيری سياسی منصور حکمت 
.  از اين زاويه اشاره کنم

مواضعی که در ستون اول 
انترناسيونال يا در اعالميه ھای 

انسان گرايی مارکسيستی منصور 
 ...حکمت قطب نمای ما

سوسياليسم جنبش بازگرداندن 
به اتخاذ ."  اختيار به انسان است

تاکتيک برای حفظ قدرت نيز 
تنھا راه .  پيگيرانه بسط داده ميشود

دفاع سوسياليستی از سوسياليسم، 
تکيه بر نقاط قوت سوسياليسم 

قدرت ما نه در ساختن ارتش .  است
قوی و نيروی نظامی برتر، بلکه 
در گسترش آرمان سوسياليستی و 

.تحقق اين آرمان است منصور . 
حکمت، در نتيجه، بر نقاط قوت 

يعنی :  سوسياليسم تاکيد ميکند
آزادی خواھيش، برابری طلبيش، 
حرمت انسان و باز بودن و شفاف 

 . بودنش

 

لغو مجازات اعدام و حقوق 
 متھمين

واضح است که منصور حکمت 
اولين کسی نيست که از لغو 
. مجازات اعدام صحبت ميکند

البته در اپوزيسيون ايرانی او (
مبارزه برای لغو .)  اولين نفر است

مجازات اعدام تاريخ نسبتا طوالنی 
اما شيوه دفاع او از اين .  دارد

مقوله، تمايز او را و انسان گرايی 
بعالوه، .  عميق اش را بيان ميکند

منصور حکمت پيش از اينکه 
مطالبه لغو مجازات اعدام را تدوين 
و در برنامه حزب عنوان کند، در 
کردستان در ضديت با اعدام 
اسرای جنگی توسط کومه له 
موضع ميگيرد و موفق ميشود که 

 .اين عمل را ملغی کند

 

حقوق متھمين در برنامه يک دنيای 
. بھتر يک نمونه ديگر است

بسياری از ما ميپرسند که چرا اين 
مکان را به حقوق متھمين در 
برنامه تان اختصاص داده ايد؟ باين 
علت که انسان و حرمت او برای 
کمونيسم کارگری جايگاه بسيار 

به اين خاطر که از .  بااليی دارد
نظر کمونيسم کارگری احترام به 
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يکی از .  حزبی اعالم شده است

جالب ترين اينھا از نظر من 
موضعی است که در مورد کوبا 
در يکی از ستون اول ھای 

کوبا، .  انترناسيونال اعالم ميکند
انقالب کوبا و کاسترويسم 
موضوع مباحث بسياری در 
. جنبش چپ و مارکسيستی است

موضع کمونيسم کارگری در قبال 
کوبا .  کوبا و کاسترو روشن است

را بعنوان يک کشور سوسياليستی 
اما ضمنا يک نکته .  نمی شناسد

. نيز برای ما حائز اھميت است
کوبا عليرغم تمام نقد ھايی که به 
سيستم دولتی آن وارد است، 
عليرغم اينکه يک سرمايه داری 
دولتی است، توانسته است 
اصالحاتی در زندگی مردم ايجاد 
کند که اين کشور را نه تنھا در 
ميان کشورھای باصطالح جھان 
سوم و ساير کشورھای آمريکای 
التين کامال متمايز کرده، بلکه از 
شرايط زندگی دوسوم مردم خود 

اينجاست که با .  آمريکا بھتر است
يک خالقيت خاص و سنت شکنی 
خاص خود او با عبارتی چون 

" نسيمی از انديشه سوسياليستی"
به کوبا اشاره ميکند و از آن در 
مقابل آمريکا و تعرضات 
ميليتاريستی و قلدر مابانه آمريکا 

برای دفاع از کوبا .  دفاع ميکند
خود را ملزم نميداند که کاسترو 
را کمونيست انقالبی بنامد، کوبا 
را سوسياليستی بخواند، بدام 
تراشيدن يک دو قطبی مبتذل 
امپرياليسم و ضد امپرياليست 

اسير تئوری ھای پوچ .  بيافتد
قطب نمای انسان گرايانه، .  شود

دفاع از رفاه و سعادت انسان و 
مارکسيسم زمينی و عميق اش او 
را به اين موضعگيری منحصر 

 .بفرد و قابل درک ميرساند

 

موضع او در رد قاطعانه 
تروريسم با ھر دليل، توجيه و 
آرمانی يکی ديگر از سنت شکنی 
ھای او در ميان جنبش چپ است 
که با اين بينش خوانايی کامل 

زمانی بود که چپ سنتی و . "دارد
خشونت ھای "  ضدامپرياليست"
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تروريسم عنان گسيخته جريانات 
جھان سومی و ضد غربی را اگر 
نه بديده تحسين، الاقل بديده 

...  اغماض مينگريست تروريسم . 
کوری که به استناد به آن در 
خاورميانه، چه از طرف سازمان 
ھای عرب و فلسطينی و چه از 
طرف دولت اسرائيل، جريان 
يافته است، ھمواره از نظر 
کمونيسم و طبقه کارگر ورشکسته 

 8جلد ." (و محکوم بوده و ھست
 )26-225مجموعه آثار، صص 

 

سپس در تحليل از شرايط دنيا پس 
سپتامبر اين  11از واقعه شوم 

روش و شيوه برخورد را بشکلی 
در برخورد .  منسجم بکار می بندد

سپتامبر جريانات چپ به  11به 
سمت يکی از دو قطب درگير در 
اين جنگ خونين و کور متمايل 

بخشی صريحا يا تلويحا .  شدند
اعالم کردند که انگيزه تروريست 

اين پاسخی به .  ھا را درک ميکنند
. حق به تجاوزات آمريکا است

بخشی ديگر در محکوم کردن 
تروريسم کور اسالمی به دفاع از 
آمريکا و سياست ھای 
. ميليتاريستی آن درغلطيدند

موضع کمونيسم کارگری منحصر 
محکوم کردن ھر دو .  بفرد بود

تروريست خواندن ھر دو .  قطب
قطب و تالش برای يافتن نيرويی 
که بتواند در مقابل ھر دو قطب قد 

قطب سوم، بشريت :  علم کند
اين تحليل و .  متمدن و آزاديخواه

موضع کامال متمايز و خصلت نما 
 .است

 

نقد قھرمان گرايی خرده 
 بورژوايی

نگاھی به انسان گرايی منصور 
حکمت در تاکتيک و سبک کار 

به .  مثال بسيار است.  بياندازيم
در مقطع .  چند نمونه اشاره ميکنم

اين سياست عبدهللا مھتدی را 
او گفت که اين .  عميقا نقد کرد

انسان ھا تا زمانی که آزاد بودند 
برای آرمانشان مبارزه کردند و 
. عليه رژيم اسالمی جنگيدند

تحت شکنجه مواضع و حرکات 
بايد .  آنھا بيانگر اراده آنھا نيست

رژيم را محکوم کنيم نه قربانيان 
اين حرکت يک سنت شکنی .  را

اتخاذ .  ديگر منصور حکمت بود
چنين موضعی در ميان جنبش 
چپ آن مقطع و در يک سازمان 
نظامی شجاعت بسياری را 

اين يکی از .  طلب ميکرد
فراموش نشدنی ترين سياست ھا 
و عملکرد ھای منصور حکمت 
 . در دفاع از حرمت انسان است

 

نقد قھرمان گرايی خرده 
بورژوايی را در برخورد به 
زندان و شکنجه، در عقب 
نشستن از مقابل يورش خونين 
رژيم اسالمی، در نقد مبارزه 
مسلحانه در کردستان و ھمچنين 
در بحث عضويت کارگری 

در عضويت .  مشاھده ميکنيم
کارگری درباره جنبش ھای 

تمايز .  مختلف صحبت می کند
جنبش طبقه کارگر، سبک 

مبارزه ی طبقه ی کارگر را  
در مقابل سبک مبارزه خرده 
بورژوايی و باصطالح جنبش 
دانشجويی مورد بحث قرار 

بحث او بر اين مبنا .  ميدھد
استوار است که مبارزه نبايد با 
زندگی انسان عادی در تناقض 

قھرمان بازی ھای .  قرار گيرد
 . خرده بورژوايی را نقد ميکند

 

شيوه جدايی از حزب کمونيست 
ايران و سياست ھا و 
عملکردھای منصور حکمت چه 
قبل و چه بعد از جدايی يکی از 
مقاطع مھم تاريح کمونيسم ايران 

اسناد اين جدايی موجود .  است
است و بخش اعظم آن در جلد 
ھفت مجموعه آثار به چاپ 

فرھنگ و تمدن .  رسيده است
بااليی که بر اين جدايی حاکم 
بود تماما مديون بينش منصور 

انسان گرايی مارکسيستی منصور 
 ...حکمت قطب نمای ما

، 1360خرداد  30سرکوب ھای 
چپ بر مقاومت و جنگيدن با رژيم 

منصور .  اسالمی پای ميفشرد
حکمت خيلی سريع خود را از 
غالب ھای سنتی قھرمان طلبی چپ 

بر ترک تھران و .  خالص کرد
رفتن به مناطق آزاد کردستان تاکيد 

او توانست کميته مرکزی را .  کرد
. از تھديد اسارت و اعدام در ببرد

اين .  اما اين کار ساده ای نبود
سياست عقب نشينی بعنوان ھزيمت 
از جانب بخشی از تشکيالت اتحاد 
مبارزان کمونيست مورد نقد قرار 

بايد ماند و تا آخرين قطره . "گرفت
سياست حاکم بر چپ "  خون جنگيد
منصور حکمت با اين .  آن دوره بود

روش و با تالش بسيار برای اقناع 
توانست بخشی از کادرھای 
کمونيست را از مھلکه مرگ نجات 

اما تا آخر عمر برای آن .  دھد
تعدادی که از دست رفتند و در 
شکنجه گاه ھای رژيم اسالمی جان 
باختنند، احساس عذاب و گناه 

 . ميکرد

 

يکی "  توابين"شيوه برخورد او به 
ديگر از جلوه ھای مارکسيسم 
متفاوت و انسان گرايی منصور 

تواب سازی يکی از .  حکمت است
سياست ھای خشن ارتجاع اسالمی 

رژيم اسالمی با .  در زندان ھا است
شکنجه ھای شديد جسمی و روحی 
موفق شد تعداد زيادی از زندانيان 
. را بشکند و باصطالح تواب کند

جنبش چپ با توابين برخوردی 
زمانی .  بسيار تند و بيرحم داشت

که بخشی از کادرھای کومه له، از 
جمله سعيد يزديان، عضو دفتر 
سياسی کومه له، در زندان شکست 
و در مصاحبه تلويزيونی حاضر 
شد، عبدهللا مھتدی، دبير کل وقت 
کومه له مقاله ای تحت عنوان 

در برخورد به اين "  زوزه توابين"
منصور حکمت در .  واقعه نوشت

مقابل اعضا و کادرھای کومه له 
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وقتی در نظر .  حکمت است

بگيريد که اين جدايی در يک 
سازمان نظامی انجام ميگرفت، 
زمانی که شرايط جنبش جپ 
ايران را در نظر بگيريد، اين 

در آن .  نکته را بھتر درک ميکنيد
مقطع جدايی در سازمان يکی از 
رشته ھای فدائيان به تيراندازی و 

جدايی .  کشتن رفقای سابق انجاميد
ھای ديگر را ھم که غير نظامی 

لحن و روشی .  بوده است ديده ايم
که در برخورد با رفقای سابق 
اتخاذ ميشود، بی حرمتی و توھين 
و ترور شخصيتی که جريان می 

اما جدايی از .  يابد را ديده ايم
حزب کمونيست ايران در تمام 
شرايط محترمانه و با يک 

(فرھنگ باال انجام گرفت تا بعد . 
از جدايی که عبدهللا مھتدی به 
سبک چپ سنتی تحريف و دروغ 

نگرانی منصور .)  را آغاز کرد
حکمت از آسيب ديدن انسان ھا 

ميگفت نبايد خون از دماغ .  بود
خود بر پروسه .  کسی بريزد

جدايی و انتقال صد ھا نفر انسانی 
که در اردوگاه ھای کومه له گير 

زمانی .  افتاده بودند، نظارت کرد
که ھمه چيز امن و امان شد، 
استعفانامه خود را در پلنوم به 

گفت .  کميته مرکزی حزب داد
فقط قلم ام را با خود خواھم برد، 

اين بخش .  ھمين کار را نيز کرد
از تاريخ مبارزه سياسی منصور 
حکمت و تاريخ کمونيسم بايد 

اين .  بيشتر مورد توجه قرار گيرد
روش کامال متمايز است و بايد 
بعنوان يک الگوی اصولی و 
مارکسيستی و کمونيستی ثبت 

منصور حکمت دارای قطب .  شود
نمائی بود که به او امکان ميداد 
ھمواره سياست ھای اصولی و از 
نقطه نظر انسانی قابل دفاع اتخاذ 

 .کند

 

منصور حکمت کامال مخالف تز 
. ھدف وسيله را توجيه ميکند، بود

از نظر او وسيله ای که انسانی و 
اصولی نبود، نميتوانست به يک 

در يکی .  ھدف انسانی دست يابد
از سمينارھای کمونيسم کارگری 

14صفحه در انجمن   
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مارکس خيلی روشن اين مساله را 
ميگويد اگر در يک .  باز ميکند

جنگ حتی اگر برای ما مسجل 
باشد که با توپ باران يک دھکده 
ميتوانيم پيروز شويم، ما اينکار را 

ما مردم بيگناه را .  نخواھيم کرد
بايد اين .  به توپ نخواھيم بست

برای ھمه حتی سازمان صليب 
سرخ نيز روشن باشد که اگر 
ميخواھند به مردم کمک کنند، بايد 

 . به سراغ ما بيايند

 

 اختيار و اراده داوطلبانه

مثال ھا بسيار است اما فرصت 
ميخواھم مختصرا به .  کم است

بخش دوم اين گفته، يعنی 
سوسياليزم جنبش بازگرداندن 
اختيار به انسان است و به مساله 

از نظر منصور .  اختيار بپردازم
حکمت اراده آگاھانه و داوطلبانه 
. انسان نقش مھمی دارا است

انسان بايد قادر باشد آگاھانه و 
داوطلبانه تصميم بگيرد و عمل 

منصور حکمت برای مقوله .  کند
اختيار فقط در سوسياليسم اين 

شرکت در .  جايگاه را قائل نيست
مبارزه انقالبی و کمونيستی نيز 
برای او يک امر کامال آگاھانه و 

بھمان ترتيب، .  داوطلبانه است
ترک اين مبارزه نيز امری کامال 

يک امر و تصميم .  داوطلبانه است
 . کورکورانه و اجباری نيست

 

اراده آگاھانه و داوطلبانه جمعی، 
عنصر فعاله مبارزه انقالبی برای 

برای منصور حکمت .  تغيير است
: تز مارکس در نقد فوئرباخ

فالسفه جھان را تعبير کرده اند 
حال مسأله بر سر تغيير آن است، 
. جايگاه بسيار برجسته ای دارد

پرسوناژ اصلی تغيير انقالبی، 
بدون .   انسان آگاه و متشکل است

انسان انقالبی آگاه و متشکل، نه 
انقالب، نه سوسياليسم، نه يک 

 . است

 

اين بحث را ميخواھم با يک 
. ارجاع شخصی به پايان ببرم

نادر يا منصورحکمت يا ژوبين 
فقط در تئوری و در سطح 
نظری، در سبک کار و در 
ليدرشيپ حزبی اين انسانيت را 
بروز نمی داد، در شخصيت 

روزمره، و در زندگيش ھم  
کسانی که .  يک انسان کامل بود

ازنزديک او را می شناختن يا تا 
حدودی با او آشنا بودند به اين 

من .  وجه شخصيت اش آگاھند
دو نمونه را در اينجا ذکر 

اين وقايع برای خود من .  ميکنم
ھم غير قابل انتظار بود، به 
ھمين خاطر در ذھنم نقش بسته 

 . است

 

وقتی خبر ترور فجيع بختيار 
برای من .  آمد، نادر گريه کرد

از اينکه در قتل .  عجيب بود
رھبر اپوزيسيون دست راستی 
. اشک ميريخت، متعجب شدم

درست است قتل بسيار فجيعی 
بود و آدم را بشدت متاثر 

نکته ای که ميخواھم .  ميکرد
بگويم اينست که او از قتل فجيع 
يک مرد سالمند بشدت متاثر شد 

در آن لحظه .  و به گريه افتاد
اين مساله که بختيار که بود و 
چه سياستی را دنبال ميکرد 
کامال موضوعيت خود را از 

 . دست داده بود

 

يکی از چھره .  يک مورد ديگر
ھای اپوزيسيون که باز در جبھه 
ناسيوناليسم است، زنگ زده بود 
که نادر را برای يک سخنرانی 
دعوت کند، ضمن صحبت تلفنی 
. گفت که پسرش مرده است

ادامه داد که می گويند خودکشی 
کرده ولی به نظر او کار 

در .  جمھوری اسالمی است
ھمين حين من وارد اتاق شدم و 
ديدم نادر پای تلفن دارد گريه 

ھمدردی عميق با درد .  می کند
و مشقات انسان ھا و تالش 

انسان گرايی مارکسيستی منصور 
 ...حکمت قطب نمای ما

دنيای بھتر، نه سعادت بشر، نه 
آزادی و نه برابری  امکان پذير 

در تئوری حزبيت منصور .  نيست
حکمت، در برخورد به سبک کار 
و سازماندھی کارگری، مبحث 
آژيتاتورھای کارگری، حزب و 
جامعه، رھبران کمونيست و 
کارگری و در مبحث حزب و 
شخصيت ھا جايگاه تعيين کننده ای 
که نقش اراده آگاه و داوطلبانه 
انسان متشکل نزد منصور حکمت 
. دارد را کامال مشاھده ميکنيم

انسان فقط پيچ و مھره حزبی 
انسان نقش مھمی در مبارزه .  نيست

کمونيستی و انقالبی عھده دارد 
منصور حکمت تئوری .  است

حزبيت و سازمانيابی متداول در 
مقوله .  چپ سنتی را زير و رو کرد

فرد ھيچ، سازمان ھمه چيز را نقد 
کرد و بيگانگی آن را با مارکسيسم 
و سوخت و ساز طبقه کارگر نشان 

نقش انسان آگاه و اراده آگاه .  داد
فرد انقالبی در تمام تاکتيک ھا و 
استراتژی منصور حکمت برای 
قدرت گيری و حفظ قدرت برجسته 

 . و عيان است

 

در مورد بينش منصور حکمت 
. ميتوان صدھا صفحه نوشت

تئوری ھای منصور حکمت ھمگی 
مدون است و ميتوان به آن رجوع 

اما سبک کار و روش ھای .  کرد
. فعاليت روزمره او ثبت نشده است

ما کسانی که شانس زندگی و 
فعاليت در کنار او را داشتيم 
ميتوانيم به سياق تاريخ شفاھی اين 
وجوه را مطرح کنيم و بايد چنين 

از سبک کار او و شيوه .  کنيم
. ليدرشيپ او بسيار ميتوان آموخت

از شيوه برخوردش به مسائل 
روزمره زندگی سياسی و حزبی، 
از برخوردش به رفقای حزبی، از 
درک عميقش از انسانيت و 

روانی   –پيچيدگی ھای شخصيتی 
مثال ھا و موارد بسيار .  انسان
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برای پايان دادن به مشقات انسان 
چه در مورد يک انسان کنکرت، 
چه برای بشريت، چه اکنون و 
بشکل ميکرو و چه در آينده و 
بشکل ماکرو از دغدغه ھای دائم 

 .منصور حکمت بود

 

ميخواھم صحبتم را با ذکر يک 
به نظرم بسيار مھم .  نکته تمام کنم

است که نگذاريم اين جمله کليشه 
شود و نگذاريم اين جمله محتوای 
واقعی اش، محتوای فلسفی و 

ما بايد .  سياسيش را ازدست بدھد
بکوشيم که اين بينش و منش را 
مثل قطب نمای حزب و جنبش 

به ھمان شکل که .  مان حفظ کنيم
اين قطب نمای منصور حکمت 

آن سياستی که با انسانيت، .  بود
انسان دوستی و انسان گرايی 
مارکسيستی در تناقض باشد، نبايد 

اين به معنای .  توسط ما اتخاذ شود
دوری از کمونيسم کارگری و 

نبايد اين .  منصور حکمت است
جمله فقط به لوگوی خشک و 
. خالی باالی نشرياتمان بدل شود

بايد با تمام روح و جانش به قطب 
 .نمای حزب و جنبش ما بدل شود

  

 .خيلی متشکرم

 

اين متن بر مبنای سخنرانی آذر (
ماجدی در ھفته منصور حکمت، 

حکمت لندن   –در انجمن مارکس 
. تنظيم شده است 2004در ژوئن 

نوار سخنرانی توسط سيما روشن 
 .)پياده شده است

از سايت حزب 
 ديدن کنيد؛ 

 

 www.wupiran.com  

  or     

www.for-
abetterworld.com 
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ھفته پيش بعد از انتشار اطالعيه 
حراست ايران خودرو در رابطه 
با تعقيب فعالين حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری و متعاقب آن 
باال گرفتن نبرد طبقاتی در 
کارخانه ايران خودرو، نامه ای 
به يکی از رفقايم نوشتم و از او 
خواستم ما را بيشتر در جريان 

اين نامه ايست که .  امور بگذارد
اين نامه .  رفيقم ارسال کرده است

را ترجيحا برای نشريه يک 
دنيای بھتر می فرستم تا مابقی 
خوانندگان و رفقا ھم در بطن 

  .قضايا قرار بگيرند
 

 علی طاھری
 

.... 
 

آری رفيق، اين چنين بود که ما 
برده ايم و آنھا ھنوز صاحب کاخ 

نبودی ببينی به پاس عشق ...  ھا
چه جان ھا و چه خون ھا داديم ما 

گفتيم ما خون می !  در راه آزادی
دھيم و جان تا آزادی بماند و 

جنگ که !  شرافت انسانی مان
. تمام شد کارخانه ھا رونق گرفت
. توليد با کيفيت، توليد بی کيفيت

تلنبار .  رشد کمی توليد.  توليد ناب
می دانی که .  پول بود و سرمايه

! جان رفيق.  پول ھم پول می آورد
"گفتيم پس چه شد حقوق مادی : 
درب  17شرکت : "؟ گفتند"کارگر
نمی .  ھمين است که ھست.  دارد

خواھی، از ھر در که می خواھيد 
به جای تان افغانی .  برويد بيرون
ھم بھتر کار می کنند، .  می آوريم

: گفتيم."  ھم کمتر زر می زنند
مگر کارگر پيمانکار و "

" قراردادی حق و حقوق ندارد؟
"گفتند کارگر پيمانکار و : 

قراردادی برای ما مثل ليوان يک 
ھر وقت .  بار مصرف است

کارمان تمام شد، می اندازيمش تو 
اما عروسی مان .  سطل آشغال

آن موقع .  زمان انتخابات است
توجه به منابع انسانی و کارگر در 

يک .  راس امور کانديداھاست
گونی وعده و وعيد  60رای بده، 

اما انتخابات که تمام می .  بگير
شود دوباره روز از نو روزی از 

می ".  نان: "جرات داری بگو.  نو

اما .)  در آخرت به دنبال دارد
پس تکليف قانون کار چه می 
: شود؟ روزگاری می شنيديم

شايد اين قانون !! "اسالم ابزاری
شايد ھر دو .  کار ھم ابزاريست
آخر قانون .  به ھم مربوط باشند

ھر .  کارشان ھم اسالمی است
وقت بخواھی از حقوق خودت 
دفاع کنی با ھمين قانون کار 
چنان دھانت را می بندند که 
صدايت در نيايد و چنان با 
قانون بر سرت می کوبند که 

. قانون شود"  ق"سرت مثل 
شايد به قول آنھا تفسير درستی 
از قانون کار آنھم به خاطر 

خوب چه .  سواد کم مان نداريم
کارگر .  کارگريم ديگه.  کار کنيم

اگر دکترا ھم بگيره بازھم 
کارگره و فقط با تو سری ميشه 

شايد ھم ما درست .  رامش کرد
حتما جايی البالی .  نخوانده ايم

بندھا و متمم قانون نوشته که سه 
 5شيفت کار کنی و به خاطر 

دقيقه دست کاری ساعت کار، 
 .مزايای دو شيفت بھت می دھند

 
حتما نوشته که جمعه ھا آن ھم  

فقط بنا بر ميل کارفرما، کار 
کارگر می خواھد راضی .  است

. باشد می خواھد راضی نباشد
حتما نوشته که از وفات و تولد 
تا ھر روز تعطيل عمومی ديگر 

حتما نوشته .   ھمگی کار است
سيگار کشيدن اخراج، با موبايل 
صحبت کنی چه با ھندفری يا 

جمعه و .  بدون آن اخراج
. تعطيالت سر کار نيايی اخراج

طی .  از مدير انتقاد کنی اخراج
ساعت شبکاری طاقت فرسا  8

يک ثانيه پلکت سنگين شود 
خسته .  فقط بايد کار کنی.  اخراج

حرف .  شدی بنشينی، اخراج
. خنديدن اخراج.  زدن اخراج

اگر بگويند ماست سياه است و 
فقط .  تو بگويی سفيد، اخراج

چون اخراج می شويم نتوانستيم 
بپرسيم  پس اين ھمه مبل ھای 
راحتی گران قيمت خارجی، 
صندلی ھای گردان، کولرھای 
سرد و گرم خارجی اتوماتيک 
داخل دفتر آقايان برای چيست؟ 
در حالی که کارگر خط توليد 
خسته از گرما و سرمای 
نامتعارف داخل  سالن حتی 

برای .  برای لحظه ای حق ندارد
. لحظه ای روی مقوايی بنشيند

چرا که ھر مھندس مدرک 

 

 نامه يک کارگر ايران خودرو

. به رژيم فحش می دھی:  گويند
روز کارگر تظاھرات می کنی "

تا .  برای شکوه از جيب خالی ات
غافل شوی سر از بند سياسيون 

 .زندان در می آوری
 

بگذار برايت بگويم از خطوط توليد 
آن ھم از نوع شبانه روزی و .  ناب

نمی دانم کدام ناکسی .  سه شيفتش
بود که می گفت عصر فراعنه تمام 
شده؟ اما ما بردگان امروزی اسير 
دست برده داری نوين به جای 
فراعنه از دست مھندس فالن و 

با وجود .  حراست شالق می خوريم
شالق، کسر حقوق و آکورد و عدم 

ديگر از اربابان ...  تمديد قرارداد و
مدرن زمان، ما نيازی به بند و 

غل و .  تازيانه و شالق نداريم
زنجيرمان شده خط توليد، بدون اين 
. که کسی باالی سرت ايستاده باشد

ساعت آنجا بسته شده  12الی  10
نخندی، اگر بگويم خيلی وقت .  ای

ھا برای وصال توالت ثانيه شماری 
آری رفيق شانه ھای ما !  می کنی

نيز شکسته از جور کسانی است که 
عمارت خود را بر روح و جان ما 

دلم برای فرزندم، .  بنا می کنند
تمام تالشم برای .  ھمسرم می سوزد

. فراھم کردن رفاه حال آنھاست
غافل از اينکه غرور آنھا ھم زير 
بار اين ھمه تحقير و فشار و 

 .استرس شکسته شده است
 

ھمسرم می گويد ھيچ می دانی 
خيلی .  ديگر مثل گذشته نمی خندی
چرا با .  وقته که با ھم بيرون نرفتيم

: پسرم می گويد.  ما حرف نمی زنی
با .  بابا کاش اين جمعه کار نباشد"

اما او خبر ندارد ."  ھم بريم پارک
که از اول ھفته اطالعيه کار روز 

 .جمعه را ھمه جا چسبانده اند
 

حاال ديگر تيغشان نبرد متوسل به 
گويی کسی تره .  مذھب می شوند

اين برای اين خزعبالت خرد می 
اخبار از دھان يکی از .  کند

مسئولين رژيم رو به نماينده 
کارگران که از بی حقوقی 

ما :  کارگران شاکی بود اعالم کرد
مراره الدنيا حلوه "که دل خوشيم به 

سختی در دنيا شيرينی (که "  اخره
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گرفته از دانشگاه با کينه و بغض 
و عقده ھای روانی، ممکن است 
سر برسد و ھم چون قاضی سيار 
حکم اخراجت را با تحقير جانبی 

 .بدھد دستت
 

می .  رفيقم تحقيرھا را می بينی
شنوی و با پوست و روح و جانت 
حسش می کنی و به خاطر لقمه 
ای نان ھمه اش را تحمل می کنی 
و بغضت را به زور فرو می 

اين جا برای حرمت .  خوری
چون ھمه .  انسانی ما جايی نيست

ما آن را قبل از ورود به شرکت 
 . پشت در کارگزينی جا گذاشته ايم

 
اما آن چه اين روزھا به من اميد 
می دھد روح اعتراضی است که 
. در کارگران زبانه می کشد

راستش از اينکه حراست ايران 
خودرو را به لرزه انداخته ايد اين 
احساس غرور به من دست می 

سالم من را به سياوش .  دھد
اين روز ھا .  دانشور برسان

سياوش به قھرمان ما کارگران 
ما ھمگی .  ايران خودرو بدل شده

حتی کارگر مذھبی .  دوستش داريم
بود که می گفت سياوش را خدا 

از کنار خط توليد روی !  فرستاده
 !ماه تک تکتان را می بوسم

 
 

 رفيق عزيز و ناديده،
ضمن تشکر از شما و رفيق علی 
طاھری، آنچه که در مورد شرايط 
حاکم بر کار در ايران خودرو 
ميگوئی مو بر تن ھر آدمی که 
تنھا يک جو شرف دارد راست 

اما امان از آن روز که اين .  ميکند
تن ھای خسته، اين قلبھای 
شکسته، اين بردگان مزدی 

ھر جلوه حرکت متحد .  برخيزند
کارگر ھمه چيز را زير و رو 

انسان منکوب شده و تحقير .  ميکند
شده و نااميد ھمواره فکر ميکند 
کاری از دستش برنمی آيد و بايد 

اما کمونيسم .  بسازد و بسوزد
کارگری جنبش ھمين انسانھای 
شريف برای اعاده حرمت و 
انسانيت و برچيدن منشا ھمه اين 
. کثافات سرمايه داری است

کمونيسم بدون وجود اين نيرو و 
جدا از اين نيروی اجتماعی و 
طبقاتی نه اھميت دارد و نه به 

ھرجا تاريخا .  جائی ميرسد
کمونيسم از اين ريل خارج شده و 

به ظرف 
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اعتراض طبقات ميانی و اقشار 
روشنفکر و ناراضی و بورژواھای 
اصالح طلب صورتی تبديل شده است، 
فقط و فقط نتيجه اش شکست بوده و 
آوارش روی سر کارگر و خانواده 
. کارگری و مبارزه اش ريخته است

کمونيسم ما ھمان دندان قروچه 
شماست، ھمان آه و ناله شماست، ھمان 
اعتراض شما و خانواده شماست، 
ھمان اعتصاب شماست، ھمان 
نخواستن شماست، و ھمان منافع آشتی 
ناپذير شما با خيل سرمايه داران و 
مديران و نوکران رنگارنگ شان 

به .  و حزب ما، حزب شماست.  است
 . حزب خودتان بپيونديد

 
و باالخره من ھيچ وقت به قھرمان 

ميدانم تاريخ .  شدن فکر نکرده ام
مبارزه طبقه ما مملو از قھرمانيھا 

کارگران و رھبران کارگری که .  است
پای جوخه سرمايه تيرباران شدند، 
سران جنبش شوراھای کارگری، 
کمونيستھای خوشنامی که تنھا به جرم 
برافراشتن پرچم کمونيستی کارگران 
جانشان را دادند، رھبرانی که در 
گلوی اختناق سياه اسالمی از حقوق 
کارگر و انسانيت کارگر دفاع ميکنند، 

تاريخ .  اينھا قھرمانان جنبش ما ھستند
. جنبش ما تاريخ قھرمانان گم نام است

چون قھرمانی در جامعه بورژوائی 
مانند خود اين نظام وارونه است و 
ربطی به تالشھای انسان کارگر برای 

چه چيزی .  آزادی و رفاه ندارد
قھرمانانه تر و افتخار آميزتر از اين 
که اعتصاب برحق شما توسط سرمايه 

" داغ لعنت"داران و اطالعاتی ھا 
کمونيسم ميخورد؟ شما ايران 
خودرويھا فی الحال آبروی طبقه 

برای من و رفقای .  کارگر ايران ايد
حزبی ام، بعنوان فعالين جنبش 
سوسياليستی طبقه کارگر، جای بسی 
افتخار است که چنين نقشی ايفا کنيم و 
در کنار شما ھمرزمان سنگی روی 

از جانب من به ھمه .  سنگ بگذاريم
کارگرانی که امکان حرف زدن با آنھا 

متقابال .  را داری صميمانه سالم برسان
دست خسته تان را بگرمی ميفشارم و 

 .روی ماه تک تک تان را ميبوسم
 

 با احترام،
 سياوش دانشور

در روزھای اخير سرانجام  پرستاران 
زحمتکش بيمارستانھای کرمانشاه در 
سايه مبارزه و اتحاد و اعتراضات 
گسترده خود و پا فشاری بر خواسته 
ھايشان، طعم شيرين پيروزی و عقب 
راندن حکومت اوباشان اسالمی را 

 . چشيدند

 

در آغاز سال جديد و در راستای 
تحميل ھر چه بيشتر فقر و فشار و 

به زندگی ...  گرانی و تورم و
کارگران و زحمتکشان، وزارت 
بھداشت حکومت اسالمی طرح تقليل 

سال پيش  9کار پرستاران را که از 
اجرا شده و بر اين اساس پرستاران 

سال سابقه کار از يک روز  18باالی 
تعطيلی و استراحت در ھفته بر 
خوردار بودند را از اول خرداد لغو 
نموده و طی خرداد ماه گذشته فشار و 
افزايش ساعات طوالنی تر کار را به 

اين گستاخی .  پرستاران تحميل نمودند
حکومت منجر به مبارزه و اتحاد و 
گسترش روز افزون اعتراض 

 . پرستاران شد

 

عوامل حکومتی سرانجام پس از يک 
ماه مقاومت توام با ھراس و وحشت 
از مبارزه و اعتراض پرستاران با 
سرافکندگی اعالم کرده اند که يک 
روز تعطيل ھفته را مجددا برای 

سال سابقه را به  18پرستاران باالی 
رسميت می شناسند و در چند روز 
اخير به پرستارانی که در خرداد ماه 
گذشته با زور و تھديد در سر کار 
حاضر شده بودند مبالغی به عنوان 

 . اضافه کاری پرداخت شده است

 

اين پيروزی موجی از شادی و شعف 
در بين پرستاران بيمارستانھای امام 
رضا، خمينی، و طالقانی را در 

 . کرمانشاه فراھم آورده است

 

 زنده باد اتحاد پرستاران کرمانشاه

18/4/87  

نامه يک کارگر 
 ...ايران خودرو

اينجا نوار غزه نيست، اينجا لب مرز ھم نيست، اينجا زائر سرا 
اين پالکارديست که مردم به روی زمينھايشان نصب !  ھم نيست
. اينجا قاسم آباد در جنب نمايشگاه بين المللی مشھد است.  کرده اند

اينجا ھمان تل خاکی است که  شش ھزار خانوار مشھدی از سال 
 1372از سال .  تاکنون زندگی شان را روی آن باخته اند 1372

شھرداری مشھد بنا به قول و قراری که به اين شش ھزار خانوار 
مبنی بر واگذاری زمين در منطقه قاسم آباد داده و در طی چندين 

ميليون تومان از ھر خانواده  دريافت  4تا  2مرحله مبلغی بين 
نموده، و حتی با وجود اينکه اکثريت اين خانواده ھا سندھای 
زمين خود را نيز در دست دارند، شھرداری مشھد با گستاخی و 

سال  15وقاحتی که خاص حکومت اسالمی است، اکنون پس از 
نه زمينی در کار است و نه :  انتظار به مردم اعالم نموده است

سندھای موجود در دست مردم اعتباری دارد و نه خبری از 
 ! پولھای دريافتی از مردم است

در برابر اين کاله برداری و دزدی آشکار باندھای حکومت 
اسالمی، خانواده ھای مال باخته بارھای بار در برابر مراجع 
حکومتی دست به تجمع و اعتراض زده اند و در اعتراض به 

خانواده از اين مال  2700وضعيت موجود ھم اکنون بيش از 
بر روی زمينھای متعلق به خود چادر  9/1/87باختگان از تاريخ 

زده اند و تحت بدترين شرايط زندگی، بدون حتی ابتدايی ترين 
امکانات زندگی در محروميت کامل بدون برق و آب، دستشويی و 
ساير امکانات بھداشتی بر روی تلی از خاک با اضطراب و ابھام 

يکی از اين چادرنشينان مال باخته .  و رنج روزگار می گذرانند
سال سابقه کار و  40ميگفت من کارگر بازنشسته ھستم با بيش از 

تنھا اندوخته زندگی من و خانواده ام ھمين تکه زمينی .  زحمت
 15تکه زمينی که طی اين .  است که حتی پول ساخت آن را ندارم

سال انتظار بخاطرش از شکم خودم و زن و بچه ام زده ام تا به 
ما !  جيب شھر داری بريزم و حاال می گويند شما ھيچ حقی نداريد

تا حاال بارھا .  را پا در ھوا بين زمين و آسمان معلق کرده اند
عوامل لباس شخصی اطالعاتی و نيروی انتظامی خواسته اند با 

اين کار ما "ميگويند .  فشار و تھديد ما را از اينجا بيرون کنند
ما زندگيمان ھمين .  اما کور خوانده اند"!  شھر را بد نما کرده

ما زندگی .  ما ديگر چيزی ھم برای از دست دادن نداريم.  جاست
 .*به غارت رفته مان را می خواھيم به ھر قيمتی که باشد
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اينجا نوار غزه نيست، اينجا کنار مرز 
 !نيست؟

 ليال احمدی 

عقب نشينی حکومت 
اسالمی در برابر 
 !پرستاران کرمانشاه

 

 ليال احمدی 
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 زنان و کودکان کار 

 

بعد از محله سياه بيشه، اونا از 
طلوع آفتاب تا غروب اونجان، 
يعنی بغل جاده دارن چيزی 

اصال انگاری فقط .  ميفروشند
برای ھمين کار ساخته شدند، 
فروختن گردوھايی که در داخل 

با قيافه .  بطری پر از آب ھست
ھای سوخته، عبوس و نااميد زير 

تعدادشون ھم کم .  آفتاب نشستن
متر کنار  50متر به  50.  نيست

جاده نشستن که شايد يکی پيدا بشه 
. تا ازشون گردوی آب زده بخره

ماه از سال رو به طور  4اونا 
متوالی به اين کار مشغولند، اين 
جواب تنھا سئوالی بود که من 

اونا .  تونستم از يکی از اونھا بکنم
اکثراً زنان و کودکان کشاورز 
ھستند که به دليل وضع بد 
اقتصادی و فقر ناشی از سيستم 

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند
 

 ايران خودرو، 
 !رھبر -کمونيسم کارگری، حزب سازمانده 

 

اعتراض کارگران ايران خودرو نقطه برجسته ای در 
در اين سمينار به .  جنبش کمونيسم کارگری است

 –بررسی جايگاه اعتراض قدرتمند کارگران ايران 
خودرو، نقش جنبش کمونيسم کارگری و خط مشی 
کمونيسم منصور حکمت در زمينه حزب سازمانده و 

مباحث مورد بحث عبارتند .  رھبر پرداخته خواھد شد
 –اعتراض ايران خود رو به کدام سنت سياسی :  از

اجتماعی تعلق دارد؟ اھميت و ويژگی مطالبات 
کارگران در چيست؟ چه عواملی منجر به صدور 
اطالعيه اداره حراست ايران خودرو در مقابله با 

حزب اتحاد «ھای ضد انقالب از جمله  گروھك"
راس شان از چيست؟ ھشد؟ "  »كمونيسم كارگری

ويژگی اين رويداد و خط مشی کمونيستی منصور 
چيست؟ "  رھبر  –حزب سازمانده "حکمت در زمينه 

اين اعتراضات در کجای استراتژی سياسی کمونيسم 
 کارگری در تصرف قدرت سياسی قرار دارد؟

 

 علی جوادی: سخنران
 

ايران  –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه  :مکان
 و ياھو مسنجر

 
 ٢٠٠٨ژوئيه  ١٣يکشنبه  :زمان

 
بعد از   ٢شب بوقت اروپای مرکزی و   ٨ساعت 

صبح بوقت لس   ١١ظھر بوقت نيويورک و 
 آنجلس

 
Markazmkk@yahoo.com 

worker.communism.studies@gmail.com 

 در جاده چالوس 
 مھران ميالدی

کثيف سرمايه داری تن به اين گونه 
! کار کودکان ممنوع.  کارھا ميدھند

 !  ستم برزنان موقوف

 

 کارگران راھسازی جاده چالوس

ماه ازسال  6اين کارگران فصلی 
رو در جاده چالوس مشغول 
بازسازی جاده ھستند و بصورت 
. کنتراتی و پيمان کاری کار ميکنند

ماه از سال رو بدور ازخانواده،  6
ھمسر و فرزندانشان سر ميکنند تا 
بتونند از اين راه لقمه نونی به 

آنھا اکثراً از .  خانواده برسانند
شھرستانھای غربی برای کار به 
آنجا آمده اند و بقيه از نقاط ديگر 

محيط کار اصالً .  ايران ھستند
ايمنی ندارد و آنھا حتی لباس کارھم 
ندارند و با لباسھای محلی مشغول 

شبھا در چادرھايی .  بکار ھستند
ميخوابند که حتی حداقل ايمنی را 

مرگ بر جمھوری .  ھم ندارد
 !اسالمی

57شماره   
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بنا به خبر دريافتی، کارفرمای 
کارخانه فرش نقشين سنندج به 
کارگران اعالم کرده است که 

تير کارخانه  12روز چھارشنبه 
کارفرما به .  تعطيل ميشود

تير ماه به  29کارگران گفته روز 
قرار است در .  کارخانه بيايند

نفره از  30اينروز ليستی 
کارگران اعالم شود که اخراج و 
. به اداره بيمه معرفی شوند

کارفرما دليل اخراج و 
بيکارسازی را تاثيرات تحريم 
اقتصادی بر بازار و عدم فروش 
کاالھا ذکر کرده که ھمين 
وضعيت سياست اخراج و 
بيکارسازی را الزامی کرده 

 ! است

 

کارگر دارد که  64اين کارخانه 
نفر آنھا دارای قرارداد  20

. يکساله و مابقی رسمی ھستند
ھمزمان کارفرما به کارگران 
فشار آورده که خود را بازخريد 

کارگران که تجربيات .  کنند
مشابھی داشتند اعالم کردند که در 
صورت ايجاد شرايط بد کاری و 
تداوم سياست فشار آوردن از 
طرف کارفرما، دست به تحصن 

طی ماھھای گذشته .  خواھند زد
کارگران در مقابله با فشارھای 
کارفرما در مقابل استانداری 
تجمع کرده بودند که بخشا 
اعتراض شان با موفقيت خاتمه 

 . يافته بود

  

بنا به خبر ديگری در ادامه فشار 
کارفرما و سياست توطئه چينی 

 3توسط کميته انظباطی، طی 
نفر ديگر از  5روز گذشته 

کارگران نساجی کردستان خود را 
در دو ھفته .  بازخريد کردند

نفر ديگر از کارگران  8گذشته 
اين کارخانه خود را بازخريد 

 . کردند

 

 !کارگران

اينبوده که   تاريخا سياست سرمايه

 تحريم اقتصادی بھانه جديد بيکارسازی
اخباری از کارخانه ھای فرش نقشين و 

 نساجی کردستان

بار بحران اقتصادی را روی دوش 
حتی وقتی که .  طبقه کارگر بگذارند

دوره رونق اقتصادی است کارگر 
بھانه .  سھم بيشتری عايدش نميشود

جديد بورژواھا در مورد تاثيرات 
تحريم اقتصادی بر سود و زيان 
سرمايه ھا گوشه ديگری از ماھيت 
ضد کارگری سرمايه را برمال 

کارگران مسبب تحريم .  ميکند
اقتصادی نيستند، کارگران اعالم 

انرژی ھسته ای "کردند 
، کارگران مخالف "نميخواھيم

سياست کشتار جمعی تحريم 
اقتصادی ھستند، کارگران تنھا 
تاوان جنگ بورژواھا را با فقر 
بيشتر پرداختند، و امروز سرمايه 
داران اخراج و بيکاری و بازخريد 
را با اين بھانه به کارگران تحميل 

کارگران بايد در مقابل .  ميکنند
سياستھای اين مرتجعين بايستند و 
منفعت مستقيم و فوری شان را 

ھيچ بھانه ای برای .  مطرح کنند
. بيکارسازی قابل قبول نيست

مسببين .  اخراج بايد ممنوع باشد
فقر و گرانی و تحريم اقتصادی بايد 
راسا مسئوليت اين اوضاع را بعھده 

ھمه افراد جامعه حق .  بگيرند
زندگی دارند و تامين معيشت ھر 

اگر کار .  فرد وظيفه جامعه است
نيست بيمه بيکاری مکفی به ھر 
. فرد آماده به کار بايد پرداخت شود

کارگران فرش نقشين و نساجی بايد 
اھداف ضد کارگری سياست 
بازخريد از جمله تسری کار 
قراردادی و موقت و تضعيف توان 
اعتراضی طبقه را بشناسند و 

 . آگاھانه با آن مقابله کنند

 

حزب کارگران اين صنايع و 
مراکز کارگری در کردستان را به 
متشکل شدن و طرح مطالبات 
رفاھی طبقه کارگر و سنگربندی 
عليه گرانی و فقر و بيکاری 

 . فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

1387تير  11 – 2008جوالی  1  
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منصور اسانلو، غالمرضا غالم حسينی، محمد جراحی، 
و افشين شمس، از فعالين کارگری به جرائم پوچ و 

.                                واھی دستگير و زندانی شدند  
 

!کارگران  

. برای آزادی فعالين کارگری متحدانه تالش کنيد
دستگيری ھر فعال کارگری را به تعرضی وسيع عليه 

!           رژيم ضد کارگر جمھوری اسالمی تبديل کنيم  
 

!زندانی کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد  

تمام فالسفه جھان را تفسير 
حال آنکه مسئله  ،کرده اند

! برسر تغيير آنست  
 

 کارل مارکس

!دست رژيم از سر فعالين کارگری کوتاه  
!کارگر زندانی آزاد بايد گردد  
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ادامه اعتراض کارگران اخراجی 
 فرش غرب بافت

 
 10امروز سه شنبه از ساعت 

 15بعداظھر، مجددا  1صبح الی 
نفر از کارگران اخراجی اين 
کارخانه مجددا مقابل اداره کار 

بدنبال اعتراضات .  تحصن کردند
نفر  5روزھای گذشته، کارفرما 

از کارگران را در دو روز گذشته 
نفر  5اين .  به سر کار بازگرداند

. در قسمت نگھبانی کار ميکردند
نفر  15اما به نظر ميرسد که 

کارگر اخراجی ديگر بطور قطع 
در ميان کارگران .  اخراج شدند

نفر تقريبا از  5شايع است که اين 
آشنايان و اقوام خود کارفرما 

نکته جالب توجه از سيستم .  ھستند
سراپا دزدی حکومت اسالمی 
اينست که اداره کار به کارگران 
اخراجی گفته است که شما بايد دو 
نفر نماينده از ميان خود انتخاب 
کنيد و با اداره ثبت برويد تا اين 
اداره نام شما را بعنوان نماينده 

وقتی کارگران نماينده به .  ثبت کند
اداره ثبت مراجعه ميکنند، اداره 
ثبت از ھر کدام از کارگران مبلغ 

تومان ھزينه طلب  75000
بدنبال اين موضوع !  ميکند

کارگران ھمراه نمايندگانشان به 
مسئولين اداره .  اداره کار برگشتند

خوب، :  کار به کارگران گفتند
ديگر شما به خانه ھايتان 

! فقط نمايندگان بمانند.  برگرديد

ما کارگران خواھان .  شديم
 . بازگشت به کار ھستيم

 
 نساجی کردستان تعطيل ميشود

 
روز يکشنبه کارفرمای نساجی 
کردستان به داخل سالن کارخانه 
آمده و اعالم کرده که ديگر 
نميتوانم مواد برای توليد بخرم 
و ھمينطور نميتوانم به کسی 

ھمان روز معاون !  حقوق بدھم
استاندار با ھيئتی به داخل 
کارخانه رفتند و به کارگران 
اعالم کردند که کارخانه تعطيل 

مواد اوليه کارخانه تا .  ميشود
روز دوشنبه ھفته آينده تمام 

مدير کارخانه ھم به .  ميشود
کارگران گفته که دستگاھھا را 

يعنی ديگر موادی .  لخت کنند
به .  روی دستگاھھا سوار نشود

احتمال زياد کارخانه نساجی 
کردستان دوشنبه ھفته آتی 

کارگران اين .  تعطيل ميشود
کارخانه ھنوز يکماه حقوق 

ھمچنين بن .  معوقه دارند
کارگری سال گذشته را ھم 

مضافا .  ھنوز دريافت نکردند
اينکه کارفرما يکماه حقوق سال 

را با تبانی اداره کار باال  84
يعنی حقوق اين ماه .  کشيده است

را بنا به رای ھيئت  84سال 
حل اختالف اداره کار به بخشی 

طبق ماده .  از کارگران ندادند
قانون کار چند نفر ديگر از  35

کارگران تحت اين شرايط 
. مبادرت به بازخريد شدن کردند

اما ھنوز وارد اين پروسه 
 . نشدند

 

 چند خبر 
 و گزارش کارگری

کارگران مخالفت ميکنند و در 
راھروھای اداره کار شروع به 

يکی از کارگران .  اعتراض ميکنند
فرياد ميزند اگر به کار ما رسيدگی 
نشود و به سر کارمان بازنگرديم، 
خودم را از اين ساختمان به پائين 

بدنبال اين ماجرا !  پرت ميکنم
باالخره اداره کار پرونده آنھا را به 

ميدھد که  2ھيئت تشخيص شماره 
. تير ماه رسيدگی کند 9در تاريخ 

کارگران اعالم کردند موقتا تا اين 
تاريخ اعتراض خود را خاتمه 
ميدھند اما اگر به خواست آنھا مبنی 
بر بازگشت به کار ترتيب اثر 
ندھند، به تحصن خود ادامه خواھند 

 . داد
 

کارگران اخراجى شرکت فرش 
نفر  ٢٠غرب بافت که تعدادشان 

است روز يکشنبه دسته جمعی از 
اين کارگران .  کار اخراج شدند

بالفاصله در مقابل اداره کار سنندج 
کارگران طومارى .  تجمع کردند

تھيه و امضا کرده بودند که توسط 
نمايندگان منتخب آنھا به اداره کار 

دراين طومار اعالم شده .  داده شد
بود که ما کارگران شرکت فرش 

ساله  ١٩الى  ١٢بافت که سابقه کار 
داريم و در شرايط سخت و زيان 

بطورى  ،آور مشغول به کار بوديم
که اکثر ما از مشکالت ديسک کمر 

در  ،و شنوائى و بينائى رنج ميبريم
توسط ايوب  ٨٧تيرماه  ١۶تاريخ 

فتحى کارفرماى کارخانه اخراج 

۵٧شماره   
خانه "خبرى در مورد کالھبردارى 

 از کارگران" کارگر

 

خانه کارگر رژيم در دوره قبل به 
 ١۵٠از  ،رياست ايرج بھرام نژاد

نفر از کارگران کارخانه جات و 
خبازيھا و ھمينطور کارگران 
شرکتھاى پيمانکارى پول دريافت 
کرده که به آنھا زمين براى ساختن 

اما خانه کارگر و اين .  مسکن بدھد
 ،آقايان که در مصدر امور بودند

پول کارگران را روز روشن باال 
کارگران به ارگانھاى .  کشيدند

ارگانھاى ضد .  دولتى شکايت کردند
عدالت رژيم نيز پرونده شکايات را 
به دو بخش تقسيم و براى بررسى 

يک .  به دو شعبه احاله کرده است
جزائى و يک  ١٠٣بخش به شعبه 
بازپرسى سپرده  ٢بخش به شعبه 

يکى از قاضى ھاى اين .  شده اند
 ،بازپرسى ٢پرونده در شعبه 

تا !  بطورعجيبى غيب شده است
امروز مدت شش ماه است که 
کارگران مرتبا مراجعه ميکنند و 
تنھا جوابى که گرفتند اين است؛ 

عمال پرونده را راکد !  قاضى نيست
اين دزدھاى حرفه اى .  گذاشتند

ارتش اسالم از ھر کدام از 
کارگران مبلغ يک ميليون و پانصد 
ھزار تا دو ميليون و پانصد ھزار 

قرار بوده که در .  تومان پول گرفتند
 ٢فاز  ،بھاران ٢٩و  ٢مناطق؛ فاز 

و  ٣و فاز  ،ميدان تره بار سنندج
فيض آباد اين زمينھا به  ١٩

جمعه گذشته .  کارگران داده شود
کارگرانى که وسيله کالھبردارى 
مزدوران خانه کارگرى قرار 
. گرفتند در خانه کارگر جمع شدند

* 

 

 اعتصاب غذای ده زن زندانی در زندان اوين
 

روز پس از بازداشت بی دليل تعدادی زن در مقابل پارک ملت  ٢٣
زندان اوين بازداشت ھستند، به  ٢٠٩محبوبه کرمی، يکی از فعالين جنبش حقوق زنان در ايران، و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند  تھران،

 . دست به اعتصاب غذا زده اند" عدم رسيدگی مسئوالن زندان، نداشتن حق ھواخوری و ناديده گرفتن حقوق به اصطالح قانونی"دليل 

 . ساله نيز وجود دارد 17ساله و دختری  70در بين اين زندانيان زنی 

مبارزه برای .  بازداشت و زندانی کردن اين زنان، از آنھا ميخواھد که به اعتصاب غذای خود پايان دھندسازمان آزادی زن ضمن محکوم کردن 
اين روش نه تنھاد کار ساز نيست، بلکه تاثيری بجز وارد آوردن .  آزادی و برابری و رسيدن به حقوق انسانی نبايد با روش ھای خود آزاری توام شود

 . سازمان آزادی زن به سھم خود قاطعانه برای آزادی اين زندانيان خواھد کوشيد.  صدمات بيشتر بر جسم و جان آنھا نخواھد داشت

 زنده باد آزادی زنسرکوب زنان ممنوع    ستم بر زن موقوف     

 2008ژوئيه  net.azadizan.www    7     سازمان آزادی زن
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (ھيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 اعتصاب
 سپھر

تجارب اعتصابات نشان ميدھد که 
ھيچگاه تدارک کار به اندازهء کافی 

اگر قرار باشد .  فراھم نشده است
کارگران غافلگير نشوند اپوزيسيون 
انقالبی درون تشکلھای موجود 
کارگری بايد کار خود را به نحو 

 .زيرپيش ببرند

 

تشکلھای انقالبی کارگری   -1
واپوزيسيونھای انقالبی درون اين 
تشکلھا بايد در تمام رشته ھای 
صنعت با فعاليت روزمرهء خود 
کارگران را برای آغاز اعتراضات 
و اعتصابات قريب الوقوع ميان 

 .کارگران و کارفرمايان آماده کنند

با پديدار شدن نخستين عالئم   -2
نارضايتی در ميان کارگران يا 
آشکار شدن مقاصد تجاوزکارانهء 
کارفرمايان عليه کارگران بايد بی 
درنگ به کارگران صنعت مربوطه 
ھشدار داد که بر خوردی در پيش 

 .خواھد بود

تدارک مقدماتی سازمانی و   -3
تبليغاتی ميبايد تحت شعارھای زير 

"انجام شود از رھبران رفرميست : 
آنان به شما !  چيزی متوقع نباشيد
سرنوشتتان را !  خيانت خواھند کرد
خود را برای !  خود در دست گيريد
در غير اين !  مبارزه آماده کنيد

." صورت شکست حتمی خواھد بود
در اين تبليغات بايد حداکثر تکيه   -

را بر موارد مشخص خيانت 
رھبران رفرميست در مبارزات 

 .سنديکايی گذاشت

در ھمين دوران تدارک    -4
ضروری است از طريق جلسات و 
گفتگو ھای خصوصی با کارگران 
دانسته شود که چند درصد از 
گرايشات موجود در ميان کارگران 
حاضر به ھمکاری و اعتصاب 
ميباشند و با کدامين تاکتيکھا ميتوان 
اکثريت گرايشات کارگری را در 
اعتصاب ھمراه کارگران انقالبی 

 .کرد

خواستھای اقتصادی بايد برای   -5

توده ھای کارگر روشن و قابل 
اين خواستھا بايد .  ھضم باشد

منعکس کنندهء وضعيت مشخص 
با "  اين خواستھا بايد قبال.  آنان باشد

کارگران به بحث گذاشته شود تا بعد 
به شعارھايی بدل شوند که اکثريت 
کارگران را به ميدان بکشاند و 
مبنای جبھهء واحد و عمل مشترک 

 .ايشان شود

در دوران تدارک جلسات منظم   -6
تشکلھای کارگری ميتواند نقش 
مھمی ايفا کنند به شرط آن که اينان 
زير نفوذ رھبران رفرميست و 
ارگانھای سازشکار و ھمدست 

 .نباشند

تشکلھای کارگری و اپوزيسيون   -7
ھای انقالبی بايد به دقت مراقب کار 
و رابطهء خود با توده ھای کارگری 
در کارخانه باشند وعليه ھر گونه 
کاغذ بازی و جدايی از توده ھا که 
مانع واکنش سريع و فوری نسبت به 
تحوالت داخل کارخانه است به 

 .طور جدی مبارزه کنند

تشکلھای کارگری و اپوزيسيون   -8
انقالبی بايد تمام تدارکات را طوری 
انجام دھند که ضرورت ايجاد 
ارگانھای رزمنده برای رھبری 
مبارزه بتواند در پايين در ميان توده 
کارگران احساس و پيشنھاد شود و 
به موضوع بحث تمام موسسات 

 .صنعتی بدل گردد

اگر امکان تعطيل کارخانه ای   -9
ايجاد کميته "ميرود بايد با شعار 

و "  ھای اقدام عليه تعطيل کارخانه 
با تاکيد به روی خواستھای کارگران 

اين کميته  ھای اقدام .  به ميدان آمد
بايد از ميان کارگران موسسهء 
صنعتی و صرف نظر از وابستگی 
ھای حزبی و عضويتشان در تشکل 

 .کارگری انتخاب شوند

اگر وضع برای اعتصاب   -10
مساعد است و توده ھای کارگر 
سرشار از روحيه ء مبارزاتی 

کميته ھای "ھستند، تشکيل 
منتخب تمام کارگران بايد "  اعتصاب

حتی اگر (مورد حمايت قرار گيرد 
اعتصاب تحت رھبری يک تشکل 

کارگران چه متشکل چه )  انقالبی باشد
غير متشکل از ھر گرايشی که باشند 
ميبايد در انتخاب اين کميته ھا شرکت 

 .جويند

ھمزمان با اين بايد اقدامات در   -11
ميان توده ھا عليه انتخاب کميته ھا از 
. باال به تبليغ  و تھييج شديدی اقدام کرد

بايد کوشش ھای ديوانساالران 
سنديکايی را که ميخواھند رھبری 
اعتصاب به کميته ھای منتخب از باال 

 .سپرده شود افشا کرد

در مبارزات کارگری   -12
خطرناکترين کار دعوت آزمايشی به 
اعتصاب بر پايهء احساسات به جای 

رھبران يک اعتصاب نه .  شعور است
تنھا بايد دانش کاملی از وضع صنعت 
مربوطه داشته باشند بلکه نيز بايد 

بدانند که در ميان توده "  کامال
نکتهء مھم اين .  کارگران چه ميگذرد

است که دير نجنبند و پشت سر توده ھا 
حرکت نکنند بل بتواند ارادهء 
پيکارجويانهء کارگران را به نحو 
احسن به کار گيرند و بدون آن که 
تدارکات الزم را فراھم آورده باشند 

 .اعتصابی اعالم نکنند

مھمترين نکته البته انتخاب   -13
لحظهء درست برای اعالم اعتصاب 

اگر لحظهء درست از دست .  است
برود نتايج نامطلوبی به دست خواھد 

بنابراين شروع اعتصاب بايد .  آمد
به .  برای لحظهء مساعدی تعيين شود

نحوی که با اوضاع سياسی اقتصادی، 
موقعيت زمان و مکانی، تناسب قوا، 
سياست کارفرما وغيره خوانايی داشته 

 .باشد

در دورهء تدارک يک اعتصاب   -14
يا تعطيل کارخانه از سوی کارفرما 
تامين صندوق اعتصاب بايد به طور 
جدی مورد توجه قرار گيرد به ويژه 

صندوق "در کشورھايی که از قبل 
و اين .  وجود نداشته است"  اعتصاب

نگرش نادرست است که پس از شروع 
اعتصاب به فکر کمک به اعتصابيون 
و کارگرانی بيفتيم که با تعطيل 

 .کارخانه اخراج شده اند

قابل ذکر ميباشد کارخانجاتی که   -15
از طرف کارفرما تعطيل ميگردد 
توسط کميته ھا و تشکلھای کارگری 

 بايد خواستھای فوری و قابل تحقق از 

قبيل اشتغال مجدد 
کارگران در صنايع مشابه 
يا شغل منطبق با تخصص 
کارگر توسط دولت و يا 
تامين بيمهء بيکاری مکفی 
برای کارگران اخراجی تا 
زمان اشتغال مجدد روی 

 .ميز کارفرما قرار بدھند
 

زنده باد کارگران آگاه، 
زنده باد پيروزی اردوی 

 *کار


