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 اعتصاب معلمان
 چه بايد کرد؟

 

قرار است روز "  کانون صنفى معلمان ايران"بدعوت 
. اسفند معلمان دست به اعتصاب عمومى بزنند ۵

نظام "طرح ھدف اين اعتصاب و فراخوان اجراى 
آئين نامه است که قبلتر يکى از "  ھماھنگ پرداخت

قانون مديريت خدمات کشوری بوده و ھاى مربوط به 
بدنبال تصويب در مجلس اسالمى مجددا به کنارى 

 . زده شده است

 

سالھاى اخير از دوره خاتمى تاکنون سردواندن 
سرکوب آنھا و وعده وعيدھاى پوچ سياست  ،معلمان

. دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده است
اعتراضات پرشکوه معلمان در سالھاى گذشته نه تنھا 
به پيشروى اين اعتراضات کمکى نکرد بلکه آموزش 
و پرورش تعداد زيادى از شرکت کنندگان در 

 . جريمه و بخشا اخراج کرد ،اعتصابات را توبيخ

 

در کنار اينھا يک خط مسلط در کانون صنفى معلمان 
ايران ھمواره تالش کرده است با بحث مطالبات ما 

اعتراض معلمان را نيروى  ،است"  صنفى و قانونى"
جناح ھائى از رژيم کند و يا پتانسيل اعتراضى 

اين سابقه و .  معلمان را خنثى و به کجراھه ببرد
اعتراضاتى که در ميان معلمان بدنبال اين رويدادھا 

يک نوع بدبينى نسبت به اعتصاب و  ،مطرح شد
معلمان اينجا و آنجا .  فراخوان اخير ايجاد کرده است

ميگويند که دوباره ميخواھند ما را به نيروى جنجال 
ھاى انتخاباتى تبديل کنند و بدرست نميخواھند 
. اعتراض برحق شان دستمايه سياستھائى ديگر شود

ميگويند نظام ھماھنگ اگرچه بايد بدالئلى اجرا شود 
اما تمام خواست و مشکل ما را نه 

٢صفحه   
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

فقط جواب نميدھد بلکه محدود 
نفس نارضايتى در ميان .  ميکند

فقر و .  معلمان موج ميزند
گرسنگى و تبعيض و حقوقھاى 
پرداخت نشده گوشه اى از 

اما اين .  دردھاى بيدرمان است
معضالت واقعى ھم وجود دارد 
که اگر برخورد مناسبى با آن 
نشود مجموعا به ضرر معلمان 

 . تمام خواھد شد

 

 اعتصاب حق معلمان است

ترديدى نيست معلمان در ھر 
اعتراض و تجمعى تالش ميکنند 
خواستھاى واقعى خود را طرح 
کنند و خود را پايبند اين و آن 

ترديدى .  سياست نخواھند کرد
نيست که معلمان نبايد نيروى 

" انتخاباتى"دعواھاى عوامفريبانه 
دوره "  انتخابات"شوند اما دوره 

تعطيلى مبارزه يا تالش براى 
برعکس بايد .  اعمال فشار نيست

دقيقا درايندوره که وعده و راى 
جنبش مستقل  ،خرى رژه ميرود

معلمان بايد با شعارھا و 
خواستھاى پايه اى و ھمه شمول و 

اتفاقا حکومت .  رفاھى بميدان بيايد
اسالمى درايندوره دستش بسته تر 
است و معلمان بايد ھوشيارانه و 
با قدرت از موقعيت استفاده کنند 

نقطه .  و حرف خودشان را بزنند
شروع يک سياست مستقل اعالم 
صد باره خواستھاى معلمان 

 ،است نيست"  صنفى و قانونى"
چون ھمان دو خرداديھا و خط 
مسلط کانون نيز ھمين را ميگويد 
و با ھمين چماق اعتراضات شما 

. ميبرد"  اصالح طلبان"را پشت 
يک سياست مستقل نقطه 
شروعش طرح خواستھاى واقعى 
معلمان است که در ھر اجتماع 
بسرعت به صدا و شعار معلمان 

اعتصاب و اعتراض .  تبديل شود
اصل براينست .  حق معلمان است

که معلمان بايد از ھر فرصتى که 
ميتوانند جمع شوند و اعتراض 
کنند استفاده کنند اما درعين حال 
و آگاھانه سياست خودشان را 
پيش ببرند و خواستھاى واقعى 

نتيجه بايد عليه نفى ھر نوع 
تبعيض براساس جنسيت و اصل 
برابرى زن و مرد در تمام شئون 

 . تاکيد داشت

 

در محيطھاى .  آزادى بيان  -۴
آموزشى فضاى نفس کشيدن را 

فضاى ارعاب در .  بسته اند
نه .  آموزش  پرورش زياد است

فقط امکان بيان نظرات وجود 
ندارد بلکه مانع بيان تئوريھاى 
علمى نيز ميشوند و معلم را در 
سه کنجى قرار ميدھند که 

مرتبا .  عليرغم ميلش رفتار کند
در مدارس توبيخ و جريمه 

مثال حقوق يکروز بيشتر .  ميکنند
اعتصابيون سال گذشته را کسر 

آزادى بيان و نشر و .  کردند
حرف زدن و اعتراض کردن 

بايد .  يک خواست معلمان است
خواھان پايان فورى ارعاب و 
جريمه و توبيخ در نظام آموزشى 

 .شد

 

افزايش حقوقھا و پرداخت   -۵
معلمان بايد .  حقوقھاى معوقه

حقوقى را بعنوان حقوق پايه 
مطرح کنند که پاسخگوى يک 

نه فقط نبايد .  زندگى انسانى باشد
به نابرابرى حقوقھا تن داد بلکه 
بايد براى افزايش دستمزدھا قدم 

ھمينطور معلمان .  برداشت
ميزان زيادى طلب از دولت و 
. آموزش و پرورش دارند

پرداخت کليه مطالبات معوقه 
فرھنگيان اعم از دستمزدھا تا 

 . حقوق اضافه کارى و مزايا

 

معلمان تاکنون .  بيمه بيکارى  -۶
راجع به بيمه بيکارى حرف 

کال در ايران .  نزده اند
مستخدمين دولتى از بيمه 

يا .  بيکارى برخوردار نميشوند
کار است و حقوق ناچيز و يا 

در دوران بيکارى .  بازنشستگى
معلوم نيست چگونه بايد سر 
کرد؟ خواست بيمه بيکارى براى 

در .  معلمان را بايد طرح کرد
ھمه جاى دنيا کارگران و 
کارمندان و کارکنان بخشھاى 
مختلف بدنبال بيکارى براى 
دوره معينى شامل بيمه بيکارى 

معلمان نبايد ازاين .  ميشوند
اين خواستى . خواست کوتاه بيايند

 اعتصاب معلمان
 ...چه بايد کرد

 . خود را مطرح کنند

  

 خواستھاى معلمان 

ايجاد سازمانھاى مستقل و   -١
فقدان .  منتخب معلمان و فرھنگيان

تشکل ھاى مستقل و عدم اعتماد 
توده معلمان به سياست کانون 
صنفى موجب بدبينى و تفرقه 

سياست معلمان بايد .  موجود است
تالش براى تغيير سياستھاى اين 
کانون به نفع اعتراضات مستقل 
خود و ھمزمان تالش براى ايجاد 

 . سازمانھاى مستقل معلمان باشد

 

معضل واقعى معلمان نابرابرى   -٢
حقوقى است و عطف توجه آنھا به 
اجراى نظام ھماھنگ حقوقى ھم از 

معلمان بجاى اينکه .  ھمين روست
خود را در دام بورکراسى اسالمى 
 ،و وعده اجراى فالن طرح بگذارند

بايد صريحا از برابرى حقوقى در 
ميان معلمان و رفع تبعيض بين زن 
. و مرد در نظام حقوقى حرف بزنند

امروز حقوق نابرابر بين زنان و 
تبعيض .  مردان معلم وجود دارد

نسبت به زنان در اشکال مختلف 
ھست و حتى بين زنان معلمى که 
سابقه کار يکسان دارند تفاوت 

ھر طرحى که .  حقوقى وجود دارد
بخواھد به اين وضعيت پايان دھد 
بايد بدوا برابرى حقوقى و قانونى 

 .معلمان زن و مرد را بپذيرد

 

تبعيض عليه زنان در آموزش و   -٣
پرورش انعکاسى از تبعيض در 

بجز .  سيستم آپارتايد اسالمى است
ميزان کسرى از  ،نابرابرى حقوقى

حقوق در مالياتھا ھم بخشا متفاوت 
سيستم مالياتى موجود به .  است

ضرر کسانى است که حقوق پائين 
يا مثال خانمھاى معلم .  ترى ميگيرند

بدنبال فوت کردت از حقوقى براى 
بازماندگانشان برخوردار نيستند اما 
ھمين قانون شامل حال مردان 

اينھا گوشه ھائى از .  نميشود
تبعيض اسالمى به زن است که در 

در .  بازار کار ھم بازتاب دارد

٨٧شماره   
در مجموعه مطالبات رفاھى کل 

 . جامعه است

 

. استخدام معلمين حق التدريسى  -٧
معلمان حق التدريسى که بيشتر 
آنھا سابقه کار طوالنى دارند وسيله 
بچاپ بچاپ و ايجاد رقابت در 

استخدام .  ميان معلمان شده اند
رسمى معلمان حق التدريسى با 
حقوق و مزاياى برابر يک 

 . خواست قديمى معلمان است

 

براى يک نظام آموزشى آزاد و   -٨
معلمان خواھان تغييرات .  سکوالر

.  اساسی در نظام آموزشی ھستند
 ،ارتقاء کيفيت و سرانه آموزش

تجھيز مدارس به تکنولوژی 
برسميت شناسى  ،آموزش مدرن

و ايجاد  ،سيستم مديريت انتخابی
سازمانھاى مستقل معلمان از 
خواستھاى پايه اى فرھنگيان 

 . پيشرو است

 

سوبسيد .  معلم مسکن ميخواھد  -٩
مسکن معلمان يا ھمان يارانه ھا 
مدتھاست که يا پرداخت نميشود و 
يا توسط نھادھا و ارگانھائى از 
. پرداختش جلوگيرى ميشود

معلمان خواھان مسکن مناسب و 
ارزان و پرداخت فورى يارانه 

 . ھاى مسکن ھستند

  

. اعاده پولھاى باال کشيده شده  -١٠
يکمورد دراين زمينه مسئله 

. است"  صندوق ذخيره فرھنگيان"
ده سال است اين صندوق فعاليت 
ميکند و از فرھنگيان با عناوين 

ھر فرھنگى .  مختلف پول ميگيرد
ميتواند عضو اين صندوق شود و 

 ۵پس از عضويت دولت ھر ماه 
درصد از حقوقش را برداشت 
ميکند و متعھد ميشود که دو برابر 
پول برداشت شده را در دوره 
بازنشستگى به فرھنگيان 

جالب است که خود .  برگرداند
وزير آموزش و پرورش اخيرا 

عملکرد صندوق "عنوان کرده که 
در اين ده سال "!  زير سوال است

معلوم نيست که پول ھاى اين 
صندوق چى شده و دارند رسما 
اعتراف ميکنند که دزدى شده و 
پولھاى معلمان باال کشيده شده 

حتى در .  است
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

دو سال گذشته اين صندوق به ھيچ بازنشسته فرھنگى 
برخالف موازين و ادعاى اعالم شده اش پولى پرداخت 

معلمان از خير اين صندوق گذشتند و !  نکرده است
خواھان بازگرداندان پولھائى ھستند که طى سالھا از 
حقوق شان کسر شده و معلوم نيست در حساب بانکى 

 .  کدام حضرات است

 

. و باالخره يک حامى معلم دانش آموز است  -١١
معلمان بايد معضالتشان را با دانش آموزان و خانواده 

خواھان پشتيبانى صريح آنان در .  ھا طرح کنند
اجتماعاتشان باشند و با سياست وسيله فشار کردن 
خانواده ھا و دانش آموزان به اعتصاب معلمان قاطعانه 

 . مقابله کنند
 

 گرايش راديکال بايد جلو بيافتد

معلمان دراين دور اعتراضات نبايد با سياست بدبينى 
خانه نشين شوند و ميدان را براى جريانات دولتى و دو 

پاسيفيسم پاسخ سياست راست .  خردادى خالى کنند
. بايد سياست راست را با سياست چپ عقب راند.  نيست

راه اينکار حضور قوى معلمان با خواستھاى مستقل 
معلمان بدرست نبايد نيروى دستجات سياسى .  است

رژيم اسالمى در مضحکه انتخاباتش شوند اما بايد 
تجارب سالھاى .  بتوانند صحنه را بنفع خود عوض کنند

اخير نشان ميدھد که مادام که گرايش راديکال و 
کمونيست در ميان معلمان نتواند ابتکار عمل را بدست 

وضعيت تغييرى نخواھد کرد و اعتراضات  ،بگيرد
معلمان را ھمين گرايشات دولتى و راست به ھدر 

کل طبقه حاکم سياست فقر و رياضت کشى را .  ميدھند
سياست معلمان پيشرو ھمراه .  توصيه و اعمال ميکنند

با طبقه کارگر و بخش آزاديخواه جامعه بايد برافراشتن 
 .   سياست رفاه ھمگانى باشد

 

اينبار نبايد مبارزات معلمان بار ديگر توسط رژيم و 
و وزارت آموزش و "  نمايندگان مجلس"وعده ھای پوچ 

براى اين الزم است معلمان .  پرورش منکوب شود
خواستھايشان را بصورت پالتفرم و مانيفستى تھيه و 

شکل دادن به .  وسيعا در سراسر کشور پخش کنند
جنبش سراسرى و راديکال معلمان از جمله درگرو 
داشتن چنين سندى است که مھمترين خواستھاى توده 

معلم تنھا زمانی در صحنه .  ميليونى معلمان را بيان کند
اعتراضی متحد ميشود و متحد ميماند که راسا در 
لحظات اين اعتراضات دخيل باشد و از منافعش دفاع 

مجمع عمومی معلمان مدارس يک ابزار مھم است .  کند
پيشروى و .  که بايد ايندوره دقيق تر از آن استفاده کرد

پيروزى اعتراضات معلمان و تحقق خواستھاى برحق 
شان درگرو جلو افتادن گرايش راديکال و کمونيست 

 . *در ميان معلمان است

 . خواستھايشان تاکيد کنند

 

الزم به ذکر است که نيروھاى پااليشگاه 
کارگران مکانيک  ،شامل کارگران تنظيفات

 ،تکنيسين ھا ،استادکارھا ،يک و دو
پايه .  مھندسين و سوپروايزرھا ھستند

ھزار تومان  ٢٢٧حقوقى کارگران تنظيفات 
کارفرماى پيمانکار بخشى از حقوق .  است

برده که "  مزايا"اين کارگران را زير بخش 
ھر وقت دلش خواست آن را ندھد و يا 

ھمينطور پايه حقوقى .  دلبخواھى کسر کند
 ٣۵٠کارگران مکانيک يک و دو به ترتيب 

 . ھزار تومان است ٣٠٠ھزار تومان و 

 

اعتراض کارگران پااليشگاه نفت اصفھان 
اعتراض به سيستم  ،به حقوقھاى ناچيز

حقوقى برده وار و عملکرد شرکتھاى 
پيمانى و تالش براى افزايش دستمزدھا که 
خواستى عمومى ميان کارگران است کامال 
. برحق و شايسته حمايت وسيع است

ھمينطور رويه اعتراض جمعى کارگران و 
تداوم اتکا به مجمع عمومى ميتواند ضامن 
حفظ و تقويت اتحاد کارگران و پيروزى 

کارگران بايد با .  مبارزه برحق شان باشد
اتکا به قدرت متحدشان براى افزايش 

کوتاه کردن  ،بھبود شرايط کار ،دستمزدھا
 ،دست شرکتھاى برده دارى پيمانکارى

موظف کردن شرکت نفت به استخدام 
مستقيم کارگران و تعھد به سيستمى حقوقى 

و تالش  ،اى که کارگران آن را پذيرا باشند
براى جلب حمايت کارگران از جمله 
کارگران ساير بخشھاى پااليشگاه گام 

 . بردارند

 

براى مبارزه و تالش برحق  ،حزب
کارگران پااليشگاه نفت اصفھان آرزوى 
موفقيت ميکند و کارگران بخشھاى مختلف 
در اصفھان و سراسر کشور را به حمايت 

 .   از اين اعتراض دعوت ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩فوريه  ٨ – ١٣٨٧بھمن  ٢٠

 اعتصاب معلمان
 ...چه بايد کرد

کارگران پااليشگاه  ،بنا به خبر دريافتى
اصفھان مدتى است برسر حقوق و مزايا 
. و شرايط کار با کارفرما کشمکش دارند

اعتراض کارگران برسر پايه حقوقى 
پائين و ميزان دريافتى ساعات اضافه 
کارى است که از نظر مالى براى 

کارگران .  کارگران مقدار ناچيزى است
به سطح پائين حقوقھا معترض اند و 
. خواھان تغيير در سيستم حقوقى ھستند

اين درعين حال اعتراضى به شرکتھاى 
پيمانى ھم ھست که ايجاد و فعاليت آنھا با 
حمله به سطح معيشت کارگران ھمراه 

 .  بوده است

 

کارگران دراين ھفته طى ابتکارى جديد 
ابتدا خواستھايشان را روى تابلوى 
اعالنات نوشتند و فشار بر کارفرما را 

 ١٩باالخره ديروز شنبه .  شروع کردند
کارگران مکانيک در قسمت  ،بھمن ماه

آيزوماکس جمع شدند و با پيمانکار بحث 
کارگران مکانيک .  و مذاکره کردند

دراين نشست اعتراضات خود را بيان 
 .  کردند اما به ھيچ دستاوردى نرسيدند

 

کارگران مکانيک در اعتراض به اين 
وضعيت ديروز شنبه ھيچکدام ساعات 
. اضافه کارى را در پااليشگاه نماندند

قابل ذکر است که کارگران پااليشگاه 
ساعت ملزم به اضافه کارى  ٢روزانه 
اما کارگران مکانيک بعنوان .  ھستند

اعتراض دسته جمعى کار را خواباندند و 
امروز يکشنبه .  کال سايت را ترک کردند

بھمن اعتراض کارگران ادامه پيدا  ٢٠
کارگران مجددا امروز يکشنبه .   کرد

دسته جمعى ساعات اضافه کارى را کار 
کارفرما تالش کرد با .  نکردند

به کارگران آنھا را سرکار "  فراخوان"
برگرداند اما با امتناع کارگران اعتصابى 
روبرو شد و کارگران دسته جمعى در 
ساعات اضافه کارى پااليشگاه را ترک 

کارفرما دست پاچه شده است و .  کردند
به عناوين مختلف تالش دارد مقاومت 
کارگران را درھم بشکند و کارگران نيز 
تالش دارند بصورت دسته جمعى بر 

٨٧شماره   

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد

 

 کشمکش کارگران پااليشگاه اصفھان برسر حقوق و مزايا

 اعتصاب دو روزه در ساعات اضافه کارى
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 ! رفقا 

امروز ميخواھم در باره نتايج 
پلنوم دوم کميته مرکزی حزب با 

اين يک گزارش .  شما صحبت کنم
بلکه من بر مساله .  رسمی نيست

ای انگشت ميگذارم که محور 
اصلی مباحثات پلنوم و روح کلی 

اين مساله .  آن را تشکيل می داد
بسيار مھمی است و انتظار دارم 
ھمه رفقا بدقت به آن توجه کنند، 
بکوشند آن را عميقا درک کنند و 
درجه آمادگی و انرژی خود را 
برای پيشبرد و عملی کردن راه 
حلی که پلنوم برای حل اين مساله 
در دستور ما گذاشته است بسنجند 

پس از اين .  و قضاوت کنند
صحبت ھا ھر رفيق بايد بتواند 
برای خود روشن کند که تا چه حد 
آماده است که يک مبارز پيگير 

 . در راه غلبه بر اين مساله باشد

 

اما اين مساله چيست؟ برای 
توضيح بھتر اين مساله اجازه 
بدھيد به يک دوره تاريخی ديگر، 
به حزب بلشويک پس از کسب 
قدرت بازگرديم و گفته ای از لنين 

وضعيتی که او .  را نقل کنم
تصوير ميکند از برخی جھات بی 
 .شباھت به وضع امروز ما نيست

  

لنين در گزارش کميته مرکزی 
به )  بلشويک(حزب کمونيست 

 ١٩٢٢کنگره يازدھم در سال 
يعنی آخرين کنگره ای که لنين (

چنين می )  در آن شرکت کرد
 :گويد

 

دولت در .  يکسال گذشته است"
اما آيا تحت سياست .  دست ما بوده

اين دولت )  نپ(اقتصادی نوين 
طبق شيوه ما عمل کرده است؟ 

ما نميخواھيم اين را اذعان .  خير
پس چگونه .  کنيم اما واقعيت دارد

عمل کرده است؟ اين ماشين آنجا 
که ما ميخواھيم نمی رود، بلکه به 
جايی ميرود که مشتی سرمايه دار 
خصوصی و سفته باز غير قانونی 

 . است

 

ما نيز امروز در شرايطی قرار 
گرفته ايم که بين حرف و نقشه و 
برنامه مان با عمل مان فاصله 

لنين می گويد که .  ای جدی ھست
من نمی دانم کدام مشتی سرمايه 
دار خصوصی سفته باز ماشين 
دولتی را به آن جھتی می برند 

ما نيز امروز بايد .  که می رود
تعيين کنيم که کدام نيروھا و 
گرايشات واقعی سازمان و 
تشکيالت حزبی ما را به جھتی 

 .می برند که خالف ميل ماست
  

. اين مساله جدی امروز ماست
پلنوم ک م حزب اين مساله را 
محور بحثھای خود قرار داد و 
عزم جزم کرد که اين فاصله را 

اين مساله .  از ميان بردارد
نيازمند توجه جدی ھمه رفقاست، 
زيرا از ميان بردن فاصله حرف 
و عمل ما، خود ھنوز يک قصد 
و نقشه است که نبايد روی کاغذ 

 . بماند
 

 فاصله حرف و عمل ما چيست؟ 

ممکن است در ابتدای امر بنظر 
برخی رفقا اين فاصله زياد مھم 

آخر مگر نه اينست .  جلوه نکند
که ما انسانھای انقالبی و 
مبارزی ھستيم که با ايمان پا در 

اما لنين .  اين راه گذاشته ايم؟ چرا
ھم وقتی از اين فاصله در حزب 
بلشويک سخن ميگويد، انقالبی 
بودن و صادق بودن بلشويکھا را 

او ميگويد وقتی .  منکر نمی شود
نگاه ميکنيم، بلشويکھای 

کمونيست، آرمانخواه و انقالبی  
لنين ھمه آنھا را .  را می بينيم

پيگير و صادق ميخواند اما در 
ھمان حال ميگويد که به اعتقاد 

بجز کميته اجرايی (او بايد 
شوراھای سراسری کارگران که 

بقيه )  مصونيت سياسی دارند
افراد حزبی و کارمندان دولت را 

جرم آنھا .  ساعت حبس کرد ۶
اينست که نتوانسته اند آرمانھا، 
ايده ھا، برنامه ھا و نقشه ھايشان 
را عملی کنند و به آن جامه 

 . واقعيت بپوشانند
 

اما فاصله حرف و عمل ما در 
دو .  چه چيز خود را نشان ميدھد

 +فاصله حرف و عمل
 منصور حکمت

و غير علنی که معلوم نيست از 
. کجا نازل شده اند آن را می برند

ماشين کامال و چه بسا بھيچوجه در 
آن جھتی سير نمی کند که آدمی که 
پشت رل نشسته است تصور می 

شما کمونيست ھا، شما .  کند
کارگران، شما بخش آگاه پرولتاريا 
که به اداره امور دولت پرداخته 
ايد، چنان کنيد که دولتی که در 
دست داريد طبق شيوه شما عمل 

 ."کند

 

لنين در اينجا از اين حرف ميزند 
سال پس از  ۵که حزب بلشويک، 

کسب قدرت و يکسال پس از طرح 
سياست اقتصادی نوين، بر ماشين 
دولتی، يعنی ابزار اجرای نقشه 
. ھای اجتماعی اش، کنترل ندارد

دولت ابزاری است که براه خودش 
ميرود و در جھتی خالف آنچه که 
بلشويکھا که پشت فرمان آن نشسته 

در .  اند ميخواھند، حرکت می کند
تمام طول اين گزارش لنين ميکوشد 
نشان دھد که چکار بايد کرد تا اين 
ماشين در جھتی حرکت کند که 
بلشويکھا يعنی کمونيست ھا و 

 . کارگران آگاه ميخواھند
 

ھمه ما امروز ميدانيم که اين ماشين 
باالخره به سمتی که بلشويکھا می 
خواستند نرفت و برسر جنبش 
کمونيستی و کارگری جھان چه 

 . آمد
 

نه از (من فکر ميکنم که ما امروز 
لحاظ کمی، بلکه الاقل از لحاظ 

در شرايط مشابھی قرار )  کيفی
يعنی بايد تعيين کنيم که .  گرفته ايم

ماشينی که برای اجرای نقشه ھای 
ما در دست ماست بسمت مورد 
نظر ما ميرود يا نه و اگر نمی رود 

اين .  چکار بايد بکنيم که برود
اگر در .  ماشين، تشکيالت ماست

اين تالش موفق نشويم، آنگاه 
عاقبت حزب بلشويک به نحوی 
عاقبت ما را ھم جلوی چشمان ما 

لنين می گويد که .  ترسيم می کند
بين حرف و برنامه و نقشه 
بلشويکھا با عمل آنھا شکاف افتاده 

٨٧شماره   

از کنگره سوم کومه (سال است 
که ما رسما پرچم مارکسيسم )  له

انقالبی را بر سر در تشکيالت 
ماه  ۴خود آويخته ايم و اکنون 

است که حزب کمونيستی بوجود 
آورده ايم که خود را در اساسنامه 
اش حزب سياسی طبقه کارگر 

حال کاری (سراسر ايران می نامد 
به مبارزات و موجوديت 
مارکسيسم انقالبی از قبل از قيام 

اين ).  ندارم ٣بھمن تا کنگره 
اما طبقه .  دستاورد بزرگی است

کارگر بخاطر اين به ما مدال نمی 
زيرا ما را با امثال پيکار و .  دھد

رزمندگان و مجاھد خلق مقايسه 
نمی کند، اينھا اساسا جايی در 

ما .  تاريخ مبارزات طبقه ما ندارند
را با اھداف و برنامه مان، با گفته 

ما را با .  ھايمان قضاوت می کنند
دنيايی که ميخواھيم بر روی زمين 

بديھی است .  بر پا کنيم می سنجند
که توقع داشته باشند که ما متناسب 
با ضروريات اجرا و عملی کردن 
برنامه مان نيرومند و اصولی و 

و ھر کمی و کاستی .  محکم باشيم
و انحراف از اين درجه اصولی 
بودن و نيرومند بودن را به حساب 

خود ما ھم .  تقصير ما می نويسند
 . بايد خود را اينگونه قضاوت کنيم

 

بنابراين اولين جايی که فاصله 
حرف و عمل ما خود را نشان 
ميدھد، روی کاغذ ماندن برنامه 

ما می .  سياسی و طبقاتی ماست
ميگوئيم که حزب کارگران و 
زحمتکشان ھستيم، اما در واقعيت 
امر پيوند ما با کارگران و 
. زحمتکشان به سختی رشد ميکند

البته ما رشد ميکنيم، اما مساله بر 
اگر ما با .  سر شتاب اين رشد است

سرعت يک کيلومتر در ساعت 
حرکت کنيم، قطعا جلو می رويم، 
اما ھرگز به قطاری که با سرعت 

کيلومتر  ١٠٠
۵صفحه   
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در ساعت حرکت ميکند نمی 
رسيم، و اگر مقصود ما در آن 
قطار باشد، آنگاه به مقصودمان 

%بنابراين آمارھای .  نمی رسيم
برای  ۵٠%و  ٣٠%و  ١٠

پيشروی ما کافی نيست، ما را با 
ھدفمان که دگرگون کردن جھان 

ما در برنامه .  است می سنجند
خود گفته ايم که ميخواھيم جھان 

می گوئيم .  را دگرگون کنيم
ميخواھيم نظم نوينی برقرار کنيم 
که نيروھای مولده ای را که در 
جامعه سرمايه داری به بند کشيده 

بسيار .  شده، به حرکت در آورد
خوب اما ميدانيد اين نيروھای 
مولده يعنی چه؟ يعنی تمام صنايع 
و موسسات توليدی غول آسای 
جھان امروز، يعنی تمام شبکه 
عظيم حمل و نقل جھانی، يعنی 
صدھا ميليون انسان، يعنی ھمه 
شاخه ھای علوم و صنايعی که 
جھان امروز را سر پا نگھداشته 

ما می گوئيم ميخواھيم ھمه .  اند
اينھا را آزاد کنيم و در نظم نوينی 

بسيار خوب، اما .  سازمان دھيم
اگر کسی بما برسد و اين را 

پس لطفا : "بشنود به ما نمی گويد
اول نشريه خودتان را خوب 
سازمان بدھيد، ارتباطات تان را 
سازمان بدھيد ببينيم چگونه است 
و بعد جھان امروز را که ھر 
روز ميليونھا تن محصول را 
." جابجا می کند تحويل بگيريد

کسی که ميخواھد جھان را 
دگرگون کند بايد از ھمين امروز 
آثار اين توانايی در پيشانی اش 

بچه فيل ھم از .  ظاھر شده باشد
بتدريج .  بچگی شبيه فيل است
آن سياست .  تبديل به فيل نميشود

انقالبی ای که نشان ميدھد ما 
ميتوانيم جھان را دگرگون کنيم 
امروز بايد خود را در ما نشان 

اما متاسفانه اين نشانه ھا در .  بدھد
کسی که به آن اھداف .  ما کم است

عالی متعھد شده باشد يک روز و 
 . يک ساعتش ھم با ما فرق ميکند

 

اين واقعيتی است که نظرات و 
اھداف اعالم شده ما خود نشانه 
. ای مھم از آينده پيروزمند ماست

در ھوا موج می زند و .  می ماند
می گوئيم .  بر زمين نمی نشيند

دلسوز توده ھا ھستيم، اما عجبا 
که بايد برای روی آوری به توده 
ھا و حتی جلوگيری از خشونت 

می !  با آنان قطعنامه صادر کنيم
اما .  ستماگوئيم آگاھگری کار 

ھيچ ماشين آگاھگری را سازمان 
نداده ايم که دائما، بطور روزمره 
و وقفه ناپذير کارگران را آگاه 

می گوئيم کمونيست ھا .  کند
اند، اصوال کمونيست  سازمانده

خود را در ھنر سازماندھی 
معنی ميکند، اما کدام کادر را 
تربيت کرده ايم که به اندازه 
فرماندار يک شھر کوچک 
سازمانده باشد، يعنی به اندازه 

ھزار  ٢٠٠کسی که يک شھر 
نفره در يک جامعه بوروژايی را 
در خدمت منافع طبقه خودش 

 . اداره ميکند

 

حرف ما با عملکرد ما فاصله 
عينا حالتی است که لنين .  دارد

بايد کاری کنيم که . تصوير ميکند
ماشين به سمتی برود که ما 
ميخواھيم، به سمتی که اصول، 
اھداف و نقشه ھای ما حکم 

بگذاريد صريجا بگويم، .  ميکند
اگر به اين سمت نرود پيروزی 
بدست نخواھد آمد، ما پيشروی 
می کنيم بی آنکه پيروز شويم و 
لذا امر طبقه کارگر زمين می 

پيروزی طبقه کارگر .  ماند
پيروزی .  نميتواند نسبی باشد

کمونيست ھا بايد پيروزی مطلق 
زيرا برای کسب کامل .  باشد
توسط طبقه کارگر مبارزه  قدرت
صد بار ھم که ما .  ميکنند

کمونيستھا کمک کنيم، تحوالت 
نسبی در جامعه پديد آيد، 
حکومتھای بورژوايی جابجا 
بشود، مصدقی بيايد و برود، 
ھنوز خيری به طبقه کارگر 

طبقه کارگر نه با .  نرسيده است
که ھمواره (تغيير نسبی اوضاع 

بلکه با پيروزی )  ناپايدار است
مطلق طبقه خود به ھدف می 

کل اين پس ما که برای .  رسد
مبارزه ميکنيم بايد  پيروزی

وظايف  ھمهدستگاھی بسازيم که 
يک ذره به .  ما را به پيش ببرد

ھدف نزديک شدن به درد ما 
انسانھای "از ما .  نميخورد

مبارزی که بھرحال کارشان به 
تجربه .  می سازد"  نتيجه نرسيد

 

 ...فاصله حرف و عمل 
اين کامال درست است و نبايد از 

اگر .  اما کافی نيست.  ياد ما برود
اين نظرات و اصول روی کاغذ 
بماند، به عمل تبديل نشود، آنگاه ما 
ھيچ گواه زنده ای نخواھيم داشت 
برای اينکه به توده ھا نشان دھيم 
که راھی که آنھا را ميبريم راھی 
واقع بينانه است، عملی است، خيال 
پروری و روياپردازی انقالبی 

ببينيد، امروز در ھيچ رشته .  نيست
ای نيست که ما خود را از 
بورژوازی بھتر سازمان داده باشيم 
و از امکانات خود بھتر استفاده 
کنيم به نحوی که مثال بتوانيم 

 : بگوئيم

 

درست است که بورژوازی بی "
سيم و راديو و دستگاه چاپ درست 
کرده است، اما ما از اين ھا استفاده 
ای ميکنيم که به عقل بورژوازی 

درست است که .  نمی رسد
بوروژازی انسانھا را جمع ميکند و 
برای انجام امور جامعه اش 
سازمان ميدھد، اما ما از کم دانش 
ترين، محروم ترين و آموزش نديده 
ترين انسانھا، افرادی مجرب می 
سازيم و به نحوی سازمان شان 
ميدھيم که کارآيی شان از 
متخصصان، مديران و 
پرفسورھای بورژوازی باالتر 

ما امروز ھنوز چنين  ،نه".  است
واقعيت .  ادعايی نمی توانيم بکنيم

تيز .  عکس اين را نشان ميدھد
ھوش ترين، فکورترين و 
فداکارترين انسانھا به صف ما می 

اينھا قابل ترين و شريف .  پيوندند
ترين انسانھای جامعه اند، زيرا 
آگاھانه راه مبارزه عليه استثمار و 

در صفوف ما .  ستم را برگزيده اند
متخصص و دکتر و مھندس 
آموزش ديده کم نيست، اما در 
مواردی به اندازه يک اداره 
بورژوايی از نيروی افرادی در اين 

نمی توانيم .  سطح استفاده نمی کنيم
آنطور که بايد سازمان شان بدھيم 
که نيروی خود را براستی در 

 . خدمت انقالب آزاد کنند

 

خيلی از حرف ھای ما روی کاغذ 

٨٧شماره   
حاکميت رويزيونيسم پس از قدرت 

کار "بلشويکھا اثبات ميکند که بايد 
و لذا بايد دستگاھی "  را تمام کرد

 . برای تمام کردن کار ساخت

 

فاصله حرف و عمل ما را بسياری 
از رفقا می دانند، در کار خود و 
ديگران می بينند و ھر روز از آن 
. شکايت می کنند و تذکر می دھند

اين چيزی نيست که من بخواھم 
 مقابلاينجا اثبات کنم و يا در 
اما .  دستاوردھايمان قرار بدھم

تاکيد من بر اين است که اين 
دستاوردھا به تنھايی ابدا کافی 
نيست، ما بايد برای پيروزی، 
برای آنکه شکست ھای پيشين 
جنبش طبقه کارگر تکرار نشود، 

 . فکر جدی بحال اين مساله بکنيم

 

فاصله حرف و عمل ما عمل 
 طبقات ديگر است

امروز فاصله حرف و عمل ما با 
چه چيز اشغال ميشود؟ يا بعبارت 
ديگر وقتی حرف ما عمل نمی 
شود آيا ھيچ عملی صورت 
نميگيرد؟ آيا شکايت من از اين 

عمل است که حرف ھايمان 
در واقعيت .  ؟ اينطور نيستنميشود

فاصله حرف و عمل ما را عمل 
 . طبقات ديگر پر ميکند

 

اين ماشين "لنين نمی گويد که 
راندمانش باال ، خوب کار نمی کند

و  آھسته حرکت می کند، نيست
او می ."  مانده است متوقف اينکه

جھت طبقات گويد اين ماشين در 
، در جھت مشتی سرمايه ديگر
رفقا، ما در .  حرکت ميکنددار، 

ھمه .  جھانی طبقاتی زندگی ميکنيم
اگر .  چيز مھر طبقاتی می خورد

حرف ما عملی نشود، يعنی حرف 
حرف .  ديگری دارد عملی ميشود

بگذاريد مثالھايی .  طبقه ای ديگر
 :بزنم

 

بوروژازی ميليونھا تومان خرج 
ميکند، صدھا و ھزارھا مزدور 
پرورش می دھد که امنيت، 
تشکيالت ما و ادامه کاری آن را 

ده ھا نفر را به .  به خطر اندازد
تعقيب اعضای سازمان ما می 
فرستد، خرج تسليحات نظامی 

۶صفحه ميکند و کشته   
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می دھد که ما را بکوبد، می 
کوشد از دورن سازمان ما 

اين ھدف .  اطالعات بدست بياورد
اين .  است بوروژازیو سياست 

اما .  است بورژوازیمقصد 
ماشين سازمانی ما خود گاھی به 

ما می گوئيم .  ھمان طرف ميرود
امنيت و اسرار سازمان را بايد 

اما آن واحد .  قاطعانه حفظ کرد
سازمانی که به درستی از رمز 
استفاده نمی کند، آن رفيقی که در 
خيابان رفع تعقيب نمی کند، آن 
کميته ای که به موقع رھنمود و 
آموزش امنيتی نمی دھد، آن 
عضوی که در حفظ اسرار و 
نشريات داخلی ولنگاری می کند 
و اطالعات سازمانی و اسم 
واقعی رفقای مخفی را به سادگی 
در يک گپ محفلی بازگو می 

کار  عمال و ناخود آگاهکند، 
بورژوازی را برای او تسھيل 

الاقل بگذاريد بورژوازی .  ميکند
مفت و مجانی به ھدف خود 

واحد سازمانی و رفيق .  نرسد
ولنگار ما کاری می کنند که 
ماشين عمال در خدمت ھدف و 
سياست و مقصد بورژوازی 

بجای حفظ اسرار .  حرکت کند
سازمانی که سياست پرولتاريا 
است، لو رفتن اسرار که سياست 

 . بورژوازی است می نشيند

 

بورژوازی از بام تا شام و با 
ھزار ھزينه تقال ميکند که 
نشريات ما بدست زحمتکشان 

امکانات چاپخانه علنی را .  نرسد
از ما می گيرد، تا نشريات ما با 
کيفيت بد و با تاخير به دست 

او ميخواھد .  کارگران برسد
کيفيت، دامنه و سرعت پخش 
نشريات ما را به شدت کاھش 

 بورژوازیاين سياست .  دھد
پس آن واحد سازمانی و .  است

رفيقی که نشريات را گوشه ای 
در مقر می اندازد، در چاپ آن، 
در توزيع آن، در توضيح مقاالت 
آن برای کارگران، در گسترش 
دامنه پخش آن و غيره ولنگاری 
ميکند، مفت و مجانی و از سر 

که خادم ھميشگی (ناآگاھی 

رود، در عمل کار بورژوازی 
 . را برای او تسھيل ميکند

 

. مثالھايی که زدم ابدا جامع نيست
اما کافی است برای اينکه بفھميم 

فاصله .  اين مساله شوخی نيست
حرف و عمل ما بايد از ميان 
برود، حرف طبقاتی ما بايد در 

بايد .  ھر زمينه به اجراء در آيد
عليه ھر مانعی که باعث ميشود 
بجای عمل ما، عمل طبقاتی 
ديگری جايگزين شود، مبارزه 

اين مبارزه به اندازه .  کرد
مبارزه با دشمن آشکار و رو در 

اين .  رو مھم و حياتی است
مبارزه حتی مستلزم قاطعيت و 

زيرا در .  فداکاری بيشتری است
اين عرصه ما برای گسستن 
بندھای نامرئی ای مبارزه ميکنيم 
که ما را اسير خود ساخته است 
و عقب ماندگی و درجا زدن را 

 . به ما تحميل ميکند

 

چه عواملی پراتيک عقب مانده 
و غير کمونيستی را به ما 

 تحميل ميکنند؟

ما .  عامل اول نيروی عادت است
از چنگال نيروی عادت رھا 

ما از جھان نو سخن .  نشده ايم
می گوئيم، اما در کار سازمانی، 

عقل "آن روشھايی که بنظر ما با 
، روشھايی که "جور در می آيد

بدرد می "در کار روزمره 
روشھايی است که "  خورد

بصورت عادت و بدون نقد از 
جامعه بورژوايی به ارث برده 

ما در سازماندھی، در .  ايم
روشھای عملی فعاليت از تصميم 
گيری تا آرايش نيروھای 
سازمانی، و در اخالقيات فردی 
و سازمانی از عادات و 
اخالقيات موجود جامعه تبعيت 

ما در عمل به سنت .  می کنيم
ھايی متکی می شويم که نشانه 
ای از جامعه نوين فردا و عنصر 

سنت .  آگاه پرولتری در آن نيست
ھايی که به طبقات مرده و مدتھا 

ما با اتکاء .  ناحق شده تعلق دارند
راه "به اين سنت ھا کارمان را 

اين نيروی عادات ".  می اندازيم
عقب مانده، که ھر روز بارھا 
در فعاليت ھمه ما خود را نشان 
ميدھد، عاملی است که افق ديد و 

عاملی .  توان ما را محدود ميکند

 

 ...فاصله حرف و عمل 

کار بورژوازی )  بورژوازی است
پخش .  را برای او تسھيل ميکند

نکردن نشريات، ولنگاری در حفظ 
امنيت، اسرار و اطالعات سازمانی 
و غيره مثالھای فنی ای است که به 

اما .  روشنی منظور مرا بيان ميکند
موارد سياسی اھميت بسيار 

 : برجسته تری دارد

 

بوروژازی ما را دستگير و اعدام 
ميکند تا به کار متشکل ما ضربه 

ما را از فعاليت متشکل و از .  بزند
مبارزه دوشادوش ھمسنگران خود 

خوب واحد سازمانی .  محروم کند
که قابليت افراد را به دقت بررسی 
نميکند و آن را از سازمان يابی 
محروم ميکند، واحدی که افراد را 
سر می دواند و امروز به فردا 
ميکند، واحدی که نقاط ضعف 
رفقای سازمانی را برطرف نميکند 
تا از سازمانيابی موثرتری 
برخوردار شوند ھم عينا ھمين کار 

ھدف و نيت متفاوت .  را ميکند
است، اما نتيجه عملی پيش رفتن 

بورژوا .  سياست بورژوازی است
پليس و مذھب و ده ھا نھاد ديگر 
برای تفرقه افکنی در ميان 

پول خرج اينھا می .  کارگران دارد
کند، از سود سرمايه اش مايه می 

اما ما نه فقط سازماندھی .  گذارد
توده ھای طبقه خود، بلکه 
سازماندھی فعالين تمام وقت خود 

پشت گوش "  وجدان راحت"را با 
به اين ماه و ماه بعد  ،می اندازيم

 ! موکول می کنيم

 

بورژوازی اصول و موازين کار 
کمونيستی را تحريف می کند، و به 
اشکال مختلف مانع ميشود تا شيوه 
تبليغ کمونيستی، ترويج و 
سازماندھی کمونيستی، اعمال 
حاکميت کمونيستی، مناسبات درون 
تشکيالتی کمونيستی، رھبری 
کمونيستی، تثبيت شود و نيروی 
طبقه کارگر را آزاد کند و به 

ھر کس که از .  حرکت در آورد
اتخاذ اين شيوه ھا، از تعھد به 
اصولی که خودش آنھا را اصولی 
صحيح اعالم کرده است، طفره می 

٨٧شماره   
است که مانع عملی شدن برنامه و 

ما در .  سياست ھای ما ميشود
زمينه کار سازمانی از بسياری 
جھات به سازمانھای خرده 
بورژوايی عقب مانده، نظير 
. مجاھد و غيره، تشابه پيدا می کنيم

ما کمتر به جستجوی راه ھا و 
شيوه ھای جديد، استفاده فعال و 
خالق از امکانات، درک اشکال 
انقالبی سازماندھی در عرصه 
ھای مختلف از کار فنی تا کار 
ارتباطاتی و سياسی و غيره، می 

ھمان اموری که برای .  پردازيم
يک بورژوا غير ممکن بنظر 
ميرسد، برای ما ھم غير ممکن 

کمتر جسارت .  جلوه گر ميشود
ريشه ای و  ،انجام اقدامات پايه ای

ما .  را در خود می يابيم"  بزرگ"
. از سنت ھای رايج تبعيت می کنيم

حال آنکه برنامه انقالبی ما بايد با 
شيوه ھای انقالبی و پيشرو عملی 

شيوه ھايی که با منطق و .  شود
ديدگاه انقالبی و پيشرو ما تناسب 
داشته باشد عملی ترين شيوه ھا 

 . برای تحقق اھداف ماست

 

عامل دوم، عاملی سياسی است که 
اين .  بايد بخوبی آن را بشناسيم

عامل وجود انقالبيگری غير 
پرولتری در جامعه و نفوذ دائمی 

 . آن در صفوف ماست

 

جنبش کمونيستی در ھيچ جای 
جھان با يک جنبش کارگری 
صاف و پاک و خالص و سر تا پا 

جنبش .  پرولتری روبرو نيست
طبقاتی ھمواره در دل يک اجتماع 
شکل ميگيرد و ھر جنبش 
پرولتری در جامعه با خود طبقات 
. ديگر را نيز به ميدان می کشد

" انقالبيگری"طبقات ديگر با خود 
خود، عادات خود، گرايشات و 
تمايالت خود را می آورند و تبليغ 

اين انقالبيگری .  و تقديس می کنند
غير پرولتری در کنار انقالبيگری 
پرولتری جا خوش می کند و مدام 
مقوالت، مفاھيم و ارزش ھای 
خود را به درون صفوف طبقه 

ارزش ھای .  کارگر می ريزد
پرولتری با ارزش ھای خرده 
بوروژايی گاه مخلوط و مخدوش 

مرز جانبازی در راه .  ميشوند
انقالب پرولتری با شھادت طلبی 
. خرده بورژوايی کمرنگ ميشود

دمکراتيسم 
٧صفحه   
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پيگير طبقه کارگر با لفاظی ھای 
دمکراتيک طبقات مدافع مالکيت 
خصوصی و استثمار بورژوايی 
در جوار ھم قرار ميگيرند و 
. گاھی با ھم اشتباه گرفته ميشوند

واقعيت مدام سايه افکار و سنت 
اقشار "  انقالبيگری"ھای ناشی از 

غير پرولتر را، که در حفظ بنياد 
مالکيت خصوصی ذينفعند، بر 

حمله ھمه .  صفوف ما می گستراند
جانبه و بنيان کن به اين سنت ھا 
و مفاھيم و ارزش ھای غير 
پرولتری ھمواره ساده نيست، 
زيرا اينھا در نزد توده ھای وسيع 
بھرحال از احترامی برخوردار 

در چنين شرايطی .  می شوند
وظيفه حزب پرولتری اين است 
که مرز خود را با اين انقالبيگری 
غير پرولتری، با اين افکار، 
مقوالت و ارزشھای بظاھر 
. انقالبی به روشنی ترسيم کند

حزب کمونيست در يک جنبش 
دمکراتيک ھمواره تحت خطر 

اگر .  آلودگی به اين افکار است
انقالب فقط به صف کارگران 
سوسياليست منحصر می شد، اگر 
ھمه مردم زحمتکش در کوچه و 

مرگ بر "خيابان فرياد می زدند 
آنگاه حفظ "  مالکيت خصوصی

اما .  استقالل پرولتاريا ھنری نبود
چنين اوضاعی در جامعه واقعی 

انقالب توده ھای .  يک خيال است
وسيع را به ميدان می کشد و با 
آنھا راه را برای اشاعه ايده ھا و 
تمايالت خرده بورژوايی باز می 

تمام اھميت آموزش لنين، .  کند
طبقاتی   –تمام جوھر انقالبی 

حزب لنينی، اينست که ما را به 
حفظ استقالل سياسی و طبقاتی 

حزب بايد .  پرولتاريا متعھد ميکند
در ميان اين دريای توھمات و 
تمايالت غير پرولتری اھداف 
مستقل خود را به شيوه مستقل 
خود به پيش ببرد و در اين ميان 
جنبش ھای دمکراتيک و ھمگانی 

حزب .  را نيز به پيروزی رساند
بايد اين جنبش ھا را به جلو ببرد 
بی آنکه اھداف اين جنبش را با 
اھداف غايی خود اشتباه بگيرد، 
بی آنکه خود را حرس کند و در 
چھار چوب محدود اين جنبش ھا 

ما .  اھداف خود ھدايت می کند
می خواھيم طبقه کارگر برخيزد، 
در ھمين عمر من و شما 
برخيزد، بنابراين کار دائمی ما، 
کار نقشه مند ما اساسا بايد در 
اين جھت باشد، اما آنچه عمال 
ھمه انرژی رفقای ما را به خود 
می بلعد، رتق و فتق امور جاری 

اعم از .  يک جنبش معين است
اينکه اين جنبش جنبش ملی 
دمکراتيک خلق کرد باشد يا 
جنبش دمکراتيک در سراسر 
ايران عليه ديکتاتوری و 

ما بايد در اھداف .  امپرياليسم
انقالبی خود در عمل تخفيف 
ندھيم، و انرژی خود را به 
نحوی سازمان بدھيم و صرف 
کنيم که در عين رھبری جنبش 
دمکراتيک و انقالبی، اھداف 

طبقاتی خود ما ھم   –انقالبی 
اگر شما وقت، .  دنبال شود

انرژی و امکانات سازمانی را 
که تاکنون صرف کرده ايم در 
نظر بگيريد، براحتی در می 
يابيد که رتق و فتق امور جاری، 
و مواجھه با معضالت روزمره 

آن  ٩٠%جنبش بالفعل ھمگانی 
. را به خود اختصاص داده است

حال آنکه مارکسيست ھا دقيقا 
برای پيشبرد ھمين جنبش ھا نيز 
به کار مستقل خود در درون 

زيرا .  طبقه خود اتکا می کنند
اين کار ضامن ھر پيشروی عليه 

بنابراين حرف .  بورژوازی است
سوسياليستی ما تا حدود زيادی 
به اين علت روی کاغذ باقی می 
ماند که پراتيک ما منحصرا و يا 
عمدتا محدود به عرصه ھای 
مختلف جنبش در مرحله کنونی 

واضح است که وقتی .  آن است
دمکراتھای "به  عملما در 

 

 ...فاصله حرف و عمل 

تجربه جنبش چپ ايران .  مقيد سازد
در سالھای اول انقالب حاکی از 
پشت کردن به اين درس اساسی 

ھمه برای .  مارکس و لنين است
سقوط شاه به حرکت در آمدند، 

ھم بی آنکه کالمی از "  کمونيستھا"
لغو مالکيت خصوصی به زبان 
آورند تنھا ھمان شعارھای ھمگانی 

سازمانھای .  را تکرار کردند
پوپوليست فاقد درک روشنی از 
اھداف نھايی جنبش طبقاتی 

آنھا در عوض .  کارگران بودند
حداکثر تالش می کردند در ھر 
مرحله جنبش ھمگانی عملی 

 ھمان مرحلهپيگيرترين عنصر 
باشند و ھمواره اھداف طبقاتی 
پرولتاريا را با اين اھداف مرحله 
 . ای اشتباه گرفتند و مخدوش کردند

  

اما اين موضوع چه ارتباطی با 
بحث امروز ما دارد؟ واقعيت اين 
است که ماھم تا حدود زيادی 
اھداف سوسياليستی، انسان ساز، 
زيبا و انقالبی خود را بايگانی می 
کنيم و در عمل، آنجا که به 
سازماندھی ھر روز کار انقالبی 
دست می زنيم، به انقالب و جنبش 
موجود محدود می شويم به آن 

ما می گوئيم .  تمکين می کنيم
کمونيست ھستيم، می خواھيم 
کمونيست مبارزه کنيم و کمونيست 
بميريم، اما وقتی خوب نگاه می 

%سال است که  ۵کنيم می بينيم 
انرژی ما صرف امور جنبش  ٩٠

ھمگانی و دمکراتيک و معضالت 
در کنگره ھا و نشست .  آن می شود

ھای رسمی سازمانی با سرود 
انترناسيونال و سوگند به کمونيسم 
کار خود را پايان می دھيم، اما به 
مجرد اينکه پا به عرصه عمل می 
گذاريم، توازن قوا در جنبش 
دمکراتيک، اين يا آن امر محدود و 
موضعی، شيوه برخورد اين يا آن 
سازمان به ما، فالن مساله 
تدارکاتی و غيره تمام مشغله ما را 

عمال اين ما نيستيم .  تشکيل ميدھد
که جنبش را به جلو می بريم، اين 
جنبش است که ما را با خود می 

يک کمونيست برای جنبش .  برد
می ريزد و آن را به سمت  نقشه

٨٧شماره   
تنزل پيدا کنيم، ھدف "  پيگير

کمونيستی و بلشويکی ما ھم روی 
 . کاغذ می ماند

 

عامل سوم، روحيه انقالبيگری 
بدون تعجيل است، روحيه ای که 
از پايه ھای مادی مشخصی 

 . برخوردار است

 

. متن دست نوشته تيتر ندارد  +
اما روشن است که اين متن 
سخنرانی معروف منصور حکمت 
در مورد فاصله حرف و عمل 

 .است
 

اين متن از روی دست نوشته 
منصور حکمت، که در آرشيو 
شخصی او موجود است، تايپ 

منصور حکمت در .  شده است
اواخر پائيز يا اوايل زمستان 

در مقر حزب کمونيست  1362
کردستان "  شين کاوه"ايران در 

برای اعضاء و فعالين حزب يک 
فاصله "سخنرانی کرد به نام 

که به مباحث "  حرف و عمل
بسياری دامن زد و بسيار مورد 

منصور حکمت .  ارجاع قرار گرفت
در کنفرانس کمونيسم کارگری در 

 2000انجمن مارکس در سال 
دگربار به اين مساله اشاره می 

متن اين سخنرانی ھيچگاه .  کند
منتشر نشد، نوار آن نيز در 
آرشيو منصور حکمت موجود 

 .نيست
 

 بنياد منصور حکمت  –آذر ماجدی 
 2009فوريه 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

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

  www.m-hekmat.com/ 
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چرا بايد به  :يک دنيای بھتر
اين دو حزب برخورد کرد؟ 
ميزان برخورد به سياستھای 
اين احزاب چه جايگاھی در 
سياستھای حزب دارند؟ تا کجا 
بايد به اين احزاب پرداخت؟ 
تفاوت برخورد به حزب 

حزب "و "  حکمتيست"
کدام "  کمونيست کارگری

است؟ چه روندھای سياسی 
متفاوت و مشابھی را طی 

 ميکنند؟ 

 
حزبيت کمونيسم   :علی جوادی

کارگری پس از مرگ منصور 
حکمت و انشقاق در صفوف 
حزب کمونيست کارگری دچار 

دو حزب .  ضربات سنگينی شد
کمونيست "موسوم به 

شباھت چندانی در "  کارگری
سبک کار و  ،سياست تاکتيکی

و مکان  ،روشھای تشکيالتی
اجتماعی با حزب کمونيست 
کارگری دوران منصور 

در اين دوران .  حکمت ندارند
ما شاھد يک تغيير ريل و 
انتقال اجتماعی به سوی 
جنبشھای اجتماعی طبقات 
ديگر و کمونيسم طبقات غير 
کارگری و متناظر با آن نوعی 
دوری و گسست از کمونيسم 
کارگری را در اين دو حزب 

خودشان ھم .   مشاھده کرده ايم
کم و بيش به اين تغيير ريل 

از آن تحت عنوان .  معترفند
ياد "  عبور از منصور حکمت"

اين يک روند گسست .  ميکنند
از کمونيسم کارگری منصور 

يک شيفت .  حکمت است
. اجتماعی و سياسی است

محصول نھايی تکوين چنين 
پروسه ای قرار گرفتن اين 
احزاب در بستر اجتماعی 

اين .  متفاوتی در جامعه است

اند که بسادگی بگذاريم به 
نيروی ذخيره جنبشھای 

ما .  اجتماعی ديگر تبديل شوند
برای ھر تک سنگری در اين 

 .پروسه می جنگيم

 
پرسيده ايد تا کجا به اين 
اھداف بايد پرداخت؟ بنظرم تا 
آنجائيکه اميدی به تغيير ريل 
و گسست نيروھا و فعالينی که 

اما  ،خود را کمونيست ميدانند
به اشتباه در اين احزاب بسر 

تا زمانيکه اين .  ميبرند
جريانات خود را تحت قالب 
کمونيست کارگری به جامعه 
عرضه ميکنند و نيرويی به 
اين جريانات از اين سر 

و باالخره تا .  متوھم است
زمانيکه حزب و خط ما به 
جريان مسلط در کمونيسم 

 . کارگری تبديل شود

 
جريان مسلط بر دو حزب 

کمونيست "موسوم به 
عليرغم تفاوتھای "  کارگری

ظاھری در سياست و تاکتيک 
در اساس به بستر مشترک 
اجتماعی متفاوتی از کمونيسم 

اين .  کارگری تعلق دارند
ويژگی مھمترين خصيصه 
متصل کننده گرايشات حاکم 
. بر اين دو جريان است

ماھيت اجتماعی مشترک اين 
جريانات را بايد از فرای 
تفاوتھای ظاھری تشخيص 

جدايی از پايه اجتماعی .  داد
کمونيسم کارگری وجه 
. مشترک اين دو جريان است

تفاوتھای سياسی و تاکتيکی 
يکی را به سنت جنبش 
ناسيوناليسم پرو غربی و 

 –ديگری را به جريان ملی 
تکوين .  اسالمی نزديک ميکند

اين تغيير و تحوالت کامال 

 

 ھيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد؛

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
  "کمونيست کارگری"موسوم به 

يک دليل عمده ضرورت 
. برخورد به اين دو حزب است

البته اين جريانات ترجيح ميدھند 
که ما کمونيستھای کارگری 
نسبت به تغيير ريل شان سکوت 

؟ و چرا که نه؟ دليل اصلی !کنيم
ديگر اين است که اين جريانات 
احزابی مدعی کمونيسم 
کارگری در جامعه ھستند و 
بخشی از نيروھای سياسی 
جامعه ھم به اين جريانات به 
. اين عنوان برخورد ميکنند

نتيجتا برای ما روشن کردن 
مواضعمان نسبت به اين دو 
جريان و روشن کردن نيروھای 
کمونيسم کارگری در جامعه 
نسبت به ماھيت اين جريانات 
يک رکن اساسی تقويت و 
تحکيم حزبيت کمونيسم 

يک رکن احيای .  کارگری است
حزبيت کمونيسم کارگری 
 . پرداختن به اين دو حزب است

 
سرنوشت اين احزاب برای ما 

ما نميخواھيم .  مھم است
نيروھايی که دورانی تحت 
پرچم کمونيسم کارگری منصور 
حکمت به فعاليت کمونيستی 

اکنون نيروی  ،مشغول بودند
ذخيره جريانات چپ غير 

به .  کمونيستی کارگری شوند
حداقل رساندن ضربات اين چپ 
راديکال به جنبش کمونيسم 

تا .  کارگری يک وظيفه ماست
ھمينجا ھم جنبش ما ضربات 
سنگينی را از اين بابت متحمل 

ھدف ما از برخورد .  شده است
به اين جريانات خنٽی کردن اين 
ضربات و جلوگيری از تکوين 

برای ما .  چنين تغيير ريلی است
سرنوشت ھر رفيق کمونيستی 
که خود را فعال جنبش کمونيسم 

اين .  کارگری ميداند مھم است
نيروھا به سادگی بدست نيامده 

٨٧شماره   

 –ماھيت و تعلق سياسی 
اجتماعی اين جريانات را تغيير 

 . خواھد داد

 

بعنوان يک حزب  :آذر ماجدی
سياسی درگير در مبارزه 
طبقاتی برخورد به احزاب 
اپوزيسيون و سياست ھای آنھا 
. يکی از وظائف دائمی ما است

نقد سياست ھا و مواضع احزاب 
و جريانات اپوزيسيون يک 
وجه مھم از فعاليت حزبی ما را 

بعالوه، جايگاه .  تشکيل می دھد
اين دو حزب برای ما ويژه 

اين احزاب موسوم به .  است
کمونيسم کارگری ھستند، اين 
مساله ابھامات و سواالت 
بسياری را در مقابل جامعه و 

لذا .  طبقه کارگر قرار می دھد
برای ما اھميت دارد که جايگاه 

 . آنھا را روشن کنيم

 
سياست ھای حاکم بر اين 
احزاب اکنون ھيچ ربطی به 
جنبش کمونيسم کارگری و 

سياست .  منصور حکمت ندارد
ھا، مواضع، سبک کار و 
سياست تشکيالتی آنھا منبعث 
از جنبش چپ راديکال غير 

بنابراين يک .  کارگری است
تناقض ميان اسم و محتوای خط 
و سياست اين احزاب وجود 

اين مساله دارای اھميت .  دارد
بسيار است و اين بعھده ما، 
بعنوان يک حزب کمونيست 
کارگری است که اين تناقض را 
توضيح دھيم و جايگاه اين 

 . احزاب را روشن کنيم
اين دو حزب ھر دو به جنبش 
. چپ غيرکارگری متعلق ھستند

ھر دو به صراحت از منصور 
حکمت عبور کرده اند، در عين 

حاليکه خود را 
٩صفحه   
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تنھا حزب کمونيست کارگری 
به اين اعتبار ما .  می دانند

مواضع و سير توسعه و تکامل 
اين دو حزب را با دقت دنبال 
می کنيم و سياست ھای آنھا را 

اما اين دو حزب .  نقد می کنيم
يک روند يکسان تغيير و تحول 

 . را از سر نگذرانده اند

 
حزب کمونيست کارگری به 
يک حزب پوپوليست ضد 
رژيمی بدل شده و از اين رو 
در دام يک پراگماتيسم 
. اپورتونيستی گرفتار آمده است

در ضديت با رژيم اسالمی در 
برخی مواضع، بطور مثال در 
مساله فلسطين، در کنار 
ناسيوناليسم پرو غرب قرار 
می گيرد، و در برخی موارد، 
فرضا خيزش آذربايجان، در 

اين .  کنار ناسيوناليسم قومی
نوسانات که از حاکميت 
پوپوليسم ضد رژيمی بر اين 
حزب، ناشی ميشود جايگاه 
متفاوتی نسبت به ح ک ک 
حکمتيست به اين حزب می 

 .دھد
 

حزب ديگر عمال افقی برای 
اين .  تغيير بنيادی جامعه ندارد

. تغيير را امکانپذير نمی داند
در رجعت به تزھای انقالب دو 
مرحله ای، سياست ھای بسيار 
. راستی را اتخاذ کرده است

بعضا به دام آنارشيسم می افتد 
و بعضا سياست ھايی کامال 

يک وجه .  راست بر می گزيند
مشخصه اين حزب، نداشتن 
يک افق روشن و بلند پروازانه 
برای انقالب کارگری و 

اين شمايی از .  سوسياليسم است
تفاوت ھای اين دو حزب است 
که در برخورد ما خود را 

 .نشان می دھد
 

در آخر بايد اشاره کنم که 

چپ ميبرند به ھمين سادگى 
اين ھمواره محتمل .  نيست

است که يک جنبش واحد 
طبقاتى احزاب مختلفى بيرون 

اما بايد خصوصيات پايه .  دھد
اى اين جنبش واحد طبقاتى را 

اين .  ھم داشته باشند
 ،خصوصيات دراساس فکرى

ما .  و پراتيکى اند ،سياسى
احزاب را نه آنطور که خود 
ادعا ميکنند بلکه براساس 
. پراتيک واقعى آنھا ميسنجيم

به ھمين دليل بعنوان يک 
حزب مارکسيست و کارگرى 
بايد به اين احزاب و مدعيان 
ديگر برخورد فعال داشت و 
ھمواره نشان داد سياستھاى 
شان تا چه حد به کمونيسم و 
کارگر و مارکسيسم دور است 

اين يک شرط . يا نزديک است
تيز کردن تمايزات اجتماعى 

 . ماست

 
امروز سياستھاى واقعى اين 
جريانات دارد پوسته نازک و 
صورى کمونيسم کارگرى را 

سياستھاى .  کنار ميزند
مشخص و مکتوب آنھا و 
عملکردشان در جنبش طبقاتى 

مستقل از اينکه کال بى ربط   –
اند و يا دنباله رو سنتھاى غير 

عکس سياسى و   -کارگرى اند
. واقعى آنھا را بدست ميدھد

اين روند بايد به فرجام قطعى 
مادام که اين جريانات .  برسد

بناحق نام کمونيسم کارگرى 
را يدک ميکشند و با پشتوانه 
آتوريته سياسى و فکرى 
منصور حکمت تالش دارند 
سياستھاى راست خود را پيش 

بايد تناقض اين سياستھا  ،ببرند
را با کمونيسم کارگرى و 
سنت کارگرى و مارکسيستى 

 . منصور حکمت نشان داد

 
دو حزب موجود عليرغم 
سياستھاى بظاھر متفاوت از 
يک سنت فکرى و سياسى 
غير کارگرى تغذيه ميکنند و 
روشھاى سياسى و تشکيالتى 
و تبليغاتى شان کمابيش 

 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

برعکس برخی که برخورد به 
اين احزاب را به زيان جنبش 
کمونيسم کارگری ارزيابی می 
کنند، بنظر من از قضا بايد 
کامال بر اين احزاب متمرکز شد 
و کليه سياست ھای آنھا را نقد 

تنھا راه روشن شدن .  کرد
تفاوت ھا و تيز شدن و شفاف 
شدن مبارزه طبقاتی و پيشروی 
جنبش کمونيسم کارگری در 

 .گرو اين کار است

 

مسئله ما  :سياوش دانشور
برسر سرنوشت کمونيسم 

حزب ما .  کارگرى و آينده آنست
تالش دارد حزب شايسته و 
ذيصالح اين جنبش باشد و به 
. اين عنوان اجتماعا شناخته شود

به اين معنى دو رکن براى ما 
اول ھويت فکرى و :  اساسى اند

سياسى مارکسى و کمونيستى 
و دوم حزبى  ،کارگرى حزب

جايگير و فعال در جنبش 
ھر دو اينھا براى ما .  کارگرى

به يک اندازه اھميت دارند و 
ھرکدام بدون ديگرى معنى 
سياسى و طبقاتى خود را از 

دراين جدال که .  دست ميدھند
اساسا برسر بميدان کشيدن طبقه 
کارگر زير پرچم کمونيسم 
کارگرى براى کسب قدرت 

مخالفين اصلى ما  ،سياسى است
. جنبشھاى طبقات دارا ھستند

ھمينطور ما با مدعيان 
مارکسيسم و گرايشات ديگر در 
جنبش کارگرى و خصوصا 

کمونيسم "احزابى که بنام 
خود را معرفى "  کارگرى

يک حزب .  ميکنند کار داريم
سياسى دست راستى مشکل 
ويژه اى براى ما درست 

نشان دادن چھره عريان .  نميکند
اما .  ضد کارگرى اش ساده است

برخورد با احزابى که به نام 
" کارگر و سوسياليسم و انقالب"

ھمان سياستھا را در زرورق 

٨٧شماره   
اين جريانات .  يکسان است

کمونيسم ھاى حاشيه اى و عتيق 
ايران آنند که بازسازى شدند و 
ھنوز در سازشى صورى با 
ادبيات کمونيسم کارگرى 

جدائى اينھا از کموينسم .  ھستند
منصور حکمت شروع شده و 
بدرجه اى که مستقال روى پاى 
خودشان مى ايستند اين جدائى 
عميق تر و ھمه جانبه تر 

در موارد زيادى اين .  ميشود
جريانات با نمونه ھاى شناخته 
شده تر چپ راديکال ايران غير 

اينکه دراين .  قابل تفکيک اند
جايگاه چه تفاوت ميکروسکوپى 

اگر .  دارند ثانوى است
سياستھاى حاکم رھبرى کنونى 
اين احزاب ترسيم کننده آينده 

اين  ،سياسى کادرھاى آنھا باشد
جريانات با بحرانھاى خرد 

چپ .  کننده روبرو خواھند شد
راديکال ظرفيت تاريخى اش را 
از دست داده است و اشکال 
بازسازى شده اش در دنياى 
امروز بشدت مھجور و فرقه 

کمونيسم ايندوره تنھا .  اى است
ميتواند کمونيستى براستى 
انقالبى و کارگرى و مارکسى 

ما بايد تفاوت اجتماعى و .  باشد
طبقاتى اين نوع کمونيسم را با 
حکيم باشى ھاى سوسياليست که 
تاريخا به وفور وجود داشته اند 
عميقا و مستدل و سياسى نشان 

اين يک رکن اساسى .  دھيم
تامين استقالل سياسى و طبقاتى 
کارگر در جدال برسر قدرت 

 .    سياسى و آينده جامعه است

 

قطعنامه حزب  :يک دنيای بھتر
در برخورد به دو حزب موسوم 

يکی "  کمونيست کارگری"به 
از اسناد مھم حزب در اين پلنوم 

تفاوت اصلی مواضع .  است
اتخاذ شده در اين قطعنامه با 
موضعی که در اولين جلسه 
کادرھا  در نزديک به دو سال 

کدام است؟ آيا  ،پيش گرفته شد
اين موضع نقدی به آن مواضع 
است؟ چه تغيير و تحوالتی 
چنين موضع متفاوتی را 

توضيح 
١٠صفحه   
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ميدھند؟ مگر اين احزاب چه 
تغييراتی در اين مدت کرده 

 اند؟ 

 
تغيير مواضع  :علی جوادی

نسبت به اين جريانات را در 
اساس بايد در تغيير و تحوالت 
خود اين جريانات و شتاب اين 
تحوالت و ھمچنين تغيير و 

ھم .  تحوالت ما جستجو کرد
اين جريانات تغيير کرده اند و 

اين .  ھم ما تغيير کرده ايم
جريانات ھر چه بيشتر از 
. کمونيسم کارگری دور شده اند

ما ھر چه بيشتر به سياستھای 
پايه ای کمونيسم کارگری 
منصور حکمت متکی شده ايم 
. و بر آن مبنا حرکت کرده ايم

نتيجتا ما شاھد يک جدايی و 
گسست از ھر دو طرف 

تفاوتھايمان عميق تر .  ھستيم
مواضع کنونی ما .  شده است

نسبت به اين جريانات اکنون 
روشن تر و ھمه جانبه تر شده 

تمايزات در سطوح .  است
متفاوت تری قابل مشاھده 

اين تغيير و تحوالت .  ھستند
سياسی معموال يک شبه 

محصول .  صورت نميگيرند
يک پروسه سياسی و تاريخی 

ما مارکسيستيم و به .  است
پروسه موضعگيری خودمان 
نيز با ديدی تاريخی و مادی 
نگاه ميکنيم و آن را در بستر 
تغيير و تحوالت سياسی خود و 

ما دو .  ديگران قضاوت ميکنيم
معيار در برخورد به خودمان 

به اين اعتبار .  و ديگران نداريم
مواضع گذشته ما نسبت به اين 
جريان حق مطلب را اکنون در 
برخورد به اين جريانات بيان 

 .  نميکند

 
قطعنامه ھای دو سال پيش ما 
عليرغم نقد جدی به سياستھای 
حاکم بر اين جريانات مجموعا 

کارگری شد در اين بررسی 
شکل دادن .  کمک کننده باشد

به حزب واحد کمونيسم 
کارگری در دوران منصور 
حکمت در عين حال مستلزم 
يک تغيير و شيفت اجتماعی و 

چرا که .  سياسی و جنبشی بود
مارکسيسم انقالبی جريان "

حزبی و سازمانی سوسياليسم 
بلکه از  ،کارگری ايران نبود

نظر اجتماعی انتھای راديکال 
چپ ترين .  چپ ايران بود
...  جناح آن بود جريان . 

مارکسيسم انقالبی در تقابل با 
تمام روايات خرده بورژوايی 
 ،و بورژوايی از مارکسيسم

مدافع ارتدوکسی مارکسيسم و 
تفسير لنينی از تئوری مارکس 

اما اين جريان ھمچنان .  بود
ايستگاه آخر راديکاليزه شدن 

حوزه .  چپ راديکال ايران بود
فعاليت اجتماعی اين جريان 

: منصور حکمت ." (ھمان بود
کومه له و  ،حزب کمونيست

اوت  ،کمونيسم کارگری
با تسلط دو گرايش )  ١٩٩٠

چپ راديکال بر دو حزب 
موسوم به کمونيست کارگری 
ما در عين شاھد يک تغيير 
شيفت و تغيير جايگاه و مکان 
. اجتماعی اين جريانات شديم

اين آن پروسه ای است که 
. قطعنامه ما به آن اشاره دارد

تغيير و تحوالت اين جريانات 
را از اين ديدگاه مورد 

 . قضاوت قرار ميدھد

 

در آن مقطع  :آذر ماجدی
ارزيابی ما از اين دو حزب تا 

عليرغم .  حدودی متفاوت بود
نقدی که به مواضع و خط 
حاکم بر اين دو حزب داشتيم، 
اين احزاب را درون جنبش 
کمونيسم کارگری ارزيابی می 

اکنون نزديک به دو .  کرديم
سال از اين تاريخ گذشته 

اين احزاب طی اين دو .  است
سال روندی را که پس از 
مرگ منصور حکمت و بويژه 

آغاز  2004پس از انشعاب 
کرده بودند، به نھايت منطقی 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

آنھا را نيرويی در کمونيسم 
تغيير و .  کارگری قلمداد ميکرد

تحوالت اين جريانات ھر چه 
بيشتر به دوری آنھا از کمونيسم 

ما .  کارگری منتج شده است
معتقديم ادامه روند کنونی اين 
جريانات را تماما به نيرويی از 
. جنس ديگر تبديل خواھد کرد

اين پروسه ای در حال تکوين 
گرايشی که سکان اين .  است

احزاب را در حال در دست دارد 
جريانی متعلق به چپ سنتی و 

اين گرايش در .  راديکال است
چند سال اخير توانسته است 
بخشھای ھر چه گسترده تری از 
بدنه و پيکره اين دو حزب را به 

البته اين .  جنس خودش تبديل کند
پروسه بدون مقاومت طی نشده 

يک محصول مقاومت در .  است
مقابل اين روند جدايی ما از 
حزب کمونيست کارگری و 

کانون "ھمچنين جدايی رفقای 
کانون "و "  دفاع از کمونيسم
از حزب "  مبارزان کمونيست
در پشت اين .  حکمتيست است

جدالھای سياسی يک کشمکش و 
جدال طبقاتی و اجتماعی قرار 

 .دارد

 
ارزيابی از احزاب سياسی 
نميتواند به بررسی مواضع 
سياسی و يا تاکتيکھای آنھا 

احزاب صرفا .  محدود شود
. مجموعه ای از سياستھا نيستند

يک تشکيالت قبل از ھر چيز 
ابزار پيشبرد سياست و سنت 
معينی در يک جنبش اجتماعی 

از طرف ديگر بايد توجه .  است
داشت که جايگاه و مکان 
اجتماعی و سياسی احزاب الزاما 

احزاب تغيير .  ٽابت نيست
چيزی ھستند و چيز .  ميکنند

رابطه احزاب .  ديگری ميشوند
سياسی با تاريخ مادی و جامعه 

شايد ياد آوری .  اليتغير نيست
تغيير و تحوالتی که منجر به 
شکل گيری تحزب کمونيسم 

٨٧شماره   

 . خود رسانده اند

 
طی اين مدت عبور از منصور 
. حکمت تکميل شده است

منصور حکمت اکنون برای اين 
احزاب يک پوشش، يک اسم و 
عکس و يک تور نجات بيش 
نيست که به آنھا يک ظاھر 

اين قطعنامه .  راديکال می دھد
در نقد قطعنامه پيشين نيست، 
بلکه تحول و دگرديسی اين 

ھيچ .  احزاب را منعکس می کند
در آن .  پديده ای ساکن نيست

مقطع ھنوز اين دگرديسی کامل 
نشده بود، ھر چند که طليعه 
ھای حاکميت تمام و کمال 
سياست ھای چپ غيرکارگری 
 . بر آنھا را می شد تشخيص داد

 
مساله ای را که بايد به آن توجه 
داشت، رابطه يک جنبش با 
احزابی است که اين جنبش را 

ما با حرکت .  نمايندگی می کنند
از اين زاويه و با توجه به 
موقعيت و سياست ھای ھر يک 
از اين دو حزب، در ھر مقطع 
اين احزاب را ارزيابی کرده 

روند گسستی که دو سال .  ايم
پيش تا حدودی طی شده بود، 
اکنون دارد به نقطه تکامل می 

اين قطعنامه ای کامال .  رسد
ابژکتيو است که بر مبنای 
ارزيابی سياست ھا، مواضع، 
پراتيک و تحول اين دو حزب 

 . تبيين شده است

 
يک فاکتور ديگر، وجود حزب 
. اتحاد کمونيسم کارگری است

طی اين مدت پديده ديگری 
شکل گرفته و يک روند تحکيم 
. و تثبيت را طی کرده است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
اکنون بعنوان يک حزب 
کمونيسم کارگری، حزبی که 
پرچم تئوری، خط و سبک کار 
منصور حکمت را بلند کرده، 
به رسميت شناخته شده و خود 

اين پديده .  را تثبيت کرده است
نيز بايد در ارزيابی از احزاب 

١١صفحه موسوم به   
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کمونيسم کارگری در نظر 
اکنون ميتوان به .  گرفته شود

روشنی در مقابل طبقه کارگر 
و جامعه تفاوت ھای اين حزب 
با دو حزب ديگر را تصريح 

اين تفاوت ھا در مواضع .  کرد
و سياست و سبک کار کامال 

در چنين شرايطی .  روشن است
قطعنامه مذکور موضوعيت 
. بسيار بيشتری خواھد داشت

نقد و افشای دو حزب موسوم 
به کمونيسم کارگری در يک 

تفاوت ھا .  خالء مطرح نميشود
را ميتوان بشکلی کنکرت و 
ابژکتيو نشان داد و حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری را بعنوان 
حزب کمونيست کارگری 
منصور حکمت به جامعه 

 .معرفی کرد

 

اين سياست  :سياوش دانشور
ما در يکسال گذشته مرتبا 
تيزتر شده است و دراين پلنوم 

دنبال .  به مصوبه تبديل شد
کردن ساده نشريات ما نشان 
ميدھد که حزب ھمواره چپ 
راديکال را دراين دو حزب که 

" کمونيسم کارگرى"ادعاى 
دارند نقد کرده است و بيشتر 
نقدھا ھم يا با سکوت برگزار 
شده است يا اگر جوابى شنيده 
ايم اساسا تعرض شخصى و 
غير سياسى و نمايش ادبيات 

 . غير کمونيستى بوده است

 
در مورد تفاوت اين سياست با 

که اين   -قطعنامه کنفرانس اول
احزاب را جزئى از جنبش 
کمونيسم کارگرى تصور 

روى دو نکته ميتوان   -ميکرد
اين احزاب  ،اول:  تاکيد کرد

. تغييرات فاحش کرده اند
پراتيک واقعى آنھا دراين دو 
سال بھترين محک داورى 

يکى تبديل به حزب .  آنھاست
مسلمانان سابق و نھادى صرفا 

واقعى ما در جامعه و جنبش 
کارگرى تاثير تعيين کننده اى 

 . گذاشت

 
اعالم اين سياست  ،به ھر حال

بصورت مصوبه حزبى حتى 
چون قبلتر اين .  دير ھم بود

سياست بر روش برخورد 
. رھبرى حزب ما ناظر بود

اما نھايتا محصول يک 
بررسى ابژکتيو از پراتيک 
اين احزاب و نقد سياستھائى 

تدقيق  ،که اتخاذ شدند
چھارچوب فکرى و سياسى 

و پيشروى خود ما  ،حزب
بعنوان يک جريان متمايز 
متکى به کمونيسم منصور 

 .     حکمت است

 

به دو مساله  :يک دنيای بھتر
زمانی   -١:  بايد پاسخ داد

حزب بر اين نظر بود که اين 
احزاب در صفوف کمونيسم 

خواھان .  کارگری قرار دارند
متحد کردن صفوف کمونيسم 

چه تغييراتی .  کارگری بود
صورت گرفته است؟ آن 
پروژه چه تغييراتی کرده 

ما در دوران اعالم   -٢است؟ 
فراکسيون اعالم کرديم که 
بخش عمده قطعنامه ھای 

با شدت .  حزب را قبول داريم
گرفتن انتقادات ما به دو 
جريان حاکم بر اين احزاب 
گاھا پرسيده ميشود که پس 
مساله سياستھای مشترک چه 
شد؟ اين تغيير سياست را 

 چگونه توضيح ميدھيد؟  

 
به بخش اول  :علی جوادی 

سئوال به درجات زيادی در 
پاسخ به سئواالت پيشين پاسخ 

بطور خالصه اين .  دادم
احزاب ھر چه بيشتر از 
کمونيسم کارگری دور شده 

ما ھم ھر چه بيشتر تالش  ،اند
کرده ايم حزبيت خود را در 
بطن و در بستر سنت کمونيسم 
. کارگری بازسازی کنيم

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

تبليغاتى و فرقه اى تبديل شده 
است و ديگرى روى تناقضات 
استراتژى و سياستھايش 

ھر دو راسا .  زمينگير شده است
سياست "اصرار دارند با 

از کمونيسم کارگرى "  ورزى
عبور کنند و جريانى را شکل 
دھند که منطبق با اھداف واقعى 

ما ھم از جريانى که .  شان است
به پشت سرش نگاه کرد و 
تالش کرد سنگرھا را دوباره بپا 
کند و منتقد جدى خط مشى و 
سياست و متد نظاره گر و غير 
انقالبى و پاسيفيستى اين 

تغيير زياد کرده  ،جريانات بود
خطوط فکرى و سياسى ما .  ايم

ما بيرحمانه بر .  صيقل يافته اند
اشتباھات و کمبودھاى جنبش 
مان نور انداختيم و تالش کرديم 
مسئوالنه ماتريال انسانى اين 

ما در مقابل .  جنبش را جمع کنيم
کل اين روند تخريب و انھدام و 
 ،پسروى سياسى و فرھنگى

تالش کرديم اصول کمونيستى و 
تحزب سياسى و انقالبى و 

در عين .  کارگرى را احيا کنيم
حال که تمايزات فکرى و 
سياسى مان را با نقد اين 

ھمزمان  ،ديدگاھھا طرح ميکنيم
بعنوان سنتى متمايز و اجتماعى 
و کارگرى کارمان را پيش 

امروز ھر ناظر بيرونى .  برديم
مستقل از اينکه راجع به ما چه 
فکر ميکند تفاوتھاى ما را 

تبئين ما در  ،دوم.  ميبيند
ما .  کنفرانس اول نادقيق بود

فرصتى ميخواستيم که بعنوان 
يک جريان مسئول و غير 
سکتاريست اين سياست را ھم 

شکست و .  در عمل بيازمائيم
 ،پيروزى براى ما دراين زمينه

ما را در موقعيتى قرار  ،ھر دو
ميداد که يکى از اھداف مرحله 
اى ما بعنوان يک حزب جديد 

اما بسيار بسرعت اين .  بود
بويژه .  تبئين دقيق و اصالح شد

اين تبئين نه زاويه نقد ما را 
کمرنگ کرد و نه در پراتيک 

٨٧شماره   
ماحصل چنين پروسه ای دوری 
بيشتر ما از اين جريانات و اين 

ما ھر .  جريانات از ماست
بيشتر نسبت به ھم بيگانه 

اما پروژه اتحاد .  ميشويم
صفوف کمونيسم کارگری بنظر 
من کماکان يک پروژه معقول و 

ھر کمونيستی .  کمونيستی است
و به اين اعتبار ما فعالين حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری خواھان 
متحد کردن و شکل دادن به 
صف واحد کمونيسم کارگری 

مساله در ھر زمان بر .  ھستيم
سر نيروھای دربرگيرنده چنين 

دو حزب .  پروژه ای است
" کمونيست کارگری"موسوم به 

ديگر واجد شرايط الزم برای 
ما اعالم . چنين پروژه ای نيستند

کرده بوديم به اين پروژه تا 
زمانيکه خالفش به ما اٽبات 

تحوالت دو .  نشود پايبند ھستيم
سال اخير به ما نشان داده شد 
که اين جريانات بيشتر از 
تصورات اوليه ما از اين سنت 

رھبری کنونی .  فاصله گرفته اند
حزب اکس مسلم کنونی که 
بسرعت نشان داد که فاقد 
خصوصيات الزم برای چنين 

رھبری حزب .  پروژه ای ھستند
حکمتيست ھم پس از يک کش 
و قوس و طی شدن پروسه ای 
نزديک تر نشان داد که نيروی 

به .  چنين جنبشی و امری نيستند
اين اعتبار ما اکنون پروژه 
اتحاد با اين احزاب را از 

به ما و .  دستور خارج کرده ايم
به جامعه نشان داده شد که اين 
جريانات نيروی مادی چنين 

اما من بر نفس .  امری نيستند
اتحاد صفوف کمونيسم کارگری 
بر خط منصور حکمت کماکان 

مساله سر و سامان .  تاکيد دارم
دادن به صفوف کمونيسم 
 .کارگری يک مساله جدی است

  
اما در مورد قسمت دوم 
سئوالتان بايد بگويم که درست 
است ما اعالم کرديم که اکٽريت 
عظيم قطعنامه ھای صادر شده 
در حزب کمونيست کارگری را 

اشاره به واقعيتی .  قبول داريم
١٢صفحه   
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% ٩٠من ھنوز ھم .  است
قطعنامه ھای حزب کمونيست 
کارگری تا زمانيکه در اين 

بخش .  حزب بودم را قبول دارم
عمده اين قطعنامه ھا محصول 

ما .  کار منصور حکمت است
. پرچمدار اين کمونيستيم

قطعنامه ھايی ھستند که ترسيم 
کننده سيمای کمونيسم کارگری 

آن بقيه .  منصور حکمت ھستند
ھم  بيشتر قطعنامه ھايی ھستند 
که در دوران پس از مرگ 
منصور حکمت و در متن 
کشمکشھای درونی اين حزب 

ما در يک .  به تصويب رسيدند
نگرش انتقادی نظرمان را در 
مورد بسياری از اين قطعنامه 

اما بايد به اين .  ھا روشن کرديم
دوستان تذکر داد که مساله 
واقعی اين است که رھبری 
حزب اکس مسلم اکنون حتی 

% ٩٠نميتواند ادعا کند که 
قطعنامه ھای آن تاريخ حزب 
کمونيست کارگری را قبول 

من ميپرسم آيا اين حزب .  دارند
امروز قطعنامه مذھب زدايی 
را قبول دارد؟ پروژه اکس 
مسلم در تقابل اساس پروژه 

آيا اين .  مذھب زدايی است
حزب قطعنامه کنگره سوم در 

" حزب و قدرت سياسی"زمينه 
قبول دارد؟ آيا اين حزب 
امروز قطعنامه سناريوی سياه 
و مخاطرات ناشی از 
سرنگونی رژيم اسالمی را 
قبول دارد؟ آيا اين حزب 
قطعنامه تحريم تجاری را قبول 
دارد که معتقد است تحريم 
تجاری مستقل از تاٽير آن بر 
بی ٽباتی رژيم اسالمی بايد به 
عنوان يک سياست ضد انسانی 
. مورد نقد جدی ما قرار گيرد

آيا اين حزب اکنون منشور 
آزاديھای سياسی خود را قبول 
دارد؟ آيا اين حزب قطعنامه 
سياسی کنگره سوم حزب را 
قبول دارد؟ آيا اين حزب 

 ٢٠٠٢قطعنامه فلسطين سال 

طبقه کارگر در سيمای آن 
حزب سياسی کارگران مورد 
. نظر منصور حکمت را ببيند

حزبی برای تصرف قدرت 
 ،حزبی اجتماعی ،سياسی

 .   حزب سياسی کارگران

 

اين قطعنامه  :يک دنيای بھتر
بر وجود و جدال گرايشات در 
حزب کمونيست کارگری 

گرايشاتی که در .  اشاره ميکند
حاشيه و در خفته به بقاء خود 
ادامه دادند و در شرايط 
سياسی متحول جامعه و در 

پس از مرگ "  زلزله سياسی"
نابھنگام منصور حکمت فعال 

واقعيت اين است که اين .  شدند
گرايشات ھيچگونه نقشی در 
تعيين سياستھا و افق و برنامه 
حزب نداشتند نتيجتا يک 
سئوال اين است که وجودشان 
را چگونه ميتوان در اين 
دوران تشخيص داد؟ در چه 
سياستی؟ در چه پراتيکی؟ آيا 
حزب کمونيست کارگری به 

" حزبی چند بنی"اين حساب 
بود؟ ابعاد نفوذ و ميزان 
عملکرد اين گرايشات در 
حزب را چگونه ارزيابی 
ميکنيد؟ تفاوت ھا و تشابھات 
اين گرايشات با گرايشات در 
 حزب کمونيست ايران کدامند؟ 

 

اين گرايشات  :آذر ماجدی
ھيچگونه بروز علنی در 

در حاشيه به .  حزب نداشتند
. حيات خود ادامه می دادند

بعضا بروز اين گرايشات را 
در پراتيک حزب می شد 

سياست ھای .  تشخيص داد
تبيين شده و نقشه عمل ھا 

بطور .  بدرست پيش نميرفت
نمونه در رابطه با دو 
تشکيالت خارج و داخل 

فاصله "کشور، می شد اين 
را کامال "  حرف و عمل

نقشه عمل ھای .  تشخيص داد
فعاليت که ھمگی توسط 
منصور حکمت طرح ريزی 
می شد، در بسياری موارد به 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

را قبول دارد؟ واقعيت اين است 
که اتفاقا يک رکن تغيير و تحول 
در صفوف حزب کمونيست 
کارگری زدن زير قطعنامه ھا و 
سياستھای دوران منصور 

اين حزب ديگری .  حکمت است
 .است

 
اما مساله تنھا بر سر قبول و يا 

ما .  عدم قبول قطعنامه ھا نيست
ھمان زمان که اعالم ميکرديم 
اکٽر قطعنامه ھای حزب 
کمونيست کارگری آن دوران را 
قبول داريم در عين حال تاکيد 
ميکرديم که قطعنامه ھا و 
توصيه ھا و پروژه ھای منصور 
. حکمت روی زمين مانده است

پروژه "  رخوت و رکود"ما از 
. ھای حزبی صحبت ميکردم

ھمان تاکيد و انتقادی که منصور 
حکمت در زمان حيات خودش 
به حزب کمونيست کارگری 

ما برای تامين ملزومات .  داشت
پيروزی کمونيسم کارگری تاکيد 
ميکرديم اما ليدر آن حزب به 

اکنون .  زدن بود"  آمپول"دنبال 
که سخنرانی منصور حکمت در 

" فاصله حرف و عمل"زمينه 
با روشنی بھتری  ،منتشر شده

ميتوانيم نشان دھيم زمانيکه 
پروژه ھای کمونيستی در حزبی 
به رخوت و رکود کشيده 

پروژه ھای راست و  ،ميشوند
. چپ سنتی جای آن را می گيرند

پروژه ھای طبقات ديگر 
 . جايگزين ميشوند

 
ما تاکيد داريم که اتفاقا حزبی از 
جنس ما ادامه سنت حزبيت 
کمونيسم کارگری منصور 

ببينيد ما نواقص و .  حکمت است
اما .  کمبودھای زيادی داريم

عبور از کمونيسم منصور 
حکمت يکی از اين ضعفھا و 

ما ميخواھيم به .  کاستی ھا نيست
حزبيتی شکل دھيم که جامعه و 

٨٧شماره   
يک پراتيک ديگری منجر می 

آن ھدف اصلی بدست نمی .  شد
بنظرم در پراتيک، اين .  آمد

گرايشات ديگر بودند که عمل 
اين يک پروسه .  می کردند

بھيچ .  آگاھانه و توطئه نبود
بلکه نقشه عمل ھا و .  وجه

سياست ھا آنگونه که گرايشات 
مختلف درک می کردند به عمل 

اين يکی از مسائل .  در می آمد
 .ھميشگی در حزب بود

 
البته در يک مقطع سياسی 
متحول در جامعه، يک گرايش 
چپ غير کارگری بخود ھويت 
داد، تالش کرد به جلوی صحنه 
بيايد و سريعا اين پروسه منجر 
به استعفای حدود صد عضو و 

بقدرت .  کادر از حزب شد
رسيدن خاتمی و آغاز جنبش 
باصطالح اصالحات يک 
گرايش را فعال کرد و با خود 

ھمراه به صحنه آمدن .  برد
جنبش توده ای برای سرنگونی 
گرايش ضد رژيمی سرنگونی 

فعال اصلی و .  طلب فعال شد
سخنگوی اين گرايش حميد 

مجادالت و .  تقوايی بود
مباحثات منصور حکمت با 
حميد تقوايی و بخشی از کميته 
مرکزی با او در اسناد حزب 

مباحث مربوط به .  موجود است
شعار جمھوری سوسياليستی و 

 –سپس مبحث معروف به سلبی 
اثباتی جدال اين دو گرايش را 

(بيان می کند عالوه بر نوشته . 
ھای مربوط به شعار جمھوری 
سوسياليستی، نوار مربوط به 
ھمين مبحث در پلنوم نھم حزب 

 .)موجود است

 
بنظر من حزب کمونيست 
کارگری در زمان حيات 
منصور حکمت يک حزب چند 

چرا که گرايشات .  بنی نبود
ديگر کامال حاشيه ای و خفته 

در حزب کمونيست .  بودند
ايران نيز مجادالت زمانی حاد 
و تند شد و به استعفای منصور 
حکمت و بخش وسيعی از 

١٣صفحه کادرھای حزب   
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منجر شد که گرايش 
ناسيوناليست قومی تحت تاثير 
شرايط متحول دنيا و 
بخصوص منطقه، بسيار فعال 
شده بود و گرايش مرکز کامال 
ھر گونه افقی را از دست داده 

بخشی از اين گرايش .  بود
مرکز به حزب کمونيست 

 .کارگری منتقل شد

 

قطعنامه  :يک دنيای بھتر
کماکان فاصله ای ميان گرايش 
چپ راديکال در اين احزاب و 
موجوديت و کليت اين احزاب 

از يک روند و .  قائل است
پروسه تغيير و تحول صحبت 

صحبت از گرايش .  شده است
. حاکم بر اين احزاب است

تفاوت چيست؟ آيا اين احزاب 
در برگيرنده گرايشات متعددی 
ھستند؟ آيا اميد به ھرگونه 
تغييرو تحولی به نفع کمونيسم 
کارگری در اين احزاب از بين 
رفته است؟ آيا کمونيسم 
کارگری نميتواند مانند ساير 
گرايشات اجتماعی بر اين 

 احزاب تاٽير گذار باشد؟ 

 

يک نکته  :سياوش دانشور
روشن است و آن اينست که 
معموال کادرھا و بدنه ھر 
. حزبى از رھبريش جلو نميزند

اگر خطى و سياستى و 
سنتھائى در يک حزب تثبيت 

لذا تصوير حال و  ،شده اند
بدرجه اى آينده اين حزب معين 

پراتيک .  را ھم ترسيم ميکنند
سياستھاى جنبشھاى غير 
کمونيستى و غير کارگرى 
بويژه توسط کسانى که خود را 
کمونيست ميدانند و بسيار ھم 
شريف اند و يا حتى توسط 
فعالين کارگرى نه امرى 

با .  عجيب است و نه جديد
اينحال تفاوت اينست که اين 
خطوط که امروز سيماى 

امرى که نمونه آن در .  کرد
قرن بيستم و در ميان احزاب 

و "  بلشويک"منتسب به 
 .   کم نداشته ايم" کمونيست"

 
ترديدى نيست ديدگاھھاى 
سياسى واحدى دراين احزاب 

اما سنت و .  وجود ندارند
. سياست حاکم معرفه است

توجيه  ،آشفتگى در ديدگاھھا
ھا " سوتى"کردن و ماله کشى 

سياست  ،بجاى فعاليت سياسى
ازاين ستون به اين ستون 

به خود  ،رفتن و فن بقا
مشغولى مفرط و رواج بد 
دھنى و مغشوش کردن فضاى 

به سخره گرفتن  ،سياسى
مھمترين نقطه قدرتھاى 
کمونيسم کارگرى از جمله 
انسانگرائى مارکسى آن و 

" سياستمدارانى"رفتن در جلد 
که پرنسيپ ھايشان تابع منافع 

شکست  ،لحظه اى است
روزافزون استراتژيھا و 
سياستھائى که در ھر دوره 

ھمه اينھا و  ،طرح کردند
مجموعه اى از نااميدى و 
کنار کشيدنھا که بوجود 
آوردند جملگى بيان بن بست 
خطوط حاکم براين احزاب 

 . است

 
کمونيسم کارگرى بعنوان يک 
جنبش مستقل طبقاتى براى 
آزادى جامعه با ھر پيشروى 
جدى اش روى معادالت 

بدرجه .  سياسى تاثير ميگذارد
اى که ما قادر شويم اين پرچم 
را به تريبون اصلى اعتراض 
کمونيستى وسوسياليستى 

بدرجه  ،کارگران تبديل کنيم
اى که در دفاع از مارکس و 
منصور حکمت مستدل و 
محکم و سياسى حرف بزنيم و 
پراتيک مان ھم متکى و 
منطبق بر ھمين ديدگاھھا 

بدرجه اى که جنبش  ،باشد
وسيعتر کمونيسم کارگرى را 
حول ادبيات و سياستھايمان 

به ھمان درجه  ،قطبى کنيم
تاثير روى چپ عموما و اين 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

فکرى و سياسى اين احزاب را 
ترسيم ميکنند خطوطى بى بنيه و 

اوضاع .  ناتوان و ژله اى ھستند
ميتواند اين جريانات را به ھر 

نبايد ابدا .  سوئى پرتاب کند
سورپرايز شد اگر سياستھاى 
خلص ناسيوناليستى و پست 
مدرنيستى و يا سکوالريسم 
راست و اتحاديه گرائى در ميان 

تکليف ما با .  اينان سبز شود
سياستھاى حاکم براين جريانات 

اما احزاب سياسى .  روشن است
يک واقعه .  پديده ايستائى نيستند

 ،و نمونه کم نداشتيم ،مھم ميتواند
که احزاب خيلى جدى را ھم 
پرت کند و يا دفرمه و به پديده 
. اساسا متفاوتى تبديل کند

تصميمات سياسى افراد ھميشه 
ھيچ وقت کسى خود .  نقش دارند

را تا ابد به آنچه امروز درست 
ھم .  ميداند گره نميزند

آرمانخواھى کمونيستى و روند 
 ،برگشت سياسى و ضد آرمانى

از افراد معين در يک  ،ھر دو
جريان واحد و در متن 
کشمکشھاى سياسى و طبقاتى 
پديده ھاى عميقا متفاوتى ساخته 

به ھمين اعتبار قدرت و .  است
پيشروى کمونيسم طبقه کارگر 
ميتواند در جرياناتى که ھنوز 
برخى آدمھايشان خود را وقف 
اين راه کرده اند تاثيرات خود را 

سرنوشت افراد و بدنه .  بگذارد
احزاب ھمواره و جبرا با 
سياستھاى حاکم بر آنھا گره 

خيلى ھا راھشان .  نخورده است
خيلى ھا پرچمى  ،را جدا ميکنند

بلند ميکنند و تالش دارند سر 
ترکه را به طرف ديگرى خم 

بسيارى تمکين ميکنند و  ،کنند
عده اى  ،تدريجا عوض ميشوند

پاسيف و خانه نشين و نااميد 
اما فقدان يک پرچم .  ميشوند

سياسى و يک تقابل از موضع 
کمونيسم طبقه کارگر بدون ترديد 
ماتريال انسانى اين جريانات را 
نيز سرباز ناسيوناليسم چپ و 
جريانات غير کارگرى خواھد 

٨٧شماره   
. احزاب خصوصا ميگذاريم

بارقه ھاى اين تاثيرات امروز 
براى ھر ناظرى قابل روئيت 

نکته اى که اساسى است .  اند
 ٧٠اينست که ما با يک جامعه 

ميليونى و يک دنيا مسائل مھم 
و حياتى بويژه در جنبش 

ثقل .  کارگرى روبرو ھستيم
توجه و انرژى ما بايد معطوف 
به اين اقيانوس باشد و آگاھانه 
ھر روز فاصله مان را با بقاياى 
سنتھاى غير کارگرى و غير 

در .  کمونيستى بيشتر کنيم
چھارچوب دفاع از مبانى 
فکرى و سياسى اين نوع 
کمونيسم و مقابله با سياستھائى 
که ميتواند تاثيرات منفى روى 
 ،جنبش طبقاتى ما داشته باشد

بدون ترديد بايد سالح نقد 
کمونيستى را يک لحظه زمين 

اما بنياد اين نقد تقويت .  نگذاريم
سنت اجتماعى کمونيستى 

ما بايد اجتماعا .  کارگرى است
تمايزات مان را پررنگ تر 

به اين اعتبار تمايزات .  کنيم
فکرى و سياسى ما بھتر درک 

 .    ميشود

     
قطعنامه به  :يک دنيای بھتر

مساله انشعاب در حزب 
کمونيست کارگری و 
قطبنديھايی که منجر به انشقاق 
در حزب کمونيست کارگری 
منصور حکمت شد اشاره 

امروز خطوط حاکم بر .  ميکند
اين احزاب از اين جدايی و 
انشقاق دفاع ميکنند و آن را 
نتيجه ضروری تحوالت سياسی 

در اين .  درون حزبی ميدانند
صورت آيا انشعاب اجتناب پذير 
بود؟ چگونه ميشد جلوی اين 
انشقاق را گرفت؟ چگونه ميشد 
تزھای راست کورش مدرسی و 
تزھای پوپوليستی حميد تقوايی 
را کنار زد و حزب را از گزند 
اين گرايشات حفظ کرد؟ چگونه 
شد که خط منصور حکمت 
نمايندگی نشد؟ منصور حکمت 

تاکيد کرده  ،قبال ھشدار داده بود
بود که رھبری اين حزب 
مسئول انشقاق در حزب خواھد 

١۴صفحه   
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چگونه اين مساله راھنمای .  بود
 رھبری وقت حزب نشد؟

 

بنظر من اين  :آذر ماجدی
. انشعاب اجتناب پذير بود

درست است که اختالفات بر 
سر سياست ھای معينی حاد 
شد، اما تا آنجا که به سياست 
ھای راست کورش مدرسی 
مربوط می شود، ھيچگاه به 
سياست ھای رسمی حزب بدل 

حميد .  عمال حاشيه ای شد.  نشد
تقوايی نيز در آن مقطع کامال 
. روی پای خود نايستاده بود

ھنوز آن اعتماد به نقس کافی 
سياست ھای .  را نداشت

مطروحه عمال در پروسه بحث 
 . در دفتر سياسی تعديل می شد

 
آنچه که کمر حزب را شکست، 
قطب بندی ھای جناحی 
. زودرس در رھبری حزب بود

اين قطب بندی ھا پيش از آن 
که بر سر سياست ھا باشد، بر 

جايگاھی   –شناخت شخصيتی 
دو نفر، کورش مدرسی و 

مساله .  حميد تقوايی، متکی بود
سبک رھبری نيز جايگاه تعيين 
. کننده ای در اين انشقاق داشت

تداوم رھبری جمعی يا 
بازگشت به سياست انتخاب 
ليدر به يک موضوع اختالف 
جدی در رھبری حزب بدل 

بخشی فعاالنه خواھان .  شد
. تغيير سياست رھبری بودند

تعدادی مصرانه خواھان حفظ 
رھبری جمعی بودند و تعدادی 

 .نيز در حال نوسان

 
خيلی سريع بر سر مساله 
رھبری جمعی يا فردی، 
رھبری حزب به دو جناح 

يک جناح در .  تبديل شد
طرفداری از انتخاب ليدر، 
حول کورش مدرسی منسجم 

جلوگيری از انشعاب موجود 
 . بود

 

امروز ما  :يک دنيای بھتر
شاھد روند بازنگری نيروھا و 
کانونھای جدا شده از دو 

کمونيست "حزب موسوم به 
در برخورد به "  کارگری

چگونه .  مساله انشعاب ھستيم
شد که بخشی از نيروھايی که 
خود در يک قطب بندی در 

اکنون  ،مقابل ھم قرار گرفتند
به ارزيابی نسبتا مشترکی از 
اين فاجعه رسيده اند؟ کدام 
ارزيابی واقعی است؟ آنچه 
رھبری اين احزاب ادعا 
ميکنند يا جرياناتی که به 
بازنگری از انشعاب 
برخواسته اند؟ تاٽير انشعاب 
در جامعه چگونه بود؟ چه 
تغييری درموقعيت کمونيسم 

 در ايران ايجاد کرد؟ 

 
انشعاب برای  :علی جوادی

کسی که دچار نابينايی سياسی 
نشده باشد و کماکان در گرد و 
خاک و جناح بنديھای آن 

يک  ،دوران باقی نمانده باشد
ضربه سخت به موقعيت 

در اين .  کمونيسم کارگری بود
ما .  واقعيت نبايد ترديدی کرد

در ارزيابی انتقادی در 
برخورد به مساله انشقاق در 
صفوف حزب کمونيست 
کارگری تاکيد کرديم که خط 
کمونيستی منصور حکمت در 
. اين دوران نمايندگی نشد

توصيه اساسی منصور 
حکمت حفظ اتحاد و 
يکپارچگی حزب بر مبنای 
. کمونيسم کارگری بود

قطبندی در اين حزب در اين 
دوران برمبنای تقابل خط 
کمونيستی منصور حکمت و 
. جريانات متغاير از آن نبود

در ھر دو سوی اين قطب 
بندی جرياناتی وجود داشتند 
که گوشه ھايی از حقيقت 
سياسی و کمونيستی را 

اما تمام .  نمايندگی ميکردند
حقيقت کمونيستی در ھيچکدام 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

اين رفقا حول سياست ھای .  شد
مطروحه از جانب کورش 
مدرسی جمع نشدند، عمدتا در 
ھراس از پوپوليسم شناخته شده 
حميد تقوايی، جناح کورش 

جناح .  مدرسی را شکل دادند
مقابل، اما، يک جناح منسجم 
. نبود، کامال حالت سلبی داشت

اين .  به جناح ديگر بود"  نه"
جناح، در ابتدا جناح حميد تقوايی 

بخشی از رھبری عمدتا در .  نبود
ھراس از سياست ھای راست 
کورش مدرسی و شناختی که از 
او داشتند، در اين جناح جمع 

رفته رفته حميد تقوايی در .  شدند
 .اين جناح عروج کرد

 
انشقاق زود رس، کاھش شديد و  

بعضا قطع ارتباطات رفيقانه 
ميان دو جناح و قطب بندی ھای 
اغراق شده به يک بی اعتمادی 
جدی درون رھبری حزب 

اين بی اعتمادی سريعا .  انجاميد
تعميق يافت و به جايی رسيد که 
کار مشترک بين دو جناح را 
. عمال بسيار دشوار کرده بود

يکی از تاثيرات جانبی مضر اين 
جناح بندی، حاکم شدن روش 
ھای تشکيالتی غيرصميمانه، 
غير رفيقانه و کامال غيراصولی 
و مغاير با سياست ھای پيشين 

 .حزب بود

 
در اين شرايط بی اعتمادی، در 
خالء يک رھبری که روزمره به 
حزب افق ميدھد و راه پيشروی 
را باز و روشن می کند، زير 
فشار عاطفی از دست دادن 
منصور حکمت، در ھراس و بيم 
از آينده حزب و کمونيسم 
کارگری، يک تراژدی شکل 

بنظر من اگر تعدادی با .  گرفت
ھوشياری و درايت و بصيرت 
به مسائل می نگريستند، و با 
اعتماد به نفس بيشتری به جلوی 
صحنه می آمدند، امکان 

٨٧شماره   
. از قطب بنديھا نمايندگی نشد

سياستھای حاکم بر ھر کدام از 
اين قطبھا سياستی مغاير 
. کمونيسم منصور حکمت بودند

اين قطب بنديھا بيشتر سلبی بود 
بسياری کسانی که با .  تا اٽباتی

پرچم کورش مدرسی از حزب 
جدا شدند الزاما مدافع سياستھای 

شناخت .  کورش مدرسی نبودند
خوبی از خط حميد تقوايی و 
تاريخ آن در صفوف حزب 
کمونيست و حزب کمونيست 

در طرف .  کارگری داشتند
مقابل ھم کسانی که در تقابل با 
خط کورش مدرسی در اين سو 

الزاما مدافع خط  ،قرار داشتند
ھم .  سياسی حميد تقوايی نبودند

حميد تقوايی و ھم کورش 
مدرسی خود در مقاطع متفاوتی 
. بر اين واقعيت اذعان کرده اند

بی دليل نيست که پس از مدت 
کوتاھی که از انشقاق در 
صفوف حزب کمونيست 
کارگری نگذشته بود ما شاھد 
شکل گيری اختالف در صفوف 

و جالب .  ھر دو حزب بوديم
اينجاست که جريانات انتقادی 
اصلی جدا شده از اين دو حزب 
ھر کدام با تاکيد بر کمونيسم 
منصور حکمت و تالش برای 
پيشبرد اين سياستھا شکل 

اين تشابھات تاريخی .  گرفتند
حاصل يک ھمکاری و 

حاصل .  ھمفکری از پيش نبود
تالش کمونيستی در مقابله با 
سنتھای سياسی ای بود که بر 
رھبری اين دو حزب غالب 

حاصل تالشھايی موازی .  بود
. در بستر سياسی مشترکی است

برای ما مساله از ھمان کنگره 
 . پنج شروع شد

 
دوران انشعاب دوران سختی 

سياستھای راست کورش .  بود
دعوای اين جريانات  ،مدرسی

سياستھای  ،بر سر ليدری حزب
چپ راديکال حميد تقوايی 
مجموعا به يک قطب بندی 

شخصا از تمام .  کاذب شکل داد
نه الزاما نوع بيان  ،مواضعم

در قبال خط سياسی کورش  ،آن
١۵صفحه   
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اما در .  مدرسی دفاع ميکنم
عين حال بايد تاکيد کنم که 
نسبت به خط حميد تقوايی با 

(اغماض برخورد کردم شايد . 
کاراکترھای اصلی اين دوران 
بايد در سميناری تاريخ شفاھی 
اين دوران را مورد ارزيابی و 

برای )   موشکافی قرار دھند
من تقابل جدی با خط حميد 
تقوايی از آنجايی شروع شد که 

حزب سازمانده و "بحٽ 
حزب  ٢٤را در پلنوم "  رھبر

بسرعت روشن .  مطرح کردم
شد که جريانی که رھبری 
 ،حزب را در دست گرفته است

از جنس .  پديده ديگری است
شکاف پس از آن . ديگری است
در اينجا دوست .  تعميق شد

دارم بر اين نکته تاکيد کنم که 
ما جوانب ضعف کارمان را 
زير ضرب انتقادی قرار 

ابايی نداريم که به ما .  ميدھيم
خود .  بگويند اشتباه کرديد

پيشقدم اذعان به اشتباھات خود 
جريانی که نتواند به .  ھستيم

اشتباھات خود برخورد کند 
مسلما در اين اشتباھات غرق 

در پاسخ شايد نقل .  خواھد شد
اين خصلت انقالبات پرولتری 
از جانب مارکس روشنگر اين 

"مساله باشد انقالبھای : 
پرولتری يعنی انقالبھای قرن 
نوزدھم بر عکس مدام از 

پی در  ،يکديگر انتقاد ميکنند
پی حرکت خود را متوقف می 
سازند و آنچه که انجام يافته 
بنظر ميرسد باز ميگردند تا 
 ،بار ديگر آنرا از سر بگيرند

خصلت نيم بند و جوانب 
ضعف و فقر تالشھای اوليه 
خود را بيرحمانه بباد استھزاء 

دشمن خود را گويی .  ميگيرند
فقط برای آن برزمين می 
کوبيدن که از زمين نيرو 
بگيرد و بار ديگر غول آسا 

در  ،عليه آنھا قد برافرازند
برابر ھيوالی مبھم ھدفھای 
خويش آنقدر پس می نشينند تا 

گيجی و .  برای آنھا نيست
استيصال و بعضا انفعال نتيجه 
. ادامه اين وضعيت خواھد بود

تالش اين قطعنامه ارائه يک 
ارزيابی ابژکتيو از اين دو 
حزب و گذاشتن راه حل پيش 
پای کسانی است که در اين 
احزاب ھستند و خود را 
متعلق به جنبش کمونيسم 
کارگری منصور حکمت می 

 .دانند

 
جدال گرايشات و تالش برای 
به اھتزاز درآوردن پرچم 
کمونيسم کارگری منصور 
حکمت، پس از انشعاب در 
اين احزاب ادامه يافت و به 
جدايی ھايی از اين احزاب 

تشکيل فراکسيون .  انجاميد
اتحاد کمونيسم کارگری و 
سپس حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری نتيجه اين پروسه در 
. حزب کمونيست کارگری بود

اختالف، گيج سری و انفعال 
. در ھر دو حزب موجود است

از چند و چون آن مطلع 
اما وجود آن کامال .  نيستم

سکوت و انفعال .  مشھود است
راھی است که برخی از 

اين .  کادرھا اتخاذ کرده اند
 . بسيار مضر است

 
بايد جلوی رشد انفعال را 

بايد يک پرچم .  بگيريم
آلترناتيو بلند کنيم تا بتوانيم 

از .  اين طيف را گرد آوريم
اين رو اين فراخوان يک 
حرکت کامال اصولی و 
کمونيستی در جھت ايجاد 
اتحاد و انسجام در صفوف 

ما .  کمونيسم کارگری است
داريم به وظيفه کمونيستی 

اميدواريم .  خود عمل می کنيم
که رفقای کمونيست کارگری 
در اين احزاب به اين 

اما .  فراخوان پاسخ مثبت دھند
بايد در نظر داشت که شرايط 
بسيار برای اين رفقا سخت 

رھبری اين دو حزب .  است
آن چنان فضای مسموم و 
آلوده ای ايجاد کرده اند که 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

سرانجام وضعی پديد آيد که 
ھرگونه راه بازگشت آنھا را 
قطع کند و خود زندگی با بانگی 

گل :  صولتمند اعالم دارد
ھمينجا  ،ھمينجاست

(برقص برومر  ١٨مارکس !" 
 )لوئی بناپارت

 
مسلم است که جرياناتی که 
سکان اين احزاب را در دست 
دارند بايد بر حقانيت و 
. ضرورت انشعاب تاکيد کنند

انتظار ديگری از اين جريانات 
اين جريانات .  اشتباه است

محصول نمايندگی نشدن 
کمونيسم کارگری در يک 
مصاف مھم بعد از مرگ 

اين .  منصور حکمت ھستند
تاريخ را ما دگرگون خواھيم 

 . کرد

 

در قطعنامه  :يک دنيای بھتر
ما کادرھا و : "  حزب آمده است

نيروھاى کمونيسم کارگری در 
اين احزاب را به برافراشتن 
پرچم کمونيسم کارگرى منصور 
حکمت و پيوستن به حزب اتحاد 
." کمونيسم کارگری فرا ميخوانيم

" انحالل طلبانه"آيا اين سياستی 
نيست؟ اين فراخوان چقدر عملی 
است؟ چه ارزيابی ای از 
نيروھای درونی اين احزاب 

 مطرح است؟ 

 

اين سياست در  :آذر ماجدی
جھت تحکيم و انسجام بيشتر 

اين .  کمونيسم کارگری است
سوال که آيا انحالل طلبانه ھست 
يا نيست، بنظر من سوال بی 

ما با باصطالح .  ربطی است
احزاب خواھرمان که مواجه 

قصد ما متحد کردن .  نيستيم
کادرھايی است که خود را 
کمونيست کارگری می دانند، اين 
دو حزب ديگر جای مناسبی 

٨٧شماره   
خروج از صفوف خود را 
ھمچون فرقه ھای مذھبی 

فضای ارعاب و .  مشکل کنند
فحاشی که ايجاد کرده اند، 
بسياری را عمال به سکوت و 

يکی از ارکان .  انفعال ميکشاند
برافراشتن پرچم کمونيسم 
کارگری منصور حکمت 
مبارزه با اين فضای مسموم و 
آلوده و ايجاد يک فضای باز و 
سالم کمونيستی برای مبارزه و 

 .نقد است

 

مساله حزبيت  :يک دنيای بھتر
کمونيست کارگری با رشد و 
گسترش و غلبه خطوط غير 
کمونيستی بر اين احزاب ضربه 

مساله .  جدی ای خورده است
چه بايد کرد؟ چگونه :  اين است

ميتوان حزب آماده تصرف 
قدرت سياسی را بازسازی کرد 

 و ساخت؟ 

 

پروژه بازسازی  :علی جوادی
حزبيت کمونيسم کارگری يک 
پروژه حزب اتحاد کمونيسم 

ما ميخواھيم به .  کارگری است
حزبيتی کمونيستی کارگری در 
بستر تحرک اعتراضی طبقه 

از اين رو .  کارگر شکل دھيم
حلقه اصلی فعاليت ما و سياست 
کنونی ما در استراتژی عمومی 
مان برای کسب قدرت سياسی 
شکل دادن به تحزب کمونيسم 
کارگری در صفوف جنبش 
راديکال و سوسياليستی طبقه 

ما يک گام به .  کارگر است
عقب برداشته ايم تا دو گام به 

يک رکن جدايی .  جلو برداريم
کمونيست "احزاب موسوم به 

از سنت کمونيسم "  کارگری
کارگری گسست اجتماعی و 
سياسی آنھا از اين بستر 

اين سياست ما .  مبارزاتی است
از جانب خط کمونيسم غير 

" کارگر پناھی"کارگری به 
انتظار ديگری ھم .  تعبير ميشود
کارگر برای اين .  نميتوان داشت

پديده ای نامانوس "  کمونيسم"
. است

١۶صفحه   
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کمونيسمشان از جنس کمونيسم 
 .طبقات ديگر است

 
کمونيسم ما نه تنھا بايد گسترده 
شود بلکه مھمتر بايد اجتماعی 

اما راه اجتماعی شدن آن .  شود
در "  کار سوزنی"از پروسه 

ما .  جامعه نميگذرد
مکانيسمھای تغيير و تحول در 
طبقه کارگر و جامعه را 

طبقه کارگر لوح .  ميشناسيم
خام و نانوشته ای نيست که 

طبقات دارای "  روشنفکران"
جامعه اھداف و سياستھای خود 

در ھر .  را بر آن بنويسند
حتی در شديدترين  ،مقطعی

طبقه کارگر  ،اختناقھای سياسی
دارای محافل و شبکه ھای 
رھبری و دارای درجه معينی 

. است"  اتحاد"و "  تشکل"از 
رھبران عملی کارگری يک 
عنصر ٽابت و داده شده 
سوخت و ساز در صفوف 

 . طبقه کارگر ھستند

 
ما ميخواھيم به حزبی اجتماعی 

حزب .  و سياسی شکل دھيم
اين حزب .  سياسی کارگران

بايد در برگيرند رھبران عملی 
و سوسياليست طبقه کارگر 

راه حل اجتماعی ما از .  باشد
کانال جلب و جذب اين رھبران 
و نشاندادن ظرفيتھای تعيين 
کننده و مطلوبيت حزبيت 
کمونيسم کارگری به اين 

حزب .  رھبران و فعالين است
ما پروسه گسترش اجتماعی 
خود را اساسا از اين مجرا 

حزبی .  ممکن و عملی ميداند
که توانسته است بخش قابل 
مالحظه ای از رھبران عملی 
و سوسياليست طبقه کارگر را 

در ھر  ،با خود داشته باشد
تحرک جدی طبقه بسرعت 

ابعادش .  اجتماعی خواھد شد
به .  بسرعت تغيير خواھند کرد

انتقادى و عميق به آن و 
ھمينطور تالش براى 
بازسازى اين لطمات کارى 
است که کمونيستھاى کارگرى 

ما به سھم .  بايد انجام دھند
خود با درجه اى انعطاف 
تالش کرديم مسئوالنه به اين 

اين .  روند برخورد کنيم
تالشھا شکست خورد و بخشا 
محصول نادقيقى خود ما بر 
مختصات جريانات جديدى 
. بود که اين پروسه بيرون داد
. امروز نقدھا عميق تر شدند

ما حساب .  تجاربى موجوداند
خود را با يک دوره و 

از .  سياستھائى صاف کرديم
روشھا و سنتھاى آنھا نه فقط 
فاصله گرفتيم بلکه عميقا آنھا 
را نقد کرديم و در مقابل شان 

ھمه اينھا .  آگاھانه ايستاديم
براى روشنتر شدن ما يا 
اصطالحا خود روشنگرى 
شايد مفيد بوده است و 
چھارچوب سياسى روشنى 

با .  ترى را بدست داده است
اينحال اين گوشه اى از تالش 
. بيشتر نميتواند محسوب شود

اساس تالش ما اينست که 
کمونيسم را بعنوان جريانى 
اساسا کارگرى با ھدف و افق 
يک انقالب کارگرى عليه کل 
بورژوازى بميدان بکشيم و 
ملزومات اين پيروزى را 

اين امرى بود که .  پاسخ دھيم
از روز اول براى ما ھدف 
بود و در ھمان سخنرانيھاى 
کنفرانس اول حزب برآن 
تاکيد داشتيم و يا در 
پالتفرمھايمان در دوران 
فراکسيون روى جوانبى از آن 

ما اين مسير را .  تاکيد کرديم
عليرغم شرايط سختى که 

پيرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب 
 ... "کمونيست کارگری"موسوم به 

نظر من سرنگونی رژيم اسالمی 
ھر چه بيشتر در گرو تحرک و 
ھژمونی طبقه کارگر و کمونيسم 
بر اعتراضات توده ھای مردم 

حزب .  سرنگونی طلب است
کمونيستی و طبقه کارگر نبايد 
نيروی ذخيره اين اعتراضات 

بايد رھبر و سازمانده آن .  شود
اين آن پروسه ای است که .  باشد

ما در استراتژی سازمانی خود 
اين آن پروسه ای .  دنبال ميکنيم

است که حزب را برای تصرف 
 . قدرت سياسی آماده ميکند

 

چه  ،در پايان :يک دنيای بھتر
احساسی نسبت به اين تغيير و 
تحوالت در حزب کمونيست 
کارگری منصور حکمت داريد؟ 
نستالژی؟ افسوس فرصتھای از 
دست رفته؟ يا تير به پای خود 
زدن؟ کداميک؟ پروسه فائق 
آمدن بر اين تاريخ را چگونه می 

 بينيد؟ 

 

بعنوان کسى  :سياوش دانشور
که به سھم خودم دراين دوران 
حاضر و شريک بوده ام نميتوانم 
براى آنچه اتفاق افتاد شانه باال 

کمونيستھاى اين حزب .  بياندازم
در مقاطع تعيين کننده اى آنطور 
که شايسته است نقش خود را ايفا 

ميتوانستند جلوى اين .  نکردند
روند را بگيرند و يا دستکم 
خونريزى حاصل از آن را به 

نھايتا از ته .  حداقل برسانند
تاريخ به تاريخ نگاه کردن ھم 
ساده است و ھم متدى غير 

 . مارکسى براى تبئين آن

 
بعنوان کمونيستھا و 
مارکسيستھائى که آرمان و 

من  ،اھداف سياسى روشنى دارند
ضرورتى نميبينم خود را به 

درک عمق .  افسوس محدود کنيم
اين رويداد و داشتن نگرشى 

٨٧شماره   
برايمان ايجاد شد و يا پروژه اى 

امروز اين .  که داشتيم رفتيم
خصوصيت به ثقل اھداف 
استراتژيک ما تبديل شده و ھمه 
سرھا به اينطرف با تمام انرژى 
و شور کمونيستى چرخيده 

ما ھر سياستى و نفع و .  است
ضررش را براين اساس 
ارزيابى ميکنيم و ھر دورى و 
نزديکى سياسى را ھم 

 .  ھمينطور
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و 
کمونيستھا و مارکسيستھاى 
طرفدار منصور حکمت 
ميتوانند اين تجربه جديد را 

ما .  عمق و تسرى بخشند
ميتوانيم به جنگ بورژوازى و 
جمھورى اسالمى در قلب 
قدرت سياسى و اقتصادى آنھا 
برويم و بسرعت به جريانى 
معتبر و حزبى سياسى که 
آلترناتيو کمونيستى است تبديل 

ھمه چيز درگرو پراتيک .  شويم
کسانى که .  کمونيستى است

نميخواھند بعد از يک قرن 
تجربه مجددا کمونيسم و کارگر 
را به ديدگاھھاى غير کارگرى 
و غير کمونيستى طبقات دارا 

على  ،در جلد چپ بفروشند
القاعده نميتوانند اين روند را 

ما .  ديده باشند و عليه آن نشورند
موظفيم تالشمان را بکنيم و بر 
موانع و معضالت اين تالش 
امروز بيش از ھر زمان 

آنچه که مسلم .  اشراف داريم
است خط و سياست درستى 
داريم و بستن اين تاريخ نيز در 
گرو پيشروى قابل توجه اين 
سنت متمايز و اجتماعى 

 . *    کارگرى کمونيستى است

 

 

  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 
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سرانجام روز  ،بنا به خبر دريافتى
پس از  16/11/87چھارشنبه 

حدود دو ھفته پيگيری و اعتراض 
کارگر سايتھای يک  1700مداوم 

مبالغ دستمزد و  ،و دو ايتکوپرس
اضافه کاری کارگران مربوط به 
ديماه گذشته که مبلغی بيش از 

ميليون تومان بود به حساب  550
کارگران .  کارگران واريز شد

اعالم کرده بودند در صورت عدم 
دريافت دستمزدھايشان کار را 
تعطيل و دست به اعتصاب 

 . خواھند زد

 

يک مسئله ديگر در ايتکوپرس بن 
 1700.  ھاى پرداخت نشده است

نفر کارگران سايت يک و دو 
ايتکوپرس بن ھای خواروبار 

ماه؛ مربوط به  4خود را به مدت 
ماھھای مھر، آبان، آذر و ديماه 

قبل .  را دريافت ننموده اند 87
ھزار  30ازاين ھر ماھه مبلغ 

تومان بابت بن تھيه خواروبار به 
. حساب کارگران واريز می شد

بنا به گفته يکی از مسئولين مالی 
ماھه  4ايران خودرو بن ھای 

پرداخت نشده کارگران سايت يک 
و دو ايتکوپرس مبلغی بيش از 

ميليون تومان است که تا اين  200
لحظه مسئولين ايران خودرو آن 

اين در شرايطی .  را باال کشيده اند
است که تاخير در پرداخت 
دستمزدھا، افزايش فشار و شدت 
 ،کار و تحميل انواع بيحقوقی

کارگران و خانواده ھايشان را در 
محاصره فشارھای روزافزون 
مالی و فقر و گرسنگی بيشتر 

 .قرار داده است

 

کارفرمايان ايران خودرو با اتکا 
به گرو گرفتن معيشت کارگران و 
دزديدن نان سفره خالى شان و 
ھمينطور اخراج مرتب کارگران 
قديمى تالش دارند کارگران را به 
سکوت بکشانند و آنھا را برده 
وار و با شرايط کار پادگانى در 
خدمت سود سرمايه شبانه روز 

روزه  15تعويق .  بکار گيرند
پرداخت دستمزدھای ديماه، تنزل 

سالم به شما دوستان عزيزم و تشکر ميکنم :  کامران پايدار
مايلم به صحبت در مورد .  از ھمراھيتان در اين گفتگو

تعويق پرداخت دستمزدھای ديماه تان و چگونگی 
اعتراضات شما و ديگر کارگران و سرانجام اين مسئله  

 آخرش به کجا رسيد؟. بپرسم

 

ما کارگران .  مسئله روشن است:  کارگر سايت يک ايتکو
اگر کار نکنيم نانی برای خوردن نداريم و يا حتی در 
صورت اشتغال کافيست يک ماه دستمزدھايمان پرداخت 
نشود خانواده ھايمان و تمام برنامه ھايمان برای داشتن 

سر راست و .  يک زندگی حداقل و ناچيز باد ھوا ميشود
بدون تعارف گرسنه می مانيم، کرايه خانه ھامان عقب می 
افتد و اگر دير بجنبيم اسباب و وسايل بی ارزش زندگيمان 
سر از کنار کوچه و خيابان در خواھد آورد و ھزار و يک 

ما که مثل سرمايه .  بالی ديگر بر سرمان فرود می آيد
مثل اين آخوند ريز و درشت و  ،داران و پولدارھا

رنگارنگ حسابھای بانکيمان پر و لبالب از پول و پس 
امروز کار می کنيم به اندازه امروز می دھند !  انداز نيست

تا بخوريم و زنده بمانيم تا بتوانيم فردا دوباره برايشان کار 
قبال ھرماھه مبلغ دستمزد و اضافه کاريھای ما را .  کنيم

اما اينبار چندين روز به پايان ماه مانده .  پرداخت مينمودند
ھمه اش گوشه و کنايه آمدند و حرفھای مفت و تکراری 

يکبار ميگويند کسر بودجه داريم بخاطر بحران .  زدند
اقتصاد جھانی، يکبار ميگويند بازار خراب شده، اينبار 

ميدانيد اينھا کشته و .  ميگفتند ساپکو پولھايمان را نداده
باور کنيد حتی اگر توليد داروی .  مرده سود و پول بيشترند

سرطان و ايدز ھم برايشان سودآور نباشد توليدش را 
 ! تعطيل می کنند

 

من .  روز دريافت دستمزدھايمان را عقب انداختند 15
شاھد بودم يکی از ھمکارانمان بچه اش در تب می سوخت 

تعداد زيادی .  ولى پولی برای دوا و دکتر نداشت که نداشت
. از کارگران منجمله خود من اجاره خانه ھايمان عقب افتاد

صاحبخانه پس از دو سه روز تحمل ھر روز سر و کله 
اش عين ميرغضب روی سر و زن و بچه ھايمان حاضر 

طی اين چند روز بارھا دسته جمعی به مدير توليد .  می شد
بارھا کارگران با .  مراجعه کرديم...  بلوری اين دزد 

. اعتراض و خشم به دفتر دادفر مدير کل ايتکو زنگ زدند
بارھا به دفاتر انگلھای شرکت پيمانکاری که استخداممان 

فرج نکرد که .  نموده اند زنگ زديم و مراجعه داشتيم
آخرش يواش يواش در گوشه و کنار در ميان .  نکرد

کارگران و در سالنھای توليد بر سر زبانھا افتاد اگر 
اعتصاب می .  دستمزدھايمان را ندھند کار را می خوابانيم

دستمزدھايمان  16/11/86آخرش روز چھار شنبه .  کنيم
 .واريز شد

 

بنظر شما چه عاملی باعث شد بسرعت :  کامران پايدار
بقول .  دستمزدھايتان پرداخت شود

 ايران خودرو؛
 !موفقيت اعتراض کارگران ايتکوپرس

کيفيت غذای روزانه کارگران، قطع بن ھای 
خواروباری که قبال ماھيانه به کارگران پرداخت 

و ھمچنين افزايش شدت کار کارگران  ،ميشد
سايتھای يک و دو ايتکو که قبال در ھر ساعت 

قطعه پرسى تحويل می دادند و  60ھر دو نفر 
 300حاال بايستی ھمين دو نفر در ھر ساعت 

ھمه تالشھائى براى  ،قطعه کار تحويل دھند
تشديد استثمار و به بند کشيدن تمام عيار 

اين سياستھای ضد کارگری .  کارگران است
توسط دادفر مدير ايتکو پرس و بلورى مدير 
. توليد و مھندسين مزدورشان پيش برده ميشود

کسانى که بقول کارگران از صبح تا شب 
با اينحال اعتراض .  مشغول دزدی و اختالس اند

متحد کارگران از دادفر تا بلورى و ديگران را 
بلوری مدير توليد و .  دست پاچه کرده بود

مزدور منفور سرمايه دراينروزھا که از خشم و 
مرتب به  ،اعتراض کارگران بشدت ترسيده بود

کارگران وعده ميداد و تقصيرعدم پرداخت 
بموقع دستمزد ديماه کارگران را به گردن 
شرکت ساپکو می انداخت که طلبھايشان را 

 ! بموقع نداده است

 

کارگران  ،عليرغم مانورھاى نخ نماى حضرات
با اعتراض جمعى موفق شدند که حقوق پرداخت 
نشده شان را بگيرند و کارفرماھا را وادار به 

کارگران از تالش جمعى و .  عقب نشينى کردند
موفقيت خود خوشحالند و خبر واريز شدن 
دستمزدھای ناچيزشان در سالنھای توليد دھان به 

 . دھان می چرخد
 

سايت يک و دو ايتکو پرس از مجموعه ھای 
پرسی مھم ايران خودرو است که در اين دو 

نفر کارگر قراردادی سفيد  1700مرکز بيش از 
ھزار تومانی در  219امضا با دستمزدھای پايه 

شيفتھای سنگين و فشرده شبانه روزی مشغول 
 .به کارند

 

موفقيت کارگران ايتکوپرس را در  ،حزب
گرفتن گوشه ناچيزى از حقوق حقه خود از 
حلقوم اين سرمايه داران دزد تبريک ميگويد و 
کارگران را به تقويت اتحاد و مبارزه ھماھنگ 
براى نقد کردن بن ھاى عقب افتاده و ديگر 
خواستھاى پايه اى که سنتا در اعترضات و 
اعتصابات ايران خودرو طرح شده است دعوت 

 !زنده باد کارگران ايران خودرو. ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩فوريه  ٩ – ١٣٨٧بھمن  ٢١

٨٧شماره   

١٨صفحه   

گفتگوى کامران پايدار با 
 !کارگران ايتکو پرس
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خودتان اينھا که ميگفتند ساپکو 
پس پول از  ،طلبھايمان را نداده

 کجا نازل شد و پرداخت نمودند؟ 

 

بايد خيلی :  کارگر سايت دو ايتکو
ساده لوح باشی تا حرف اينھا را 

اينھا گفتند و ما ھم .  باور کنی
اعالم ورشکستگی و !  باور کرديم

کسادی بازار و بحران اقتصادی 
ساله سردار  5و برنامه ھای 

سازندگی رفسنجانی جنايتکار تا 
طرحھای پرتاپ ماھواره به فضا 
توسط احمدی نژاد قاتل و 
چرندياتی از اين دست ھمه به 

کاله :  خاطر يک چيز است
گشادی سر ما بگذارند تا بيشتر 

بنظرم اينھا فقط !  بچاپند و بدزدند
از ترس اعتراض و مخصوصا 
اعتصاب احتمالی ما بود که 

 .دستمزدھا را واريز نمودند

 

ساپکو چه ربطی :  کامران پايدار
 به شما داره؟

 

ساپکو :  کارگر سايت يک ايتکو
يکی از بزرگترين شرکتھای 
ايران خودرو در زمينه سفارش و 
تھيه و توزيع انواع لوازم مورد 
. احتياج ايران خودرو است

کارھايی که ما در ايتکو انجام می 
در .  دھيم به سفارش ساپکو است

ساپکو ھم ھزاران کارگر عين ما 
در چند شيفت کاری در بی 
حقوقی مطلق در تمام شبانه روز 

آخرش ھم مثل ما .  جان می کنند
به ھمراه خانواده ھايشان با ھزار 
و يک درد ھميشه گرسنه و 

مسئله ما چيز .  محرومند
اينھا آگاھانه و .  ديگريست

مغرضانه ما را در برابر ساپکو 
قرار می دھند برای انحراف 
اذھان ما و برای دزدی بيشتر 

ببينيد حرف ما خيلی .  خودشان
اوال اين سطح :  روشن است

دستمزدھا آنقدر ناچيز است که 
پايش به رکاب اين گرانی و تورم 
نميرسد چه رسد که بر آن سوار 

تازه مھمتر اينجاست آقا .  ھم شود

افزايش حجم کار و غذای 
افتضاحی که به ما می دھند 
تقريبا از يک ماه پيش شروع 

قبل از اين در طول .  شده است
ساعت کاری و بر طبق روال 
ھميشگی بايستی ھر دو پای 

قطعه کار را تحويل  60پرسی 
حاال اين ميزان را به .  ميدادند

بايد .  قطعه رسانيده اند 300
قطعه را تحويل بدھی و اال  300

عذرت را ميخواھند و از فردا 
دوباره با  بيکاری و آوارگی و 
جيب خالی و افکار پريشان بايد 

آخر سر !  به دنبال کار بگردی
ھم دوباره کاری مشابه ھمين که 
. از دست دادی شايد گيرت بيايد

دوباره ھمين سرگذشت و ادامه 
در برابر !  ھمين داستان قبلی

افزايش حجم کار تعدادی از 
کارگرانی که معترض بودند از 

عده ای .  کار اخراج شده اند
. کارشان را رھا کردند و رفتند

ولی چاره چيست مگه نيازھای 
زندگی و خرج روزانه با آدم 
مشورت ميکنه؟ يک روز 
بيکاری يعنی يک روز 

اين بيشرفھا ما را در .  گرسنگی
ھمچين وضعيتی به اسارت 

تا آخرش را خودتان !  گرفته اند
 .قضاوت کنيد

 

از اخراجھا و  :کامران پايدار
بيکارسازيھا چه خبر؟ اوضاع 
چطوره؟ طرح مزايده و فروش 

 سايت دو ايتکو به کجا رسيد؟

 

در اينجا :  کارگر سايت دو ايتکو
ھر ماه در حالت عادی چند 

در اين .  نفری اخراجی داريم
يکماه گذشته تعدادی از کارگران 
معترض و ناراضی نسبت به اين 
وضعيت جھنمی را از کار 

االن بخصوص .  اخراج نمودند
بحث اخراجھای جمعی برای آن 
دسته از کارگرانی که در پايان 
سال قراردادشان به اتمام ميرسد 

بنا به تجربه و .  بسيار داغ است
شناختی که داريم اين اخراجھا و 
بيکار سازيھای گسترده حتما در 

يعنی .  پايان سال اجرا خواھد شد
شمارش .  تا يک ماه ديگر

معکوس اخراجھا از ھم اکنون 
در مورد طرح !  شروع شده است

که از  ،مزايده و فروش سايت دو
چند ماه پيش بحثش بود وآن را 

 گفتگوى کامران پايدار 
 ...با کارگران ايتکو پرس

ما برای شما بطور نقدی کار کرده 
 ،طرف حساب ما شما ھستيد ،ايم

دستمزد ما را ھم نقدی پرداخت 
 . اين که نشد ،نماييد

 

به .  ساپکو ھيچ ربطی به ما نداره
ما چه مربوط سود ميده يا ضرر 
کرده؟ ما کار کرده ايم برای شما 
. پولمان را ھم از شما ميخواھيم

حرف از اين روشنتر؟ منتھا مشکل 
اين حضرات اينجاست خودشان را 

 .به کری و کوری می زنند

  

مشکل عدم پرداخت :  کامران پايدار
بن ھای خواروبار به کجا کشيد؟ 
 چه طرحی برای نقد کردنش داريد؟

 

ھر ماه  :کارگر سايت دو ايتکو
ھزار تومان بابت بن تھيه  30مبلغ 

خواروبار به حساب ما واريز 
ھزار تومان  30توجه کنيد .  ميشد

برای تھيه انواع مواد غذايی و 
اين در .  خوارو بار خانواده ھايمان

 4حاليست که االن برنج کيلويی 
ھزار تومان و گوشت کيلويی 

اين پول به !  ھزار تومان است12
کجا ميرسد؟ آيا آخوندھا و وزير 
وزرا و اطالعاتيھا و سرمايه داران 
انگل ھم مثل ما با ھمچين مبلغی 
خواروبار ماھانه خانواده ھايشان 

؟ تازه تا اين !را تامين مينمايند
لحظه ھنوز بن ھای مھر و آبان و 

اين .  آذر و ديماه را ھم نپرداخته اند
معما ھم از شاھکارھا و دست پخت 
آخوندھای شھوتران و شکم پرست 
. و سرمايه داران مفتخور است

بنظرم اينھا ذره ای حتی به اندازه 
سر سوزنی در حق ما کارگران 
رحم و گذشت، انصاف و انسانيت 

 .ندارند

 

مسئله افزايش حجم :  کامران پايدار
کار و کاھش و تنزل کيفيت غذای 

 روزانه چيست؟
 

داستان :  کارگر سايت يک ايتکو

٨٧شماره   
در روزنامه ھا به مزايده گذاشته 

. را فعال متوقف نموده اند ،بودند
اگر .  حتما برايشان به صرفه نبوده

اين طرح اجرا شود حداقل بيش 
نفر از ما کارمان را از  100از

البته اخيرا .  دست خواھيم داد
بحثھايی ھست که ميخواھند در 
برخی قسمتھا از ربوتھاى بيشتر و 
جديدتری استفاده نمايد که در 
اينصورت تعداد ديگری از 
کارگران ھر دو سايت کارشان را 

 .از دست خواھند داد

 

از ما بيش از حد :  کامران پايدار
کار ميکشند، دستمزدھايمان را 
نميدھند، بن ھايمان معوق شده، 
حجم کارمان را افزايش ميدھند 
تازه کيفيت غذای روزانه را ھم به 
صفر رسانده اند، اخراجھا ھمچنان 

چه بايد .  بر قرار است و غيره
 کرد؟ از نظر شما راه چيست؟

 

ما ھيچ :  کارگر سايت يک ايتکو
اعتمادی به حکومت اسالمی و 
قانونش و به سرمايه داران و 

اينھا ظرفيت .  کارفرماھا نداريم
استثمار و فشار ھمه جانبه را در 
ھمه عرصه ھای زندگی و تحميل 
فقر و بی حقوقی را به حد آخر 

اينھا کمر به نابودی و .  رسانده اند
انھدام ما و خانواده ھايمان بسته اند 
تا حسابھای بانکی و سودھای 

و ما .  سرشارشان انباشته تر شود
! در مقابل به لقمه نانی محتاجيم

گرسنگی و فقر شديد روزافزون، 
بيکاری و اخراج، سرکوب و فشار 

ھمه را در کنار ھم  ،و سانسور
عليه مان چفت کرده اند تا بيشتر 
از اين برايشان امر بردار و سود 

اينھا از جمله موانع و .  آفرين باشيم
مشکالت اصلی ما کارگران در 
راه اعتراض و مبارزه برای کسب 

ھمه اينھا موجب .  حقوقمان است
شده تا ما کارگران در پافشاری بر 
روی خواسته ھايمان نتوانيم محکم 

 .و متحد باقی بمانيم
 

باز ھم  تشکر از :  کامران پايدار
صميمانه .  ھمراھيتان در اين گفتگو

از طرف خودم و حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری برايتان در راه 
احقاق خواسته ھای برحق و 
انسانيتان آرزوی موفقيت و 

 *. پيروزی دارم
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جنجال و ھياھوئی که بين رھبری 
 -حزب حکمتيست و محفل آذرين 

مقدم براه افتاده است، فضای سالم 
بحث و جدل سياسی را آلوده کرده 

بدترين شيوه ھای .  است
در قالب صدور "  افشاگرانه"

احکام غير مسئوالنه و الصاق 
جرم ھای اثبات نشده، بی مالحظه 

" جديد"به بازتعريف ميدانھای 
نوعی فعاليت مجازی سياسی 
برای طرفھای منازعه انجاميده 

نيش و کنايه ھای تحقير .  است
آميز، استعارات نامانوس و مغلق 
ويژه چپ غير اجتماعی و سکتی 
در اين جار و جنجال به تمامی 

تصوير زشتی را که .  موج ميزنند
دواير مھندسی افکار ضد 
کمونيستی سعی کرده اند به 

و "  زبان ديالوگ"عنوان 
متعارف و رايج بين "  ادبيات"

انقالبيون و چپ و کمونيستھا، 
معماری کنند، طرفھای اين ھياھو 

 .تکميل کرده اند

 

برای چندمين بار ثابت شد اگر 
رسالت دفاع از آرمانھا و آراء 
طبقات و اقشار دارا در فرھنگ 
شرق و اسالم زده در پوشش 

ناشی "  مظلوميت و استضعاف"
و "  خارجی"از سلطه غارتگران 

امپرياليستی، بدست سکتھای غير 
اجتماعی و مھجور و بی ريشه 
ای که اين قيموميت را در ردای 
کارگر پناھی، مارکسيسم و 
کمونيسم کارگری، نمايندگی 
نيابتی ميکنند، بيافتد، چه ابھامات 
تيره ای بر اومانيسم انقالبی و 
راديکاليسم انسانی مانيفست و يک 
دنيای بھتر و دستاوردھای عظيم 
جنبش طبقه کارگر صنعت مدرن، 

اين تعرض .  سايه خواھد انداخت
آرمانھای بورژوائی و خورده 
بورژوائی به مارکسيسم و 
کمونيسم و به درون صفوف طبقه 
کارگر و عقده ترکانيھا و نفرت 
پراکنيھای کور ناشی از 
سرخوردگی و ياس و حرمان 
طبقات دارا و در حاشيه توليد 

جھان "سرمايه داری در ممالک 
، را نبايد بی "غرب زده"و "  سوم

و تزوير سپر حکمتيسم را در 
 .دست گرفته است

  

استعفا و .  تاريخ يک پروسه است
کناره گيری از فعاليت انقالبی و 
تحزب کمونيستی در آوريل سال 

ابتدا صريح و با موضع  ١٩٩٩
دفاع از جريان دو خرداد و 
تالش ناکام برای تشکيل 
فراکسيون و اپوزيسيون 

محمل و .  دوخردادی طرح شد
و سياسی بعد "  تئوريک"پرچم 

از استعفا و در تقابل با بحث 
حزب و قدرت سياسی منصور 
حکمت در کنگره دوم حزب 
کمونيست کارگری، سرھم بندی 

ايرج آذرين حتی قبال در .  شد
فاصله کنگره اول و دوم حزب 
کمونيست کارگری، کنار کشيده 

تزھای رھبری حزب .  بود
حکمتيست و سياست ھائی که 
چسپ درونی اين حزب را در 

ھای کورش مدرسی "  درافزوده"
متبلور ميکند، اگر چه نه با ھمان 

، که دستکم "آکادميک"استدالل 
در سطح استنتاجھای سياسی و 
تئوريک، از ھمان پرچم 
اختراعی مستعفيون نعل به نعل 

در تاريخ .  برگرفته شده اند
واقعی، اين عبور سياسی و 
تئوريک از مبانی کمونيسم 
کارگری در حزب حکمتيست، 
به پرچم سرھم بندی شده بعد از 

 -استعفای محفل گرامی آذرين 
وام گرفتن .  مقدم وصل است

تحليلھای تئوريک برخی از 
ھای "  تز"و "  رساله"نويسندگان 

مستعفيون و ابراز مراتب 
قدردانی و تشکر رسمی و مستند 
از آنان توسط شخص کورش 
مدرسی در جنگ و جدل ھای 
خانگی، يک دھن کجی آشکار به 
کمونيسم کارگری و نويسنده 

از منظر "و "  خداحافظ رفيق"
، نه "دلجوئی"اين .  است"  اژدھا

يک امر شخصی، که بيان 
حرفھای نگفته و قورت داده شده 
ھمان وقتھا در برابر بحث حزب 
و قدرت سياسی و مبانی 
کمونيسم کارگری و شخص 

 .منصور حکمت اند

 

اين جدال و ھياھو، به غلط، از 
جانب برخی دواير به عنوان 

مدافعان "  درون خانوادگی"جدل 

 

 ھياھوئی با اھداف پنھان و ناسالم
 کانون دفاع از کمونيسم

بايد از تعرض و .  پاسخ گذاشت
دست درازی فرھنگ فتوا و شيون 
و خودزنی و جار زدن ھتک 
حرمت مخالف سياسی در مال عام 
و پاپوش دوزيھای شبه اسالمی، به 
بستر سوسياليسم و علم و دانش و 
فرھنگ مدرن و تعقل و تفکر و 
احترام به شان و منزلت انسان، 

 .قاطعانه جلوگيری کرد

 

در ميدان بازشده سياست مجازی 
برای رزمندگان حزب حکمتيست، 
رھبری اين غير سياسی گری، 

تالشی برای "مجاھدات خود را 
ممانعت از تبديل شدن يک سازمان 

به شاخه سازمان )  کومه له(سياسی 
[اطالعات در اپوزيسيون آذر " 

. نامگذاری کرده است]  مدرسی
بسيار واضح است که واردشدن بی 
محابا به اين ميدان، پنھان کردن 
تناقضات و عدم انسجامھای درونی 

به "  تظاھر"در پس اين جنجال، و 
وحدت و انسجام ناموجود در ھر 

اين شيوه .  دو سوی اين ھياھو است
از جنس حاشيه ای تر مناسک 
انقالب ايدئولوژيک سکتی و 
مجاھدينی، اما با ظاھری بيرونی 

  .است

 

از سوی ديگر محفلی که تصميم 
آنان برای کناره گيری از فعاليت 

خداحافظ "انقالبی و کمونيستی با 
پاسخ "  از منظر اژدھا"و "  رفيق

گرفت، به دليل گيرائی و وزن 
ھای آنان در تزھا و "  تئوری"

سياستھای حزب حکمتيست، از 
حاشيه و فراموشخانه سياست 
واقعی و انقالبی، به متن سياست 

کپی برداری .  مجازی دعوت شدند
ايرج آذرين که حکم "  رساالت"از 

سير "و "  پايان جنبش سرنگونی"
متعارف شدن رژيم جمھوری 

تر توضيح "تئوريک"را "  اسالمی
داده بود، به يک جدال و مسابقه و 
رقابت بر سر عبور از مبانی 
سياسی و تاکتيکی و تئوريک 
کمونيسم منصور حکمت، بين آنان 

تفاوت اين است که .  انجاميده است
يک طرف فعال در اين رزم، با ريا 

٨٧شماره   
و مخالفان کمونيسم کارگری و بر 
سر جايگاه و موقعيت شخص 
. منصور حکمت تعبير شده است

حقايق تاريخی نشان ميدھند که ھر 
دو سوی اين جنجال، يکی با براه 

کناره گيری از "  نھضت"انداختن 
فعاليت انقالبی و ادامه زندگی 
سياسی تحت ھويت  غير اجتماعی 
و موھوم و غير واقعی و ديگری 
در سکوت مصلحت آميز، با اصل 
مبانی سياسی، تاکتيکی و تئوريک 
کمونيسم کارگری، مساله داشته 

اسناد و تزھا و در افزوده ھای .  اند
رھبری حزب حکمتيست، با 

ايرج "  رساالت"مواضعی که در 
آذرين طرح شده اند، از يک جنس 

 .اند

 

اما در عين حال وارد شدن 
سراسيمه رھبری حزب حکمتيست 
به اين ميدان جنجال، يک ارزش 

مشکالت .  مصرف درونی ھم دارد
درونی و اختالفاتی که داشت 
سرباز ميکرد، سرخوردگی و ياس 

آذر  ١۶از سياستھا در قبال جريان 
" گارد آزادی"و  زير سوال رفتن 

آن به شعارنويسان نوع "  تحول"و 
مجاھدينی و فقدان ھر گونه پايگاه 

فعاليت "  عرصه"اجتماعی و 
واقعی و قابل لمس چه در داخل و 
يا خارج کشور، و مھمتر از ھمه 
بيم از باز شدن روحيه انتقاد در 

کورش "  سياست آوردنھای"برابر 
" مائده آسمانی"مدرسی، به اين 

در پس اين جار و .  نياز داشت
جنجال و ھياھو، مشکالت درونی 
را درز گرفتند و بھانه و فرصت 
برای تظاھر به انسجام درونی و 

چسپ "مرمت و رفوکاری وارفتن 
را در ھوا  قاپيدند و حتی "  درونی

خود در فراھم کردن اين فرصت 
اين فضا .  پيشقدم و ميداندار شدند

ھر اندازه غير سياسی تر و بدون 
رعايت حرمت سياسی و شخصی 

" جرات"طرف منازعه پيش رود، 
وارد شدن به آن را از ھر طرف 

مخالف خود را .  ثالثی سلب ميکند
عضو فراکسيون "ابتدا در ھيات 

قرار ميدھند تا رعايت "  نئوتوده ای
ھرگونه حس انصاف، منطق و 
رعايت حرمت جدال سياستھای 

را از "  غير خودی"متفاوت و 
و اين از .  پيش ناممکن سازند

خصوصيات يک سکت غير 
با .  سياسی و شبه مذھبی است

اينحال عليرغم 
٢٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

اين گرد و خاکھا و جنجال 
و "  برکت"آفرينيھا و نزول اين 

آيه دست ساز و تعمدی، الزم 
است بدانند که پوشش ردای 
عوامفريبانه حکمتيسم، ما را از 
تکرار مکرر اين حقيقت که 
رھبری حزب حکمتيست زشت 
ترين رفتارھا و شيوه ھای سکتی 
متضاد و متباين با مبانی کمونيسم 
کارگری را نمايندگی ميکند، باز 

 .نخواھد داشت

 

از طرف ديگر، ميدان رزمی که 
برای عبور از کمونيسم کارگری 
و موازين و پرنسيپھای آن، توسط 
جفت ھمزاد و در عين حال رقيب 

مقدم و رھبری   -محفل آذرين 
حزب حکمتيست بازشده است، 
رھبری کومه له را در دفاع از 
تاريخ موجوديت و بستر مشترک 
مبارزاتی با منصور حکمت، 
الاقل تا زمان جدائی کمونيسم 
کارگری در متن جنگ خليج در 

، ناتوان و عاجز و ١٩٩١سال 
زمين گير کرده است و به محفل 

مقدم ميدان داده است تا   -آذرين 
سازمان کومه له را به عنوان 
پشت جبھه تزھای دوخردادی و 
سوسياليسم محافظه کار و غير 

اين بی .  انقالبی به خدمت بگيرد
تفاوتی در برابر کمونيسم و بسنده 

و "  چپ کرد"کردن به موقعيت 
آنھم "  تشکيالت داری بھر قيمت"

در اردوگاھھای تحت سلطه 
احزاب ناسيوناليستی و عشيره ای 
کردستان عراق، محفل مذکور را 
طلبکار و جری تر کرده است و 
به خارج کردن آنان از حاشيه و 
انزوا در دنيای سياست غير 
اجتماعی و غير انقالبی، کمک 

 .کرده است

 

باالخره چه وقت، در چه موقعيتی 
و چگونه سرانجام رھبری کومه 
له حاضر است که نه بطور 
درگوشی و پنھان، که رو به 
جامعه، بطور علنی، صريح و 
شفاف و بی پرده حساب خود را 

مقدم جدا   -از محفل منحط آذرين 

 . نيست

  

بدون "  فعاليت"اين ميدان جديد 
حذف شدن وزنه سياسی حزب 
کمونيست کارگری و انشقاق و 
تکه پاره شدن آن پس از مرگ 
منصور حکمت، محال بود باز 

رقيق شدن راديکاليسم .  شود
افراطی کمونيسم کارگری در 
تکه ھای بجا مانده به نام 
کمونيسم کارگری و حکمتيسم، 
و ميداندار شدن سياستھا و 
تزھائی که در مقاطع مختلف 
تاريخ کمونيسم سی سال اخير 
ايران، ھمواره در سکوت و يا 
در حاشيه بوده اند، فضا را 
برای معرفی عقب مانده ترين و 
راست ترين نوع ناسيوناليسم 
چپ، به نام کمونيسم کارگری 

اين جار و .  فراھم کرده است
جنجال و يورش به مبانی و 
پرنسيپھای کمونيسم کارگری و 
ھتک حرمت مخالف سياسی، 
بدون آويزان شدن سايه سنگين 
اين ابھام بر مبانی و موازين و 
پرنسيپھای انسانی کمونيسم 
 .کارگری، ممکن و مقدور نبود

 

ما اعالم ميکنيم که ھر دو جبھه 
اين جنگ مشترک عبور 
کنندگان از کمونيسم منصور 
حکمت، ھيچ ربطی به کمونيسم 
کارگری ندارد و پاپوش دوزی 
و پرت کردن اتھامات سنگين و 
اثبات نشده سياسی از قبيل 

تبديل شدن کومه له به شاخه "
سازمان اطالعات در 

در سنتھا و "  اپوزيسيون
پرنسيپھای کمونيسم کارگری 

جامعه بايد .  مذموم و مطرودند

 ھياھوئی 

 ...با اھداف پنھان و ناسالم 
کند و تفاوت خود را با سياستھای 
غير انقالبی و غير کمونيستی و 
عافيت طلبانه و دوخردادی اين 
جماعت بيان کند؟ چه ھنگامی 
رھبری کومه له به صراحت رو به 
جامعه اعالم ميکند که تشکيالت 
کومه له ماتريال آزمايشگاھی 
تزھای دوخردادی و ميدان نفرت 
پراکنی عليه منصور حکمت و 
کمونيسم کارگری و زمين بازی 
تزھای ضدانقالبی ايرج آذرين 
نخواھد بود؟ ھياھو و جار و جنجال 
موجود، متاسفانه اين نوع لجوج 
اپورتونيسم سکوت و مماشات با 
سياستھای سوسياليسم محافظه کار 
و ارتجاعی را، لجوج تر و ساکت 

قدری شھامت نشان .  تر کرده است
بدھيد و سياست ھميشگی، خود را 

اين نيز "به بی خبری زدن و 
، يکبار برای ھميشه پايان "بگذرد
 -تخمير سياستھای آذرين .  بدھيد

مقدم، برخالف انتظار و توھمات 
رھبری کومه له، در نھايت حتی به 

" تشکيالت داری"نفع روحيه 
عدم قاطعيت انقالبی با خط .  نيست

سازمان زحمتکشان و در پيش 
گرفتن مماشات و سازش و 
سکوت، سرانجام به سر برآوردن 
فراکسيونی که آشکارا به اقرار 

را "  خط جدائی"رھبری کومه له، 
وقتی .  در پيش گرفتند، منجر شد

 -تخمير سياستھای محفل آذرين 
مقدم در اثر خودداری از تقابل 
صريح سياسی در درون کومه له، 
به مرز گرفتن نيرو و تالش برای 
تشکيل فراکسيون رسما پرو 
دوخردادی و نفرت کور عليه 
منصور حکمت سير کند، آنوقت 

 . ديگر بسيار دير است

 

کومه له و !  بس است دوستان عزيز
ماتريال انسانی آنرا از آزمايشگاه 
سياستھای ناسيوناليستی و قومی و 

اگر انسجام .  دوخردادی خارج کنيد
و حفظ تشکيالت ھم امر شما باشد، 
راھش کوتاه آمدن در مقابل 
پيشروی ھای خزنده گرايشات غير 
کمونيستی، ناسيوناليستی و عافيت 
طلبان غير انقالبی و کارگر پناھی 
سالوسانه اشرافی و بورژوائی 

٨٧شماره   
کمونيسم کارگری و مبانی آنرا در 
ادبيات آن که خوشبختانه مستند و 
مکتوب شده اند، بشناسد و 
تفاوتھای آن با انواع درونی و 
بيرونی ناسيوناليسم چپ و انواع 
کمونيسمھای بوروژوائی و خورده 
بورژوائی را با خود اين ادبيات 

 .محک بزند و قضاوت کند

 

ما قاطعانه در برابر تصوير  
معوجی که از کمونيسم کارگری 
ارائه ميدھند، ايستاده ايم و تمامی 
کمونيستھا و انقالبيون شريف و 
آزاديخواھان را فراميخوانيم که 
کمونيسم معاصر ايران را از زبان 
و به قلم بنيانگذار آن، منصور 
حکمت، بشناسند و در برابر 

ھا و تعابير و تفاسير "درافزوده"
دستکاری شده و جعلی ای که به 
نام کمونيسم کارگری و حکمتيسم 
به بازار روانه ميکنند، بيش از ھر 

نبايد .  زمان ديگری حساس بمانند
اجازه داد که انواع ناسيوناليسم 
چپ و خرده سکتھای غير 
کمونيسم کارگری، در لباس 

و ميراث دار بنيانھای "  جانشين"
کمونيسم کارگری و حکمتيسم به 
ذھنيت نسلی که در تاريخ سی سال 
اخير ايران و جھان يا دخيل نبوده 
. است و يا مطلع نيست، قالب شود

آن را بايد .  اين خطر جدی است
جدی گرفت و با شجاعت به 

 .مصاف آن رفت
 

 ٢٠٠٩نيمه اول فوريه  
 

 به نقل از سايت؛ 

 کانون دفاع از کمونيسم

 

 مجمع عمومى کارگرى
 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و 
! مستمر کارگران است  

 

کارگران در مبارزات جارى به مجمع 
جنبش مجمع عمومى ! عمومى متکى شويد

! را گسترش دھيد  
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 2009مارس  8کنفرانس بين المللی بمناسبت 
 چرا سکوالريسم اساسی است؟

 

نقش مخرب : "مارس يک کنفرانس يک روزه با تم 7روز شنبه سازمان آزادی زن 
در شھر گوتنبرگ، " مذھب در زندگی و بر حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟

در اين کنفرانس فعالين و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و .  سوئد سازمان ميدھد
اروپا گرد می آيند تا تاثير رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر زندگی زنان را 

مذھب کاتوليک، کليسای ارتدوکس، مذھب يھود، اسالم و .  مورد بررسی قرار دھند
 . جنبش اسالم سياسی مورد بررسی قرار می گيرد

 

 : اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است

 مرکز برای تحقيق ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،سوئد -زنان برای صلح  ،ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو
 

 :سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است
 

 ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه   ھما ارجمند
 CFIسکوالريست، مسئول بخش اروپای    ھوگو استرال
 الجزاير/فرانسه -عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا سواد بابا آيسا
 حزب کمونيست رفرم، ايتاليا ايما باربوسا
 انگلستان -ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء   جولی بيندل

 دانمارک -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن   مالينه بوسک
 نويسنده، مدافع حقوق زن، آرژانتين                 سوسن تامپيه ری
 مدير انجمن برای آزادی علم، مذھب و فرھنگ، استاد دانشگاه اورشليم، اسرائيل فرانسس رادای
 رئيس سازمان ھمبستگی زنان، فرانسه سابينه سامون

 رومانی -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن                بث سيه سيلسکی
 لھستان -معاون سازمان سکوالر راسيوناليست، عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی نينا سانکاری
 فعال حقوق زن، افغانستان ليزا سروش

 فرانسه -سازمان انديشه آزاد، نويسنده و ژورناليست سکوالر، مدافع حقوق زن کارولين فورس
 مسئول سازمان ميخک سفيد    پروين کابلی
 رئيس سازمان آزادی زن   آذر ماجدی

 مصر آزا کامل محمد عبدل ميگيد      
 سوئد -شبکه مردان عليه خشونت ناموسی   کريم نوری
 رئيس کلوب فمينيست، گرجستان                 ليا نادارايا

 مدير پروژه در سازمان زنان عرب، اردن   ليال نافع ھمارنه
 مدير مرکز زنان آسودا، سليمانيه، کردستان عراق   خانم لطيف
 فرانسه -رئيس ابتکار فمينيستی اروپا                          فرنچ-ليليان ھالس

 سوئد/عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا بلغارستان بورينا يوھانسون
 سوئد–ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی    ماريا ھاگبری
 محقق و فعال حقوق زن، سوريه نوال يازجی
 سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن -گرداننده و مدراتور مريم کوشا 

 .فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد بوتينا کانان خوری، 
 

اطالعات دقيقتر در آينده از طريق نشريه آزادی زن و وب سايت سازمان به .  از عالقمندان شرکت در کنفرانس خواھشمنديم که با ما تماس بگيرند
 . اطالع عموم خواھد رسيد

com.gmail@wlmedusahuset   com.gmail@azar.Majedi   net.azadizan.www 

 شھال نوری    737262622(0)46+آذر ماجدی     7886973423(0) 44+

٨٧شماره   
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حزب "حزب اکس مسلم يا  *
سابق در "  کمونيست کارگری

تناقضی خرد کننده گير کرده 
جنگ "ديروز مساله .  است

آمريکا گريبانشان "  فرصت ساز
امروز جنگ غزه  ،را گرفته بود

و سياستھای پرو اسرائيلی حميد 
تقوايی و جنگشان عليه 

باور .  و انساندوستی"  اومانيسم"
از قرار کشته ھای  ،نکردنی است

غزه و اسرائيل کافی نيست که به 
ليدر اين جريان "  اومانيسم"

براستی چه .  خراشی وارد شود
تعداد بايد در اين توحش و 
آدمکشی کشته ميشدند تا 

؟ "اومانيسم ايشان گل ميکرد"
بنظر اين نو .  تاسف آور است

پوپوليسم تاٽيری از اومانيسم و 
 !انساندوستی نپذيرفته است

 

در دفاع از سياست راست و  *
پرو اسرائيلی حميد تقوايی برخی 
از کادرھای حزب اکس مسلم قلم 

مطالبشان .  به دست گرفته اند
ترکيبی از فحش و تکفير و ناسزا 
. و اتھام و کمی ھم استدالل است

استدالل %  ١  ،فحش ميدھند%  ٩٩
در اين ميان گويی مسابقه .  ميکنند

ای از فحاشی در صفوف اين 
ھر که .  جريان براه افتاده است
بيشتر  ،بيشتر ناسزار ميگويد
بيشتر زن  ،حرمت شکنی ميکند

بيشتر تحريف  ،ستيزی ميکند
در صف مقدم قرار  ،ميکند
کاربرد اين روش ناشی .  ميگيرد

از موقعيت سياسی استيصال 
آميزی است که در آن قرار گرفته 

در غير اينصورت چه نيازی .  اند
حزبی که .  به اين رفتار شنيع بود

يک بخش از رھبری اش به دنبال 
در جنگ و حمله "  فرصتھا"

بخش ديگر  ،نظامی آمريکا است
رھبريش مشغول تھديد به لو دادن 
آی پی کمونيستھا در مقابله با قوم 

و بخش ديگر آن  ،پرستان است
مشغول از ريشه خشکاندن ھر 
نوع اومانيسمی در حزبشان 

معلوم است که کادرھايش  ،است
. ھم چنين روشی را اتخاذ کنند

در اينجا ھم باز می .  بگذاريم
بينيم که چگونه خود را عمال در 
يک سوی تقابل دو قطب 
تروريستی قرار داده اند و 
بعنوان نيروی متمايل به يک سو 

کودنانه .  به منتقد خود می تازند
ميکوشند منتقد کمونيست خود را 
در طرف مقابل کشمکش دو 

از .  قطب تروريستی قرار دھند
قرار نيروی سومی در اين ميان 

ظاھرا اين جدال فقط دو .  نيست
مردم متمدنی نيستند  ،قطب دارد

که ھمسويی با ھر کدام از دو 
قطب را عين ھمسويی با 
تروريسم دولتی و يا تروريسم 

آيا واقعا تصور .  اسالمی ميدانند
اينکه جرياناتی از موضعی سوم 
ھم ھمسويی اين جريان با 
تروريستی دولتی اسرائيل و 
مدافعين اش و ھم ھمسويی با 
اسالم سياسی و رژيم اسالمی را 

کار دشواری است؟  ،نقد کنند
نمونه اين سياست و !  زشت است

استدالل را دوم خرداديھا و توده 
ای ھا در مقابل ما کمونيستھای 

نقد به .  کارگری قرار ميدادند
جريان ارتجاعی دوم خرداد را 
به ھمسويی با خامنه ايی متھم 

اين دنيای دو قطبی .  ميکردند
نيرويی است که جامعه را نمی 

اردوی .  مردم را نمی بيند.  بيند
آزاديخواھی و برابری طلبی را 

اين .  عليرغم ادعاھايش نمی بيند
نيرويی است ھمسو با برخی 
سياستھای يک سوی اين دو 

معلوم نيست .  قطب تروريستی
که به آن جريانات صلح دوست 
و انساندوست اسرائيلی که 
سياست جنگ طلبانه دولت 

چه  ،اسرائيل را محکوم ميکنند
ميگويند؟ آيا آنھا را ھم در کمپ 
جمھوری اسالمی و حماس قرار 
ميدھند؟ کاری که جريانات الترا 
راست مانند جريان نتانياھو و 
بقيه راست اسرائيل در قبال اين 
جريانات منتقد ھيات حاکمه 
اسرائيل انجام ميدھند؟ مقايسه 
موضع اين جريانات دست 
راستی اسرائيل و موضع 
رھبری حزب اکس مسلم واقعا 

 .  درس آموز است

 

منصور ترکاشوند تالش کرده  *
است با مظلوم نمايی وارد بحٽ 

مظلوم نمايی از جريانی که .  شود
را آفريد "  لجن آنالين"سنت 

 

 !غزه گيت حزب اکس مسلم
 

 على جوادى

فحاش  ،ھتک حرمت ،تھمت زدن
سنت جريانی است که حقيقت را با 

ما در اين ميدان .  خود ندارد
بگذار .  تنھايشان ميگذاريم

گالدياتورھای پيروز مسابقه ھتک 
% ١ما را با آن .  حرمت باشند

ھيچ استدالل .  مطلبشان کار است
 . آنھا را بدون پاسخ نخواھيم گذاشت

 

بعضا ادعا ميکنند که به علت  *
تحليل متفاوت از جنگ است که 
چشمشان را بر فجايع دولت 
اسرائيل بسته اند و فقط تمرکزشان 
را به يک طرف ديگر اين تقابل 
. ارتجاعی يعنی حماس دوخته اند

اما .  ميگويند جنگ دو طرف دارد
معلوم نيست که چرا فقط به يک 
طرف جنگ مشغولند و عمال 
جنايت دولت اسرائيل را کمرنگ 
ميکنند و عمدتا بر جنايت اسالم 
. سياسی و حماس تاکيد ميکنند

واقعيت اين است که تحليل اين 
 ،جريان از جنگ غزه ھر چه باشد

اگر ليدر اين جريان بويی از 
عمليات دولت  ،انسانيت برده بود

اسرائيل در غزه را حداقل 
ميتوانست به عنوان جنايت جنگی 

اين کمترين انتظار .  محکوم کند
مگر کم بودند جريانات .  است

اسرائيلی که از نفس جنگ اسرائيل 
پشتيبانی "  دفاع از خود"تحت لوای 
اما در عين حال سياست  ،ميکردند

جنگی و عمليات آدمکشی دولت 
اسرائيل را ھم عميقا محکوم 

موضع ليدر اين حزب .  ميکردند
حتی از موضع اين جريانات در 
 . خود اسرائيل ھم ارتجاعی تر است

 

ميگويند منتقدين سياست ھای  *
پرو اسرائيلی ليدرشان از موضعی 
پرو اسالمی به جنگ اين جريان 

اما نميتوانند حتی يک .  آمده اند
کلمه در دفاع از اين اتھامات خود 

ظاھرا .  دليل و استدالل بياورند
از قرار .  احتياج به استدالل ندارند

اما .  کافی است"  استفتا"و "  فتوا"
بگذاريد برای لحظه ای پا در اين 
دنيای خيالی و اين اتھامات پوچ 

٨٧شماره   

از .  شيوه غير قابل انتظاری است
تالش کرده است .  اين ميگذ۠رم

ميگويد اين .  استدالالتی ارائه دھد
جريانات تحوالت بعد از يازده 

مدعی .  سپتامبر را درک نميکنند
منصور حكمت  "-١:  است که

فرصت زيادی برای باز كردن 
مسائل دنيای بعد از يازده سپتامبر 

راه حل مساله   -٢"  را نداشت
فلسطين پس از يازده سپتامبر 

بايد با "  -٣.  تغيير کرده است
منصور حكمت به جنگ اينان 

به تک تک ."  رفت و پسشان زد
 .اين نکات ميپردازم

 

منصور حكمت فرصت "  -١
زيادی برای باز كردن مسائل 
دنيای بعد از يازده سپتامبر را 

اين يک ادعای پوچ ":  نداشت
تحريف در روز روشن .  است

بايد .  معموال کار ساده ای نيست
بسيار مستاصل بود که چنين 
. منصور حکمت را تحريف کرد

چھار مقاله مھم که در برگيرنده 
مختصات اصلی جھان پس از 
يازده سپتامبر است از مھمترين 
رساله ھای ارزشمند منصور 

اين مجموعه چراغ .  حکمت ھستند
راھنمای ارزيابی جھان معاصر 

متد و تالش  ،چھارچوب.  است
منصور حکمت در مقاالت جھان 

سپتامبر را با مطالبی  ١١پس از 
که تمام صاحب نظران سياسی که 
فرصت بيشتری در سالھای کنونی 

چه نتيجه ای  ،داشتند مقايسه کنيد
ميگيريد؟ منصور حکمت عليرغم 
عمر کوتاھش بزرگترين در 
افزوده سياسی در اين زمينه را 

  .دارد

 

اما چرا چنين ادعايی از زبان يک 
کمونيست "کادر حزب مدعی 

بيان "  کارگری
٢٣صفحه   
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ميشود؟ مساله اين نيست که 
منصور حکمت عليرغم مرگ 
نابھنگامش نتوانست مسائل پس از 

 ،سپتامبر را بررسی کند ١١
واقعيت اين است که حزب اکس 
مسلم در فرای چرخش به راست 
خود ديگر نيازی به آن تزھا 

حزبی که به راست .  ندارد
تزھای راست و  ،چرخيده است

پوپوليستی حميد تقوايی شکل 
نيازی  ،دھنده خط مشی آن است

به تزھا و مبانی تحليلی منصور 
حزبی که در .  حکمت ندارد

ھمسويی با برخی سياستھای قطب 
 ،تروريسم دولتی قرار گرفته است

ناچار است تحليلھای منصور 
حکمت را ناکافی و ناقص 

باور کنيد مشکل نقد .  ارزيابی کند
مساله تزھای حميد .  ما نيست

تقوايی در قبال مساله فلسطين 
است که در يک ھمسويی آشکار 
با يک قطب جدال تروريستھا در 

از اين رو .  جھان معاصر دارد
ناچارند ادعا کنند که منصور 
حکمت فرصت زيادی برای باز 
کردن مسائل دنيای پس از يازده 

البته اين تنھا .  سپتامبر نداشت
حرفشان نيست، ھم اکنون 
عضوی از کمپين دوم خردادی 

" منصور حکمت پيغمبر نبود"
 .  ھستند

 

راه حل مساله فلسطين پس "  -٢
از يازده سپتامبر تغيير کرده 

اين يکی ديگر از تزھای ":  است
گوشه ای از .  حميد تقوايی است

تالشی است برای پيشبرد سياستی 
که حل مساله فلسطين را منوط به 
. نابودی اسالم سياسی ميدانست

ابتدا تالش کردند به ما بقبوالنند 
که منصور حکمت فرصت زيادی 

سپتامبر  ١١نداشت مسائل پس از 
را باز کند تا سپس ادعا کنند که 

 ١١حل مساله فلسطين پس از 
اين .  سپتامبر تغيير کرده است

تاکتيکی است که رھبری اين 
حزب برای پيشبرد سياست راست 
. خود در دستور قرار داده است

اما معنا و مضمون اين تغيير 
برداشتن :  چيست؟ در يک جمله

جدال دو قطب  ،شرايط جھانی
تنھا بر پيچيدگی اين مساله می 

اما راه حل آن را بطور .  افزايد
  .پايه ای تغيير نميدھند

 

تغيير راه حل مساله فلسطين يک 
نمونه چرخش براست رھبری 

اھميت .  حزب اکس مسلم است
مساله اين است که در نتيجه اين 
تغيير فشار از روی دولت 

اين .  اسرائيل برداشته ميشود
. جوھر مساله مورد انتقاد ماست

حال بايد پرسيد آيا نتيجه اين 
تغيير ھمسويی با جريانات دست 
راستی اسرائيل نيست؟ آيا اين 
مواضع پرو اسرائيلی نيست؟ 
اگر باور نداريد از جريانات 
صلح دوست موجود در اسرائيل 

از .  به شما خواھند گفت.  بپرسيد
آنھايی بپرسيد که در شرايطی که 
مردم غزه تحت محاصره 

زير  ،اقتصادی قرار داشتند
برخالف  ،بمباران وحشيانه بودند

با "  اومانيسمشان"شما دلشان و 
 !مردم غزه بود

 

مساله فلسطين  ،باز تاکيد ميکنم
. يک مساله تاريخی و ملی است

راه حل آنھم ھمان راه حل 
. کالسيک کمونيستھا است

مساله  ،شرايط تغيير کرده است
اسالم .  پيچيده تر شده است

سياسی به يک بازيگر مرتجع 
در جدالھای منطقه تبديل شده 

زخم موجود بر پيکر مردم .  است
فلسطين را به سرمايه سياسی در 
جھاد ضد انسانی خود در مقابله 
با ترويسم دولتی تبديل کرده 

اما عليرغم اين تغيير و .  است
تحوالت حل مساله فلسطين 
کماکان منوط به وادار کردن 
دولت اسرائيل در برسميت 
شناختن کشور مستقل و متساوی 

بعالوه حل .  الحقوق فلسطين است
صلح در  ،مساله فلسطين

رفع تبعيض از مردم  ،خاورميانه
فلسطين يک رکن اساسی نابودی 
اسالم سياسی و تروريسم 

به قول .  اسالمی در منطقه است
"منصور حکمت تروريسم و : 

دشمنى کور با ھرچه رنگى از 
غرب و غربگرايى دارد سرمايه 

در سياسى اينھا در جامعه و 
ميان مردمى است که آمريکا و 
اسرائيل را بدرست بعنوان 

 

  …غزه گيت حزب اکس مسلم

فشار از روی دولت اسرائيل و 
متحدينش برای برسميت شناختن 

 کشور مستقل فلسطين؟ 

 

مسلما اين جريانات می پذيرند که 
 ١١حل مساله فلسطين پيش از 

سپتامبر ھمان راه حلی است که ما 
کمونيستھای کارگری بر آن تاکيد 

 ١١اما معتقدند که پس از .  داريم
سپتامبر بايد فشار را بر روی 
. اسالميستھا و حماس متمرکز کرد

معلوم نيست چرا اين جريان به اين 
 ١١راه حل نرسيد که پس از 

سپتامبر حل مساله فلسطين منوط به 
اعمال فشار و مقابله ھم با دولت 
اسرائيل و ھم اسالميستھا ھر دو 

مگر نه اينکه معتقدند است؟ 
کشمکشھای خاورميانه فقط و فقط  
در چھارچوب تقابل دو قطب 
تروريستی بايد توضيح داده شود و 

سال  ۵٠تاريخ مساله فلسطين و 
کشتار و سرکوب مردم فلسطين را 
 !بايد به بايگانی سپرد و صفر کرد؟

 

سپتامبر  ١١ميگويند جھان پس از 
. ترديدی نيست.  تغيير کرده است

بايد اضافه کنيم که حزب کمونيست 
. کارگری ھم تغيير کرده است

مسائل بعضا پيچيده و غامض تر و 
مساله ما ھم .  يا  ساده تر ميشوند

نقد ما به .  جدل در اين سطح نيست
. تزھای مشخص اين جريان است

مٽال جدال دو بلوک شرق و غرب 
در دوران جنگ سرد حل بسياری 
از مسائل منطقه ای را پيچيده تر و 

مساله فلسطين ھم از .  سخت تر کرد
اين جدال تاٽير پذيرفت و ھم بر آن 

اما حل مساله .  تاٽير گذاشت
فلسطين کماکان منوط به اعمال 
فشار بر دولت اسرائيل بمنظور 
برسميت شناسايی کشور مستقل 

و نه منوط به نابودی فلسطين بود 
بلوک شرق که حامی جريانات 
ناسيوناليست فلسطينی بود و به آنھا 

مساله فلسطين يک  .اسلحه ميداد
حل آن ھم مستلزم .  مساله ملی است

وادار کردن دولتی که اين مساله را 
ايجاد کرده است به برسميت 
. شناسی حقوق مردم فلسطين است

٨٧شماره   
عاملين اصلى بيحقوقى و 

صلح .  محروميتھاى خود ميشناسد
در خاورميانه، تشکيل کشور 
فلسطين، تخفيف مشقات ملى و 
قومى و رفع تبعيضاتى که بر 
مردم فلسطين روا داشته ميشود، 
ناقوس مرگ جنبش اسالمى در 
خاورميانه را به صدا در 

(مياورد دنيا  ،منصور حکمت." 
تاکيد از من  ،سپتامبر ١١پس از 
 .)است

 

بايد با منصور حكمت به "  -٣
.": جنگ اينان رفت و پسشان زد

اينکه يکی از اين دوستان جسارت 
بخرج داده است و کوشيده است با 

ما بيايد " منصور حکمت به جنگ"
. برای اين جدل يک پيشروی است
. ما از اين مساله استقبال ميکنيم

ايشان تالش کرده است مجموعه 
ای از تحليل ھای منصور حکمت 

در .  را در مقابل ما قرار دھد
صورتيکه اساس راه حل ارائه شده 
در آن رساله است حکمی بر رد 
نقطه نظرات حزب متبوعشان 

از اين رو کودنانه تالش .  است
کرده اند که راه حل منصور 
حکمت در قبال مساله فلسطين را 

 ،بارھا گفته ايم.  در زير خاک کنند
منصور  ،باز ھم تکرار ميکنيم

حکمت در ھمان رساله بطور 
مشخص و سياه بر روی سفيد 
سياستش را به روشنی بيان کرده 

. جايی برای تحريف نيست ،است
  :ميگويد

 

ھر سياست فعال و پيشرو مردمى "
براى مقابله با تروريسم اسالمى 

حل )١:  بايد از ھمينجا شروع کند
بايد اين معضل .  مساله فلسطين

مردم فلسطين .  تاريخى حل بشود
بايد کشور مستقل خود را داشته 

بايد آمريکا و دولتھاى .  باشند
غربى را ناگزير کرد از حمايت 
يکجانبه خود از اسرائيل دست 

بايد اسرائيل را وادار .  بردارند
کنند صلح و استقالل فلسطين را 

حل مساله فلسطين مھم  .بپذيرد
ترين رکن مقابله با اسالم سياسى و 
تروريسم اسالمى است و جزء 
اصلى يک دستور کار پيشرو و 
فعال در قبال اوضاع کنونى 

(است  ،ھمانجا ،منصور حکمت." 
 )تاکيد از من است

٢۴صفحه   
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اين راه حل مساله فلسطين پس از يازده  
سپتامبر از نقطه نظر منصور حکمت 

آيا جای ترديدی ھم باقی می ماند که . است
راه حل شما صد و ھشتاد درجه با راه حل 

واقعيت اين .  منصور حکمت متفاوت است
مساله .  است که مساله شما فقط ما نيستيم

شما مقابله با کمونيسم منصور حکمت 
 ،سياستش را زير خاک کرده ايد.  است

جرئت حمله و مقابله از روبرو با اين 
کمونيسم را نداريد نتيجتا به مدافعين اش 

آنھا را به  ،اتھام ميزنيد ،پرخاش ميکنيد
ھمسويی با رژيم آدمکشان اسالمی و 

شيوه .  جريانات اسالمی متھم ميکنيد
باور کنيد اگر !  بخود آييد.  زشتی است

رسما اعالم کنيد که سياستھايتان عوض 
کاری به کمونيسم منصور  ،شده است

احترام بيشتری در جامعه  ،حکمت نداريد
  .خواھيد داشت

 

توصيه ما به اين دوستان اين است که با  *
 ،سالح منصور حکمت به جنگ ما نيائيد

به جنگ خط حاکم بر  ،ضرورتی ندارد
اجازه ندھيد آن حزب .  حزبتان برويد

  .بيشتر از اين به راست کشيده شود
 

بسياری از کسانی که در اعالم  *
وفاداری فرقه ای به ليدرشان و عليه ما 

ما را متھم کرده اند  ،قلم به دست گرفته اند
را به "  حسين شريعتمداری"که اتھامات 

طرف خط مشی رھبری اين حزب پرتاب 
ما اين عکس العمل ارتجاعی را .  کرده ايم

بر اھميت جايگاه .  پيش بينی کرده بوديم
چنين مناسکی در فرقه ھای سياسی 

ميدانيم زمانيکه نميتوانند سياست .  واقفيم
حفظ "خود را توجيه کنند ناچارند برای 

دست به نمايش اعالم وفاداری "  تشکيالت
. مجاھد در اين سنت پيشگام است.  بزنند

. اما ما با اين دوستان مقابله به مٽل نميکنيم
اتھام و افترا از نقطه .  ما اتھام نميزنيم

اين شيوه و سنت ما .  نظر ما جرم است
اين .  ما نظراتشان نقد ميکنيم.  نيست

دوستان ھم بھتر است بجای گرد و خاک 
 . قلم بدست بگيرند و استدالل کنند

 

غزه گيت رھبری حزب اکس مسلم يکی 
. از جديدترين اسکاندالھای اين حزب است

 *اسکاندالھای آتی کدامند؟  

 ليال احمدی 

به دنبال اعتراضات مکرر، تومار نويسی و پافشاری پرستاران کرمانشاه بر خواسته ھايشان و ھمچنين 
در ھفته گذشته بخشنامه ای که به امضای نوری  ،اوضاع متشنج و ملتھب بيمارستانھا و مراکز درمانی

در صورت شرکت در :  زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که بر اساس آن اعالم نموده بود
کالسھا و دوره ھای آموزشی پرستاران بايد از مرخصی استحقاقی ساليانه خود استفاده نمايند و برای 

در يک عقب نشينی مفتضحانه از جانب مسئولين دانشگاه علوم پزشکی  ،مدت کوتاھی ھم اجرا شده بود
 .عمال لغو گرديد

 

 ،الزم به ذکر است که عليرغم حضور و شرکت پرستاران دراين کالسھا و دوره ھای آموزشی
 ! ھيچگونه پيگيری و بازخواستی برای استفاده از مرخصی ھای شخصی و استحقاقی انجا م نشد

 

خواسته ھای اساسى پرستاران ھمچنان پادرھوا مانده  ،با اين حال و عليرغم اين عقب نشينى نورى زاد
 .و کشمکش و جدال بين حکومت اسالمی سرمايه داران و پرستاران در جريان است  
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 غزه گيت حزب 
و سرويس جھانی، برنامه جھان امروز، از آذر ماجدی، بعنوان يک فعال قديمی  4راديو بی بی سی   …اکس مسلم

کمونيست و حقوق زن و از رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری و سازمان آزادی زن، که ھم عليه 
شرکت داشته است، برای مصاحبه  57رژيم شاه و ھم رژيم اسالمی مبارزه کرده و مستقميا در انقالب 

 . بمناسبت سی امين سالگرد انقالب دعوت بعمل آوردند
 

آذر ماجدی در اين دو مصاحبه تاکيد کرد که اين انقالب، بر خالف، تعبير عمومی يک انقالب اسالمی 
مردم از اختناق و ديکتاتوری، .  مردم خواھان آزادی، برابری بيشتر و يک جامعه عادالنه بودند.  نبود

آذر ھمچنان به .  انقالب حاصل چنين شرايطی بود.  سرکوب و فقر و فساد جانشان به لب رسيده بود
 . شرايط امروز و جنبش اعتراضی مردم اشاره کرد

 

در ژانويه و بی بی سی جھان امروز در "  پرواز از تھران"بی بی سی تحت عنوان  4برنامه راديو 
برای شنيدن مصاحبه جھان امروز ميتوانيد به سايت .  فوريه پخش گرديد 10و سه شنبه   9دوشنبه 

 :حزب اتحاد کمونيسم کارگری وآزادی زن رجوع کنيد

com.wupiran.www 

www.azadizan.net 
 

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2009فوريه  12
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 مصاحبه بی بی سی با آذر ماجدی 
 بمناسبت سالگرد انقالب بھمن

 پرستاران کرمانشاه؛
 بخشنامه دوره آموزشى لغو شد

 از سايت حزب ديدن کنيد؛
 

 www.wupiran.com       www.for-abetterworld.com 
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اختالف فاحش بحث منصور 
حکمت در مورد مسئله فلسطين و 
موضع سياسی حزب کمونيست 
کارگری در قبال مسئله مزبور به 
نظر نميرسد برای کسی غير قابل 

مطمئنا برای حميد .  فھم باشد
تقوايی بحث پيچيده و غامضی 

نبوغ خاصی برای فھم .  نبايد باشد
اگرايشان .  کردنش الزم نيست

بحث متفاوتی در اين مورد دارد 
دليلی وجود ندارد که  ،که دارد

نخواھد و يا نتواند در مورد اين 
. اختالف فاحش ابراز نظر کند

بھتر از اين است که بجای اعالم 
صريح اين تفاوتھا و تناقضات 
 ،آشکار از جانب رھبری حککا

امثال مھران محبوبی مجبور 
شوند تا اين درجه لمپنيستی پاسخ 

واقعا اين .  انتقاد منتقد را بدھند
بھتر نيست؟ به جای اينکار مثالً 
بھتر نيست از جانب ايشان 
توضيح داده شود که بحث 
منصور حکمت در مورد مسئله 

و يا "  تغيير شرايط"فلسطين بنا به 
به صورت بنيادی و يا به ھر 
نحوی که خودشان استدالل 

امروزه روز طرفداری  ،ميکنند
از حزب هللا و حماس محسوب 

حزب هللا لبنان و حماس .  ميشود
ھردو نقش منفی بزرگی برسر 
راه حل مسئله فلسطين به عھده 
دارند و ھرروز بيشتر ميدان دار 

نفوذ و .  صحنه در آنجا ميشوند
قدرت جمھوری اسالمی نيز در 
آنجا ھرچه بيشتر و روزافزونتر 
معضل را پيچيده تر و الينحلتر 

منتھا .  بحثی در اين نيست.  ميکند
رشد و ميدانداری ھمه آنھا در 
نتيجه عدم تمکين اسراييل به 
پروسه عقب نشينی کامل به 
مرزھای قبل از جنگ ژوئن 

و به رسميت شناسی کامل  ١٩۶٧
استقالل فلسطين و تامين صلح در 

باناگزير نمودن .  آن سرزمين است
آمريکا و  ،دول حاکم بر اسراييل

غرب به زيربار رفتن پروسه 
استقالل کامل فلسطين به مثابه 
 ،يک کشور متساوی الحقوق

زمينه رشد و اوجگيری جنبشھای 
ارتجاعی و گرايش مردم فلسطين 
و لبنان به اين نوع جريانات به 

مھرنوش موسوی تازه نفس ِ 
در ميدان "  لجن آنالين"صف 

محمد آسنگران از !  حاضر است
بودن "  بچه محصل"بس داستان 

ما را تکرار کرد حميد تقوايی ھم 
موضع حزبشان در !  باورش شد

مورد مسئله فلسطين بيشتر به 
درد پاسخ مثبت دادن به تعريف 
و تمجيدی که نويد اخگر از حميد 
تقوايی به عمل آورد ميخورد تا 
حزبی که مدعی کمونيسم 

برای رساندن .  کارگری است
مراتب امتنان و حسن نيت حزب 

اکس "به بنيانگزاران اصلی 
نيز موضع گيری خوبی "  مسلم
شک دارم حتی از پسِ  !  است

قانع کردن يک بچه محصل ِ 
گل !  کمی کنجکاو ھم بتواند برآيد

ھيچ امانيسمی نيز در اين شوره 
زار موضع گيری ايشان نخواھد 

ايشان بھتر است غصه .  شکفت
گل گردن اومانيسم کسی در 
. حزب خودشان را نداشته باشند
 !تا اينجا شھر امن و امان است

 

زمانی نه چندان دور مھرنوش 
موسوی عين ھمين حرفھا  و 
بلکه سخيفتر و مشمئز کننده تر 
از اينھا را خطاب به حميد 
تقوايی و محمد آسنگران قلمی 
. ميکرد که يک به يک موجودند

چه اتفاق عجيبی رخ داده که ھم 
اکنون با ھمان اسلحه و ھمان 
لحن رجزخوانی در کنار ھمان 

ميگويند آدمھا و !  آدمھاست؟
افکارشان و حتی کاراکتر 
شخصيشان در طول زمان بنا به 
تاثيرعوامل مختلفی  تغيير 

. اين حرف درستی است.  ميکند
منتھا سوال اين است که آيا 
مھرنوش موسوی تغييری کرده؟ 
کسی اينرا ميپذيرد؟ آيا خودش 
ميپذيرد که کوچکترين تغييری 
در گفتار و اعمالش پديد آمده؟ 
روی اين حساب اگر نسبتھايی 
که ايشان در گذشته نه چندان 
دور متوجه آنھا نمود درست 

نامبردگان بايد تا حاال به   ،باشد
تعدادی مددکار و تراپيست و 
روانشناس برای ايجاد تغيير در 

 !   خودشان مراجعه کرده باشند

 

آذر ماجدی چه خالفی مرتکب 
شده که ھمسر منصور حکمت 
بوده؟ به اين دليل حق حرف 

 شلوغ کردن صحنه
 !برای بی اعتبار نمودن نقد

 

 سعيد مدانلو

نحو فزاينده ای از ميان برداشته 
حتی پروسه سرنگونی .  ميشود

جمھوری اسالمی نيز به لحاظ از 
دست دادن فضای بازی قدرت در 

مسئله .  منطقه تسريع ميشود
فلسطين به مثابه ھمان زخم کھنه 
ايست که دول حاکم بر اسراييل با 
پشتيبانی آمريکا مدام به آن تيغ 

از اين رو خونابه و فساد .  ميکشند
پايان ناپذيری برای رشد کرمھا و 
ميکروبھا از نوع حماس و حزب 
هللا و جمھوری اسالمی و عواملش 

اين جوھر بحث و .   فراھم مياورند
موضعگيری منصور حکمت روی 

 .  مسئله است

 

و "  قدرت دوگانه"سراسر بحث 
توصيف وضعيت جديدی که حميد 
تقوايی در گفته ھای به نوشتار 

نه تنھا  ،درآمده  شان عنوان ميکنند
از نقش و جايگاه طبقه کارگر 
ايران در آن خبری نيست بلکه 
درھيچ کجای صحبت ايشان اسمی 
. از اين طبقه ھم ديده نميشود

ميگويد در عرض دو سه روزی 
که تلويزيون حزب را تماشا ميکرد 

البد .  به اين تز دست پيدا کرده بود
تماسھايی که از آنطرف برقرار 
ميشد و حرفھايی که آنھا در اين دو 
سه روز ميزدند موجباب اصلی 
. پيدايش اين تز را فراھم آورد

راستش من فکر ميکنم در ميان 
کسانی که تلفن ميکردند اگر کسی 

معرفی "  کارگر"بود که خودش را 
می نمود بی شک ايشان جايی ھم 

قدرت "  برای طبقه کارگر در تز
 !  پيدا ميکرد" دوگانه

 

اگر امر کمونيسم کارگری تنھا 
پيگيری سناريويی که حميد تقوايی 
آينده تحوالت سياسی ايران را با آن 
ارزيابی و دنبال ميکند بود 
ديگرھيچگونه نيازی به منصور 

ھرچپ راديکالی تنھا .  حکمت نبود
به باور و اميِد  وقوع ھمين يک 

 .  سناريو تالش وافر ميکند
 

درعوض در پاسخ به منتقد 
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زدن و اظھار نظر ندارد؟ چرا 
بجای يک پاسخ متين و مستدل بی 

محابا شروع به شکستن و تخريب  
کاراکتر طرف مقابل ميکنيد؟ اين 
چه رسم عقب افتاده اى است که بنا 

 گذاشته ايد؟ 

  

حزب کمونيست "محبوبی کادر 
دوست "با عنوان نمودن "  کارگری

دارد خودش را به منصور حکمت 
اينکه کسی از .  .  .    بچسباند و 

نظر سببی يا خونی نزديکی به 
.  .  . منصور حکمت داشته باشد 

چه منظوری را دنبال ميکند؟ "  
اين طرز پاسخ گفتن با پرنسيبھای 
سياسی حزبی که منصور حکمت 
بنا گذاشت بشدت متنافر و متناقض 

اين زبان با کمونيسم .  است
ِ  .  کارگری بيگانه است اين زبان

منکوب کردن مخالف سياسی با 
مربوط کردن بی پايه نسبت او به 
منصور حکمت در مورد اختالفات 

وقتی در .  فاحش سياسی معين است
ارائه يک پاسخ روشن و مستدل 
برای دفاع از بحثھايتان کم 
مياوريد شروع ميکنيد به روشھاى 

بحثھای .  عقب مانده جواب دادن
دار و دسته عبدهللا مھتدی در 
سايت معلوم الحال بروسکه و 
کنکاش در مورد نسبتھای فاميلی 
منصور حکمت گمان نميکنم از ياد 

حاال آقای محبوبی .  کسی رفته باشد
" خانم" "خدمت"قرار است بيشتر 

اين طرز .  بشود"  مشرف"ماجدی 
حرف زدن برخاسته از يک ديدگاه 

خلّص مذھبی و از  ،عقب افتاده
حاج آقا "جنس متلک ھای 

دراصل اين نوع .  است"  بازاری
تعريفی است که  ،ادبيات

از خود به جامعه "  اشرافيت"
اين تعريف .  تحميل ميکند

از خود در امتزاج با "  اشرافيت"
مقام  "بار سنگينی برگرفته از 

قديسين و 
٢۶صفحه   
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شکل خيابانيش .  است"  امامان
لمپنيسم "بصورت متلک ھای 

قابليت مصرف "  حاج آقا بازاری
کمونيستھا خدمت کسی . پيدا ميکند

مخصوصاً .  مشرف نميشوند
 ".خانم"خدمت يک 

 

روشن و  ،محبوبی بحث مستدل
غير قابل پاسخ دادن منتقد را 

تلقی ميکند تا دست "  فحش"
خودش را برای گفتن ھر نوع  
ليچار و نسبت دادن ھرنوع دروغ 

بی پرده .  به منتقد باز گذاشته باشد
حرف دروغ دردھان علی جوادی 
ميگذارد که در جلسه ای از حزب 

سرپناه دھندگان "هللا لبنا ن بنام 
. دفاع کرده است"  مردم لبنان

جالب اينجاست که ايشان نيز در 
آن جلسه حضور داشته و به اين 
حرف علی جوادی اعتراض کرده 

 ! است

 

از !  تا ميتوانی شلوغش کن
منتقدی که پاسخ زيبنده ای به 
حرفش نداری طلبکار شو تا 
خواننده سردرگم شده و اصل 
مطلب و نقد منتقد در نظرش 
جنگ لفظيھای بی پايه و بی 

ھمه ميدانند .    اعتبار جلوه کند
حرفھايی که محبوبی به علی 

بعضاً  ،جوادی نسبت داده است
اقتباسی از حرفھای کورش 

خوب است .  مدرسی است
دادستانی يک دادگاھی دريک 
.  مملکتی نصيب ايشان نشود
. مدرک عليه مردم جعل ميکند

حقيقت قربانی سنت جديد حزب 
 . ايشان است

 

محبوبی آنجايی ھم که ميخواھد 
 ،حرف بزند"  متين و  مستدل"

صحبتھای "بحثش اين است که 
تقوايی از طريق تلويزيون در 
سطح ميليونی به گوش مردم 

خب اين دليل درست ".  ميرسد
بودن سياست مسلط بر حزبی 
است که مدعی کمونيسم 

در اختيار داشتن !  کارگريست؟

. باب کرده ايد کاردشواری نيست
سی سال کادر حزب  ،وانگھی

منصور حکمت بودن نيز کسی 
واکسينه "  آمپول کمونيستی"را با 
با آمپول "اين روش ِ .  نميکند

 ،مخالف سياسی"  معالجه کردن ِ 
مبدع اش اتفاقا حميد تقوايی ليدر 

حزب کمونيست "کنونی 
منصور حکمت .  بود"  کارگری

مطلقا استعداد ِ ابداع و 
بکارگيری ھيچگونه روشی 

مصونيت کمونيسم "برای 
به کادرھای "  کارگری بخشيدن
با اين حسابی .  حزبش را نداشت

که محبوبی ميکند البد ھرکسی 
که سابقه ماندگاريش در آن 
حزب بيشتر است درجه 
وفاداريش به کمونيسم ھم بيشتر 

ارث بردن نام يک حزب !  است
ھرگز تضمين کننده درستی 
سياستھای آتی آن حزب نبوده 

حزب "تاريخ جديد .  است
از زمانی "  کمونيست کارگری

آغاز ميشود که نظرات به غايت 
پوپوليستی حميد تقوايی سياست 

ھمه پزعاليتان .  مسلط بر آن شد
به سبب به ارث بردن نام حزب 

اما .  منصورحکمت است و بس
ھرگونه اعتراف به مغايرتھای 
پايه ای متديک و تئوريک با 
کمونيسم کارگری منصور 
حکمت از جانب رھبری حزب 
مزبور به مثابه  بی مسما نمودن 
ارتباط آن با منصور حکمت 
خواھد بود و اين برای رھبری 

منصور .  حزبشان صرف نميکند
حکمت برای رھبری حزبِ  به 

با ھمه "  اکس مسلم"عينه 
سواالت ِ ھرگز پاسخ نگرفته 

تنھا برای  ،پيرامون و داخل آن
توجيه تناقضات به غايت 
پوپوليستی و قابل فروش کردن 
کااليی که قرار است به فروش 
. برسد مورد استفاده قرار ميگيرد

ديگران را "  سر و صدای"پاسخ 
ِ   ،ھم بابت اين تقلب آشکار تيم 

اخيراً با مھرنوش موسوی تقويت 
. خواھد داد"  لجن آنالين"شده 

حاال مھرنوش موسوی ھم تا چه 
زمانی آنجا دوام بياورد خودش 
ميتواند موضوع حدس ھرکسی 

فعالً که انجام وظيفه ميکند .  باشد
چه .  وجودش ضروری است

زمانی ايشان ميخواھد با اين 
حزب ھم سرلج بيفتد و اسناد و 
 ،مباحث داخلی آنرا علنی کند

موضوعی است که فعالً برايشان 

 

 شلوغ کردن صحنه
 ...برای بی اعتبار نمودن نقد

 ،امکانات صوتی و تصويری
امکان دسترسی به مردم را بيشتر 
ميکند و اين يک مزيت برای ھر 

بی بی سی و .  جريان سياسی است
صدای آمريکا از اين نظر 
امکاناتشات از ھمه بيشتر و 

شنونده ھم کم .  مجھزتر است
از کی تا حاال برخورداری .  ندارند

از اين امکانات مالک حقانيت 
سياسی يک حزب قرار گرفته 

اينطور اگر شدنی بود ھخا !  است؟
االن سالھا بود که در ايران 

يا آن ديگری .  فرمانروايی ميکرد
روی حساب شنوندگان  ،فوالدوند

خودش را طعمه  ،بسيار داشتن
 . جمھوری اسالمی کرد

 

حزب کمونيست "ھمه مشکل 
دراين است که بحثھايش "  کارگری

مسئله  ،"قدرت دوگانه"در مورد 
و بطور کلی "  اکس مسلم"  ،فلسطين

نحوه پردازش تئوری اش در قبال 
مسائل گوناگون مبتالبه اوضاع 
سياسی ايران و جھان با مبانی 
متديک کمونيسم کارگری که 
منصور حکمت منادی آن بود کامال 
. مغاير و حتی در تباين با آن است

اينرا حزب ما به عيان و مکرر 
پاسخ که برايش .  نشان داده است

نداريد شروع ميکنيد آسمان 
طرف مقابل  ،ريسمان به ھم بافتن

. را به حزب هللا و حماس چسباندن
ھمسر منصور حکمت بودن را 
ميکنيد نقطه ضعف اصلی و گناه 

واقعا فکر !  نابخشودنی آذر ماجدی
ميکنيد با اين شيوه ميتوانيد دھان 
مخالف سياستھای حزبتان را زيپ 

 بگيريد و مرعوبش کنيد؟ 

 

شايد سخن "  ،محبوبی مينويسد
کوتاه آخرم بعنوان يک کادر اين 
حزب که خودم را نزديک به سی 
سال کادر حزب منصور حکمت و 

بايد بگويم که  ،حميد تقوايی ميدانم
آذر ماجدی کادرھای اين حزب را 

نه اتفاقا اشتباه ".  نشناخته است
شناختن تعدادی از نوع شما .  ميکنيد

مھجور و "  ادبيات"که اين نوع 
شلوغ ـ پلوغ کنی را در حزبتان 

٨٧شماره   
ضرورتی به فکر کردن در 

اگر جنگ .  موردش وجود ندارد
داخلی ايشان با حزب مزبور ھنوز 
شروع نشده باشد جای تعجب 

نشانه ای از تغيير که در .  است
البد رھبری .  ايشان ديده نميشود

حزبشان کامالً تغيير ماھيت داده و 
خاصيت سازگاريش با جنس 

مھرنوش موسوی از اين "  سياسی"
 ،عليرغم اين.  تغيير ناشی ميشود

" اکس مسلم"توصيه من به حزب 
اين است که روی خواص 

مھرنوش !  جديدشان حساب نکنند
موسوی تحت ھيچ شرايطی قابل 

اين توصيه را .  پيش بينی نيست
بھتر است اصغر کريمی آويزه 

 ! گوشش کند

 

 !خبِر يک سری شايعات ،درضمن

گفته ميشود که يکی از آيت هللا 
ھای خيلی معروف قم که فعالً 
مصلحت نبوده که اسمش را علنی 

اکس "کنند فتوا صادر کرده که 
آگاھان ِ .  حرام است"  مسلم

شايعاتی عقيده دارند که از نظر 
ھر جريانی که  ،علما و فقھای قم
با ھرگونه "  مسلم"به نحوی با اسم 

پيشوند و پسوندی راه انداخته شود 
يک مذھب است که در رقابت با 
اسالم و بويژه اگر سردمدارانش 
قبالً شيعه اثناعشری بوده باشند در 
رقابت با مذھب شيعه اثناعشری 

آيت هللا معروفی .  آنھا ساخته شده
که اسمش تاکنون پنھان مانده عقيده 
دارد که اين دومين مذھب 

خوانده شده بعد از اولين "  ملعونه"
خوانده شده  بھايت "  ضالّه"مذھب 

و منشعب از شعيه اثناعشری 
مدرنِ  سياسی ـ "تحليلگران .  است
عقيده دارند که مذھب "  مذھبی

جديد به مقدار قابل مالحظه ای از 
" مدرن تر و سکوالرتر"بھاييت 
اين تحليلگران ميليتانسی .  است

موجود در اکس مسلم را به 
ميليتانسی اوليه بابی گری 
.  پاتريارک بھاييگری تشبيه ميکنند

ھمچنين گفته ميشود اکس مسلم 
بدواً توسط کسانی از نھادھای 

سياسی ـ مذھبی ـ فرھنگی و "
بورژوازی غرب به مثابه "  مدرن

پروژه و محملی برای گسترش و 
مسيحيت مدرنيزه "فعال نمودن 

" جماعات مسلمان"در ميان "  شده
غرب و در ادامه برای گسيل 
مسيونرھای مذھبی از نوع 

٢٨صفحه اکس "مسيحيان   
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ھمانطور که از عنوان پيداست 
قصد من انتقاد از تئوری ھايی 
است که وظيفه مارکسيسم را پيش 

البته .  گويی وقايع اجتماعی ميدانند
پيش گويی ھای سياسی در ھر 
شرايط و برھه ای الزمند و يا 
دقيقتر تحليل سير اوضاع و 

اما .  موگلفه ھاى آن ممکن است
کل مارکسيسم را اينگونه تعبير 
کردن فقط به معنای رنگی از 
تاريخگرايی دادن به مارکسيسم 

اصول اعتقادی .  است
تاريخگرايی عبارت از است از 
اينکه وظيف علوم اجتماعی طرح 
پيشگويی ھای تاريخی است و اين 
پيشگويی ھای تاريخی در ھر 

متاسفانه اين .  زمينه ای الزمند
امر به مارکسيسم و کمونيسم 

از اينرو .  علمی معنی ميشود
تحليل من اين است که انتقاد از 
روش تاريخی مارکسيسم که 
راستش بيشتر ميراث کمونيسم 

با اين .  روسی است توصيف شود
حال قصد دارم به گونه ای 
صحبت کنم که پوپوليسم عمده 
ھدف يا يگانه ھدف عمده انتقاد 

 . من است

 

به ھر حال خوشوقت خواھم بود 
وقتی که از مارکسيسم نام می برم 
به اين نکته توجه داشته باشيد که 
اساسا منظورم نقد بنيان ھای نظام 
سرمايه است و به سيستم فلسفی 

در ضمن .  خاصی اشاره نمی کنم
به خود اين آزادی را خواھم داد 
که از مارکسيسم نه تنھا انتقاد 

و .  بلکه از مدعياتش دفاع کنم
دست خود را باز بگذارم که 
آموزش ھايش را به شدت ساده 

 .کنم

 

يکی از نکاتی که کل مارکسيست 
ھا در آن ھم دلند اين است که ما 
صرفا نبايد با تفسير جھان مشغول 
شويم بلکه بايد به تغيير آن کمک 

من با اين نگرش سمپاتی .  کنيم
عميقی دارم و اينکه اين مجمع 
انسان و جامعه را موضوع کار 

 -1:است که مارکسيسم ادعا دارد
روش پيش بينی را   -2علم است 

اتخاد می کند که علوم طبيعی به 
برای مثال (آن عمل می کنند 

استفاده مارکس از تحقيقات 
مورگان در منشا خانواده و 

پيشرو   -3)  مالکيت خصوصی
اما من می خواھم بگويم .  است

که ادعای دوم ناموجه است و آن 
قسم پيشگويی ھايی که به 
مارکسيسم نسبت می دھند از آن 
يک دستگاه مذھبی عھد عتيق 

 .می سازد

 

اين آموزه ھای تاريخگرايانه 
دريايی با مارکسيسم فاصله 

اينکه بر فرض مثال .  دارند
خورشيد گرفتگی را می شود 
پيش بينی کرد پس به ھمين 
ترتيب انقالبات را ھم می شود 

اينکه مبانى علوم  ،پيش بينی کرد
مثبته  را ميتوان به قلمرو 

بيانگر يک  ،اجتماعى تسرى داد
درک خشک و دترمينستی از 

اين را .  جامعه و تاريخ است
ميتوان آزمون تاريخ انگارانه 
ناميد اما مطلقا نميتوان به آن 

اين ايده که به .  مارکسيسم گفت
قول مارکس وظيفه سياست 

با  ،تخفيف درد زايمان است
تحوالت سياسی پيش بينی شده 

برای .  قريب الوقوع بستگی دارد
مثال کليد فھمی که از روابط 
درون طبقاتی و تضاد ھای 
طبقاتی که مارکس در کمون 
پاريس به دست می دھد و فی 
المثل به کموناردھا ھشدار می 
دھد که بانکھا را از آن خود کنند 
يا سيستم گردش مالی را از دست 

بيشتر  ،بورژوازی بدر بياورند
يک تاکتيک سياسی در جنگ 
طبقاتی است و ربطی به پيش 

آن مکاتب و .  گويی ندارد
ايدئولوژی ھائی که تصويری 
عکس اين ميدھند ميخواھند 
اينطور نشان دھند که تاريخ 
طرحی دارد و اگر بتوانيم از آن 
پرده برداريم کليد فھم آينده را به 

 .دست آورده ايم

 پوپوليسم و پيش گويی اجتماعی ،مارکسيسم

 براساس يک سخنرانی در جمعی از فعالين سوسياليست در آمستردام
 

 على طاھرى

نشان می  ،خويش قرار داده است
دھد که نياز بحث بر اين موضوع 

بحران .  وسيعا مورد تصديق است
خطر مرگباری که بشر  ،اقتصادى

با آن گريبانگير شده و بی گمان از 
بزرگترين خطرھاى دوره کنونى 
است نبايد از سوی مارکسيست ھا 

 .ناديده گرفته شود

 

اما اگر مارکسيسم را به يک دستگاه 
فلسفی تنزل بدھيم و خودمان را 
فيلسوف ھای منفرد و وفاداری به 
مارکسيسم در نظر بگيريم به 
راستی چه کاری از دستمان ساخته 
است؟ بسياری از مارکسيست ھا 
اصرار دارند مشکالت اجتماعی 
حاد تر از آن است که بتوان دست 
روی دست گذاشت و بايد کاری 

البته ھر قدر ھم وقت تنگ .  کرد
باشد بايد از اينکه شتابزده نتايج 
حاضر و آمده را بپذيريم سر باز 

بعنوان مارکسيست و کسانى .  بزنيم
بھتر  ،که تجربيات متفاوت دارند

است مشکالتی را که با آن مواجھيم 
و ھمينطور چاره ھايی را که گروه 
ھای مختلف پيشنھاد می کنند مورد 

به نظرم .  انتقاد عقالئی قرار بدھيم
بھترين راه حل روبرو شدن با 

نقد .  مشکالت با سالح نقد است
 !روش ھای کھنه

 

من پيرو کمونيسم کارگری و 
مارکسيسم ھستم و مقصودم از اين 
سخن اين است که به بحث و 

ھمچنين معتقدم .  استدالل اعتقاد دارم
کاربرد مارکسيسم به مثابه علم در 
مورد مشکالت برخاسته از حوزه 
اجتماعی نه تنھا ممکن بلکه مطلوب 

اما از علوم اجتماعی کاذب و .  است
آکادميک بيزار و بھتر است بگويم 

بسياری از پيروان فلسفه و .  بيمناکم
حتی دانشمندان امروز مارکسيست 
اند يا خودشان را اينگونه خطاب 

مثال در انگلستان عده .  ميکنند
زيادی از فيزيکدانان و زيست 
شناسان عالی رتبه بر پيروی از 

آنچه ايشان .  مارکسيسم تاکيد دارند
را به مارکسيسم جلب می کند اين 

٨٧شماره   

 

يک نگاه به دوره مارکس نشان 
می دھد که نه تنھا ھگل بلکه جان 
استوارت ميل که اين فکر را از 
کانت به ارث برده بود وارث اين 
نظر و آموزه تاريخ انگارانه 

در روزگار باستان افالطون .  بودند
و پيش از او ھراکليتوس 

اما .  وھسيودوس قائل به آن بودند
در روش شناسی علوم اجتماعی 
مارکسيسم اساسا با تفسير جھان و 
پيشگويی اين چنينی در تضاد 

مسلما حوزه پيش بينی علوم .  است
از پيشگويی ھای بالشرط تاريخی 

بر فرض مثال آن دسته (جداست 
از نيروھای پوپوليست که ھر سال 
را سال انقالب و جديدا سرنگونی 

 )می دانند

 

برخی از فالسفه و حتی 
مارکسيست ھا امروز از پيگيری 
علوم اجتماعی نااميد شده اند و 
مروج عدم يقين به علوم اجتماعی 

اگر .  باالخص مارکسيسم ھستند
فايده مارکسيسم پيش بينی اجتماعی 
به سان پيش بينی ھای فيزيکی 
نيست پس فايده آن چيست؟ آيا 
براى اينان زمان نااميدی از 
مارکسيسم فرا نرسيده است؟ آيا 
مارکسيسم فقط از آنرو موجه است 
که برخی از پيش بينی ھايش 

 درست از آب درآمد و باقی نه؟

 

اين ديدگاه آموزه تاريخگرايی 
ھمانطور که گفتم بى ربط به 

سنتا مارکسيسم .  مارکسيسم است
در دست طبقات دارا و جنبش 
ھايشان به ھمه چيز براى منافع 

اين .  غير کارگرى تبديل شده است
اين حتى با .  ھم يکى از آنھاست

اين بحث که مارکسيستھا درکى 
ماترياليستى و تاريخى از جامعه و 

تحوالتش دارند 
٢٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٨صفحه     

به شرق در مقابل اسالم "  مسلمی
سياسی پايه ريزی و در يکی دو 
کشور اروپايی به معرض امتحان 

 . گذاشته شد

 

با گرايش و پيوستن مشتاقانه 
کادرھای صاحب نام و فعال 
حزبی که بالفاصله به نام اکس 

به  ،مسلم برايش خطبه خواندند
موجبات تقويت بيش از پيش  ،آنِ 

اين پروژه فراھم آمد و بدون 
فوت وقت بنا براين گذاشته شد 
که به سرعت در ساير ممالک 
اتحاديه اروپا سور و ساتش را 

منتھا بنا به گفته .  پھن نمايند
اکس مسلم در  ،آگاھانِ  شايعاتی

پروسه تکوين و شکل گيريش 
بجای تبديل شدن به محملی برای 

خود ھمچون  ،گسترش مسيحيت
پشت "يک مذھب جديد سريعاً در 

آنھا ھمچنين .  ظھور کرد"  بام دنيا
تصريح ميکنند که اين اتفاق از 

سياسی ـ مذھبی "ديدگاه نھادھای 
خالی  ،غرب"  ـ فرھنگی و مدرن
مادامی که اين .  از فايده ھم نيست

مذھب جديد با مسالمت در جوار 
مسيحيت و ساير اديان بی 
خطرشده برای سرمايه غرب و 
 ،مفيد به حال آن عمل ميکند

استعداد مورد استفاده  بورژوازی 
غرب قرار گرفتن را به وفور 

 . خواھد داشت

 

 ،ادامه شايعات بر اين تاکيد ميکند
آنھاييکه سعی کردند آنرا يک 

" مذھب نو ظھور و سکوالر"
معرفی کنند در توضيح ساختار و 
فونکسيون آن دچار تناقضات 

اسکالرھای .  عديده و الينحل شدند
مذھبی اديان ابراھيمی نيز به  
بروز اين عقيده اعتراضات 
وسيعی نموده و آنرا يک مذھب 

شايعه .  من درآوردی قلمداد کردند
است که دااليی الما رھبر 

معروف بودائيان اظھار داشته  
که اگر اکس مسلمی ھا قھر نکنند 
حاضر است دستی به سر آنھا نيز 

 . *  بکشد

موضوع وقتی روشن تر می 
شود که توجه کنيم انقالب ھميشه 
چھارچوب و نھاد ھای سنتی 
جامعه را نابود می کند و ھمراه 
با آن بايد ارزش ھای انسانی 

اين حکم در .  نوينی را ترسيم کند
مورد ھدف ھای انقالب به ھمين 

اما اگر .  روشنی صادق است
شروع کنيد به انقالبی کردن 
جامعه نمی توانيد اين جريان را 

وانگھى .  به دلخواه پايان دھيد
انقالبى که کمونيستھا ميخواھند 
يعنى انقالب کارگرى با ديگر 
. انقالبھا تفاوت بنيادى دارد

امروز اسم کودتا انقالب شده 
اما بعضی از چپ ھاى .  است

راديکال اشکالی در کار نمی 
بينند و لزوما سرنگونی را 
انقالب و يا نقطه پايان انقالب 

 . می دانند

 

البته کمونيست ھای کارگری به 
چنينی چيزی اذعان نخواھند کرد 
يعنی اين درک خود بخودی که 
انقالب به پيدايش جھان بھتری 

اگر بر پايه .  خواھد انجاميد
مارکسيسم بخواھيد بگوئيد که 

 ،"چه خواھد شد"نتيجه انقالب 
مستقيما از آن يک دستگاه جبری 

در غير اينصورت .  ساخته ايد
می توان انقالب کمونيستى را 
. وسيله ای برای خوشبختی بدانيد

مارکسيسم به ما ميگويد که 
تالشمان را در چارچوب 

 شلوغ کردن صحنه
برای بی اعتبار 

 ...نمودن نقد
ماترياليستى و تاريخى از جامعه و 
تحوالتش دارند نبايد اشتباه گرفته 

اين آموزه تاريخگرايی در .  شود
مقابل تصميم و اراده بشرى است 
که خود ميخواھد سازنده تاريخش 

 . باشد

 

انقالب اجتماعی يعنی ايجاد يک 
نظام اجتماعی به شکلی کامال نو 
که ميتواند با اتکا به نيروى خالقه 
انسان امروز ملزومات يک زندگی 
درخور آدمی را ايجاد و تضمين 

من اينجا وارد بحث ھدف .  کند
. ھای بشردوستانه مارکسيسم نشدم

آنچه به ما کمونيست ھا و خود 
مارکس الھام می بخشد ضرورت 
تالش براى کاھش فقر و بدبختی و 
خشونت و باالبردن حرمت و 
امنيت و آزادی و برابری و رفاه 

رھائى کل جامعه بيان .  بشر است
. عميق انساندوستى مارکسيسم است

ولی اعتقاد راسخ دارم که اين 
ھدفھا فقط با روش ھای انقالبی 
تحقق پذير ھستند و روش ھای 
. ديگر فقط اوضاع را بدتر می کنند

يعنی به رنج ھای غير ضروری 
اما عده ای چپ .  خواھند افزود

ھای رايدکال بر اين گمانند که 
انقالبی کردن جامعه امرى 

 . دلبخواھى است

 

اما برای کمونيسم کارگری داستان 
اين .  از جای ديگری آغاز می شود

٨٧شماره   
نھادھای اجتماعی و طبقات 

از آن شناخت .  اجتماعی پيش ببريم
و تحليل طبقاتى داشته باشيم و راه 

به قول .  تغيير آن را پيدا کنيم
مستقيم مارکس دولت قوه مجريه 

اما امروز .  طبقه حاکمه است
کمونيست ھا يک قدم جلوتر از 
ھميشه به قدرت سياسی می 

اينکه با در دست داشتن .  انديشيند
قدرت سياسی می تواند منشا 

ھمين .  تغييراتی در دل جامعه شد
امروز اين فشار در سطح وسيعی 

شعار .  از اجتماع احساس می شود
تامين اشتغال کامل با دستمزدھای 
باال برای  کل کارگران شعار 

 .گويائی است

 

به زعم من کمونيست ھا امروز 
بايد با توجه به تجربه ھای صد و 
پنجاه سال گذشته در باره ھدف 
ھای صريح خود در سياست 

شعار .  اجتماعی سخن بگويند
واقعی کمونيست تغيير ريشه اى 
جھان است که ضامن اصل 
بيشترين خوشی و خوشبختی برای 
بيشترين عده و نه فقط عده ای قليل 

براى اين بايد دنيا را از .  باشد
دست ديکتاتوری ھا و رژيم ھای 

اينکار امر .  بورژوايی درآورد
طبقه اى است که کمونيسم اساسا 

بايد به .  طبقه کارگر.  مال اوست
جای شعارھاى توخالی بورژواھا 

مستقيما به قدرت  ،در بيان چپ
سياسى و اقتصادى نظم سرمايه و 
مناسبات سرمايه دارى و دولت 

 . پاسدار آن حمله کرد
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 يک دنياى بھتر
تغيير جھان و ايجاد دنيايى بھتر يک اميد و آرمان ھميشگى انسانھا در طول تاريخ جامعه بشرى 

عليرغم رواج ايده ھاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذھبى و غير مذھبى حتى در دنياى .  بوده است
باصطالح مدرن امروز، ايده ھايى که ھريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را 
تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده ھاى وسيع مردم ھمواره حاکى از يک اميد و باور 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند .  عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بھتر است
از محروميت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتى ھاى امروز رھا باشد، اين اعتقاد که عمل امروز 
انسان ھا، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار 

 .و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده ھاى وسيع مردم را جھت ميدھد
 

کمونيسم کارگرى قبل از ھر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان ھاى بيشمار و نسلھاى 
پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بھتر، يک جھان بھتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر 

 .است

پوپوليسم و پيش گويی  ،مارکسيسم

 ...اجتماعی 



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٩صفحه     

باالخره پس از کلی استخاره، ناز 
و قميش و اطوار خاتمی اعالم 
کرد که کانديد رياست جمھوری 

مدتھا بود که شايعه .  است
کانديداتوری خاتمی بر سر زبانھا 

بازماندگان جنبش دو خرداد .  بود
با التماس و درخواست به حضور 

اما .  ايشان مشرف می شدند
دو .  خاتمی پاسخ قطعی نمی داد

. دليل برای اين کار وجود دارد
 -2.  قيمت خود را باال ببرد.  -1

اجازه "  رھبر"ميخواست از 
 .بگيرد

 

 بازار گرمی به سبک سيد

خاتمی دو دوره رئيس جمھور 
دو سال پس از .  اسالمی بود

درآمدنش از صندوق، بحث 
بر سر زبان ھا "  عبور از خاتمی"

بخشی از جنبش دو خرداد .  افتاد
در .  بسرعت از او عبور کرد

پايان دوره رياست جمھوری، در 
. دانشگاه استيضاح و استھزاء شد

دانشجويان را تھديد کرد و 
و کشتار "  انقالب فرھنگی"

دانشجويان چپ و کمونيست را 
نه تنھا آن مردمی .  يادآوری کرد

که در ھراس از ناطق نوری و 
به او، رای به خاتمی "  نه"بعنوان 

دادند، بلکه فعالين دو خردادی نيز 
ھمه فھميدند .  توھم شان ريخته شد

از اين سيد آبی گرم نمی "که 
خاتمی با سرخوردگی و !"  شود

 .خشم بسيار روانه شد

 

خاتمی اين واقعيت را از ياد نبرده 
بايد برای خود بازار گرمی .  است
. بايد شور و ھيجانی بيافريند.  کند

مساله اينجاست که حتی دو تا 
. وعده دلفريب ھم نمی تواند بدھد

گفته است کلی کار بايد کرد تا 
شرايط به چھار سال پيش 

يعنی از ھمين ابتدا آب .  برگردد
پاکی را روی دست ھمه ريخته 

لذا تنھا راه بازار گرمی، .  است
عشوه و ادا پيشا کانديداتوری 

 . است

 

. توافق نظام کانديد نخواھد شد
" رھبر"بنظر ميرسد که باالخره 

اجازه داده است که خاتمی کانديد 
ھر چند که شرايط بسيار .  شود

تغيير کرده است، اما ھنوز نظام 
به يک سوپاپ اطمينان و به 
بازی ميان دو بال رژيم نياز 

اکنون صرفا و مطلقا بر .  دارد
اين .  سرکوب اتکاء می کند

. وضعيت ادامه دار نميتواند باشد
از اين رو ممکن است به فاکتور 

ولی .  خاتمی اجازه ورود بدھند
بايد توجه داشت که درست است 
با کانديداتوری وی موافقت شده 
است، اما  بھيچوجه معلوم نيست 

 . که مجددا رئيس جمھور شود

 

ھمين کانديد شدن خاتمی برايشان 
آنگاه با ارزيابی از .  وقت ميخرد

شرايط تصميم قطعی شان را 
کانديداتوری .  خواھند گرفت

خاتمی ضمنا چراغ سبزی به 
رياست .  غرب و آمريکا است

جمھوری اوباما و پيشنھاد 
مذاکره از جانب او شرايط را 

رژيم امکان .  تغيير داده است
مذاکره را نه تنھا نفی نکرده، 
بلکه احمدی نژاد به آن روی 

در اين .  خوش نشان داده است
شرايط متحول وجود خاتمی 
اوضاع را برای رژيم مساعد تر 

 . ميکند

 

ھنوز روشن نيست که خاتمی از 
. صندوق بيرون خواھد آمد يا نه

مساله اينجاست که فقط مردم 
خاتمی را نيازموده اند، نظام نيز 

خاتمی نه .  او را آزموده است
قولی برای اصالحات به مردم 
داد و نه اصالحی را به نفع مردم 
به اجراء گذاشت، اما ھمان 

 

 !بازگشت سيد
 

 آذر ماجدی

 12واقعيت اين است که خاتمی 
. سال پيش نيز ھيچ وعده ای نداد

عمامه .  فقط ژستش را درست کرد
عبايش را با مد .  اش را کج گذاشت

. روز مطابقت داد و لبخند مليح زد
ھمين دل دو خردادی ھای مفلوک 

اين آخوند تر تميز و .  را برد
را بعنوان کاالی جديد "  مدرن"

اسالمی به مردم ايران و به دنيا 
اين بار اما شرايط .  فروختند

 . متفاوت است

 

نسل جوان پر از شور و  1376در 
به .  شوق برای تغيير و متوھم بود

. اين اعتبار به خاتمی شانسی دادند
جامعه ايران، امروز، ذره ای اميد 
. به تغيير رژيم از درون ندارد

لذا .  خاتمی را آزمايش کرده است
حتی اگر خاتمی بار ديگر از 
صندوق بيرون بيايد، درون جامعه 
ذره ای توھم به اين سيد وجود 

حتی تمام دو .  نخواھد داشت
خردادی ھا نيز مطمئن نيستند که با 

روانشناسی .  اين سيد چه کنند
پراگماتيستی مردم، يعنی انتخاب 
ميان بد و بدتر، احتماال بخشی را 

اما .  به پای صندوق ھا خواھد برد
صبر و "خاتمی نمی تواند بر 

. مردم حسابی باز کند"  متانت
اعتراضات با حدت بيشتری ادامه 

کسی برای اين سيد .  خواھد يافت
 .تره خورد نمی کند

 

سوال اينجاست، پس چرا از او 
برای کانديداتوری درخواست کرده 

به اين خاطر که ميدانند نظام به .  اند
ھيچکس ديگر اجازه شرکت 

تنھا شانس دو خردادی .  نخواھد داد
ھا برای خالصی از احمدی نژاد 

اميدشان اينست که در .  خاتمی است
صورت انتخاب خاتمی دست شان 
برای انجام برخی کارھا کمی 

اينھمه قيل و قال .  بازتر ميشود
 .برای ھمين کورسو است

 

 "رخصت رھبر"

خاتمی اعالم کرده بود که بدون 

٨٧شماره   

برای نظام "  اصالحات"فضای 
رژيم تحمل .  خطرناک شده بود

اعتراضات جنبش ھای اجتماعی 
بنابراين بايد بسنجند که .  را نداشت

کدام برای نظام انتخاب مطمئن 
اوضاع را تا زمان .  تری است

مضحکه انتخابات خواھند سنجيد و 
تصميم نھايی را بعدا خواھند 

اما قاعدتا قول ھايی به .  گرفت
خاتمی داده اند که او به 
. کانديداتوری رضايت داده است

کانديد شدن خاتمی يک قدم ديگر 
اين .  در حفظ و دفاع از نظام است

بار ھمه با دست ھای باز بازی 
 .ميکنند

 

دستيابی به کوچکترين اصالحات 
به نفع مردم نيز در گرو سرنگونی 
. اين رژيم سياه و جنايتکار است

بايد آلترناتيو .  اين را ھمه ميدانند
قدرت گيری کمونيسم کارگری را 

طبقه کارگر .  با تمام قوا بسازيم
بايد متشکل و منسجم و متحد در 
جلوی صف مبارزات مردم ظاھر 

سرنگونی رژيم توسط يک .  شود
انقالب کارگری تنھا تضمين 
سعادت و ساختن يک دنيای آزاد و 

حزب اتحاد کمونيسم .  برابر است
کارگری برای چنين دنيايی مبارزه 

 .* ميکند

 يک دنياى بھتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

 يک دنياى بھتر 
.مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى است  

 يک دنياى بھتر 
! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است  



يک دنياى بھتر                                                                 ٣٠صفحه    ٨۶شماره    

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد ،کارگر زندانى  
 

فرزاد  ،منصور اسانلو، افشين شمس، محسن حكيمى، ابراھيم مدى، فرھاد حاج ميرزائى
... آزاد حسينى و ،خالد اسدى ،سالم قادرى ،پدرام نصرالھى، برھان سعيدى ،کمانگر  

 

 

 

 

 

 کمونيسم کارگرى
نقدى از .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان 

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده .  در رابطه با توليد و مالکيت است
 .پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد

 

اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى  
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى .  اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و .  آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -در اساس اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل 
جنبش کمونيسم کارگرى .  مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت

  .در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل 
اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند

 .مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
 

 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،يک دنياى بھتراز 



يک دنياى بھتر                                                                 ٣١صفحه     

بود در مقابل آخوندھای مکالى جديد سر فرود آورند، در مقابل آخوندھای 
اگر قرار .  اسالمی شالق بدست و اسلحه بدست گوشه عزلت می گزيدند

بود با الت بازی خلع سالح شوند، در مقابل تازه رھبران شان که قبل از 
اينھا کوشيدند ساکت و به صف شان کنند و تمام قدرت تشکيالتی شان را 

 . نيز بسيج کردند، ساکت و به صف می شدند
 

اين زنان، پيشاپيش جنبش .  به خود احترام بگذاريد.  خودتان را خسته نکنيد
آزادی زن در ايران حرکت می کنند، در جنبش کمونيسم کارگری آب ديده 
شده اند و با اين تھديدات و کاله مخمل بازی نه مرعوب می شوند، نه جا 

خودتان را بيش از .  می زنند، نه سکوت می کنند و نه خاموش می شوند
فرھنگ شرق زده و .  بخود آئيد.  اين در چشم جامعه حقير و مفلوک نکنيد

کمونيسم کارگری و جنبش .  کاله مخملی زن ستيز به گذشته متعلق است
 *. آزادی زن اين فرھنگ را از جامعه ريشه کن خواھد کرد

 جامعه آزاد کمونيستى
با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جھان سرمايه دارى جھانى 

. رابطه ميان کاالھا مبناى رابطه ميان انسان ھاست.  وارونه است
تالش عظيم و ھر روزه بشريتى که کار ميکند و جھان را ميسازد، 
. خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر ھستى اش مجسم ميکند

انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد مايحتاج انسان ھا نيست، بلکه سود 
رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى .  آورى سرمايه است

که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين نظام به بيکارى و 
در جھانى .  محروميت ھرچه بيشتر صدھا ميليون کارگر ترجمه ميشود

که نھايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، رقابت 
آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى .  سلطنت ميکند

حضور ھر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى 
حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و 

قانون، اراده و .  حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد
منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى ھمه وضع شده 

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از ھنر و خالقيت تا علم و .  است
حقيقت، مقوله اى در جھان سرمايه دارى وجود ندارد که مھر اين 

اين دنياى وارونه را بايد از قاعده   .وارونگى را بر خود نداشته باشد
اين ھدف انقالب .  اين کار کمونيسم کارگرى است.  اش بر زمين گذاشت

 .کمونيستى طبقه کارگر است
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار  
انقالب .  و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است

کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدھد و نظام مزد بگيرى را 
بجاى .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند.  از ميان برميدارد

توليد براى سود، توليد براى رفع نيازھاى ھمه مردم و براى رفاه 
کار، که در جامعه سرمايه دارى .  ھرچه بيشتر ھمه انسان ھا مينشيند

براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده 
کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و 
داوطلبانه و آگاھانه مردم براى ھرچه غنى تر کردن زندگى انسانى 

ھرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه .  ميدھد
انسانى، به يکسان از کليه مواھب زندگى و محصوالت تالش جمعى 

از ھرکس به اندازه قابليتش و به ھرکس به .  برخوردار خواھد بود
 .اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است

 

. نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ھا از ميان ميرود
شکوفايى .  کليه قلمروھاى فعاليت خالقه بر روى ھمگان باز ميشود

جامعه کمونيستى جامعه .  ھر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود
مرزھاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را .  اى جھانى است

جامعه کمونيستى جامعه اى است .  ھويت جھانشمول انسانى ميگيرد
بدون مذھب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و 

 .اخالقيات کھنه بر انديشه آزاد انسان ھا
 

از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل  
جامعه کمونيستى .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند.  ميکند

امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، .  جامعه اى است بدون دولت
ھمفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و 

 .فصل ميشود
 

جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و 
آزادى، نه .  برابرى انسان ھا به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند

فقط از ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از 
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى .  اسارت فکرى

برابرى، نه فقط در برابر قانون، .  خالقيت ھا و عواطف واالى انسانى
برابرى شان و .  بلکه در بھره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه

  .ارزش ھمه در پيشگاه جامعه

 

گزارش نشست مشترک دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری، سازمان عفو بين الملل، حقوق بشر و سازمان ھلسينکی

نمايندگان چند سازمان  ،در شھر استانبول 2009فوريه  6امروز جمعه 
مدافع حقوق بشر و نماينده حزب اتحاد کمونيسم کارگری نشست مشترکی 
در خصوص وضعيت پناھجويان ايرانی در ترکيه و حقوق بشر در ايران 

 .برگزار کردند

واحد   –در اين نشست نيما انصاری مسئول دفتر دفاع از حقوق پناھندگی 
ترکيه، به تشريح وضعيت غيرانسانی حقوق بشر، شرايط اسفبار زندانيان 

او جمھورى .  سياسی، شکنجه، اعدام و آپارتايد جنسی در ايران پرداخت
اسالمى را به عنوان نماينده تحجر سرمايه داری منشا اين اوضاع دانست 

نيما انصارى ھمينطور .  و بر ضرورت اعمال فشار به آن تاکيد کرد
تقويت و پشتيبانی از جنبشھای مستقل و اعتراضى و آزاديخواھانه جامعه 
ايران خصوصا جنبش کارگری را امرى کليدى برای مقابله با اين 
. وضعيت و کمک به تالش براى برقراری نظامی آزاد و برابر برشمرد

دراين نشست، مجموعه ای ازاسناد و مدارک مربوط به وضعيت دردآور 
معيشتی پناھجويان ايرانی خصوصا زنان و کودکان پناھجو در ترکيه که 
توسط دفتر پناھندگی حزب آماده شده بود، به اين سازمانھا ارائه داده شد 
و شرکت کنندگان در اين نشست به بحث و تبادل نظر پيرامون اين اسناد 

 .پرداختند

نيما انصاری، ضمن تشريح مواضع دفتر پناھندگی حزب در قبال شرايط 
غير انسانی پناھندگی در ترکيه، اعالم داشت که مرتفع کردن اين 
معضالت در گرو اتحاد عمل و ھمکاری نيروھای مترقی و مدافع حقوق 
بشر درجھت افشای جنايات جمھوری اسالمی ايران و تبديل آن به ابزار 

 .فشاری بر دولت ترکيه و کشورھای اروپائی ميباشد

در پايان اين نشست يک روزه قرار شد تا اين سازمانھا ضمن گسترش 
دادن اين گونه نشستھا و برگزاری کنفرانسھای مشترک، با ھمکاری با 
دفتر روابط بين الملل حزب، به تھيه سندی معتبر و مشترک در خصوص 

 . حقوق بشر در ايران و پناھجويان ايرانی در ترکيه بپردازند

دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ترکيه در ادامه تالش 
برای تغيير شرايط پناھندگی در اين کشور به زودی با چند سازمان و 
شخصيت سياسی منجمله سازمان ملل متحد در امور پناھندگان تشکيل 

 . جلسه خواھد داد
 

 دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
2009-02-07 

٨٧شماره   

...ستون آخر   



٣٢صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨٧شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

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 

 ستون آخر
 زن ستيزی کاله مخملی چپ شرق زده

 

 آذر ماجدی

فرھنگ بحث و مجادله روز به روز 
در ميان چپ ايرانی زشت تر و 

گويی در فحش و .  حقير تر می شود
فضيحت گويی سبقت از يکديگر 

زمانی حزب کمونيست .  ربوده اند
کارگری يک استاندارد باال در 
فرھنگ مباحثات و مجادالت سياسی 

پس از مرگ .  را تثبيت کرده بود
منصور حکمت ضربات مھلکی که 
بر جنبش کمونيسم کارگری وارد 
آمد به چرخش به راست در سياست 
و اتخاذ سياست ھای تشکيالتی و 
سبک کار چپ سنتی در ميان 
احزاب موسوم به کمونيسم کارگری 
محدود نماند، فرھنگ سياسی در 
ميان اين احزاب نيز بطرز شگفت 

در تالش برای .  آوری سقوط کرد
بی اعتبار کردن مخالف و منتقد ھر 

 . گونه مرزی را درنورديدند
 

و "  ادبا"در جامعه ايران باصطالح 
اسالمی شرق   –ملی "  روشنفکران"

زده در استفاده از لحن موھن و 
ھر زمان با .  لمپنيسم بی رقيب بودند

کسی بدليلی درگيری لفظی پيدا می 
" زدن بنگ و افيون"کنند، او را به 

متھم ميکنند، "  نشستن پای منقل"و 
به زن و مادرش به سبک فرھنگ 
سنتی و ناسيوناليسم ايرانی ليچار 

مثال از اين روش بسيار .  می گويند
برای حفظ ادب از نقل قول .  است

منصور حکمت .  خودداری می کنيم
و "  روشنفکران"اين دسته از 

را شرق زده، کاله "  ھنرمندان"
چه .  مخملی و ضد زن ناميد

 !توصيف وصف حالی
 

اين روش در ميان اپوزيسيون 
 –ناسيوناليست پرو غرب و ملی 

اکنون متاسفانه .  اسالمی حاکم است
. به چپ نيز سرايت کرده است

زمانی نيز که تالش می شود به آنھا 
نشان داده شود اين سبک تا چه حد 
زشت و زيان بار است، با تمسخر 

"اعالم می کنند مبصر و معلم : 
. اين نقد اخالقی است!  اخالق نشويد
و ھمين تذکر نشان !"  سياسی باشيد

می دھد که تا چه ميزان با اصول و 
پرنسيپ ھای مبارزه کمونيستی 
بيگانه اند و اپورتونيسم چگونه بر 
روش ھا و ديدگاه شان سايه انداخته 

 .   است
 

يک روش مشترک اينھا 
. برخوردشان به منتقد مونث است

در چنين مواردی، به ناگھان عنان 
شخصيت زن .  از دست می دھند

ستيزی که در اثر دو دھه مبارزه 
مارکسيسم انقالبی و کمونيسم 
کارگری در بطن شان به خواب 
رفته بود، از خواب می پرد و گويی 
دچار فراموشی دوره ای شده، ھمان 
فرھنگ عقب مانده، ھمان لمپنيسم، 
ھمان شرق زدگی و کاله مخمليسم 
 .از زبان و قلم شان سرازير ميشود

 

يکبار ديگر نوشته ھايی که خطاب 
به مردان است را با نوشته ھايی که 

از . خطاب به زنان است مقايسه کنيد
يک سو کالم پر از تھديدھای مردی 

سخن "  ضعيفه"است که دارد با يک 
از اين ببعد بيشتر خدمت . "می گويد

و از سوی !"  تان مشرف ميشويم
ديگر مزاح ھای بی نمک کاله 
. مخملی اينجا و آنجا ھويدا می شود

اين گونه نام گذاری ديگر "عبارت 
در يک بحث "  چه صيغه ای است؟

جدی سياسی، آنھا را مثل يک مالی 
اصيل کنار شاه عبدالعظيم و حرم 

صيغه و عقد "معصومه در قم ياد 
می کوشند با !  می اندازد"  دائم

يادآوری خويشاوندی او با مردی، 
به اين زن يادآوری کنند که اين 
عرصه متعلق به مردان است و 
زنان بھتر است زبان به دھان 

به ھر طريقی دست آويز .  بگيرند
" جسارت کرده"می شوند، تا زن 

 . را مرعوب و خاموش کنند
 

بخصوص زمانی .  تاسف آور است
که انسان بخاطر می آورد زمانی 
کنار اين کاله مخملی ھای شرق 
زده، ھمچون رفيق تشکيالتی 

اما روشن است .  مبارزه کرده است

که زمانی که آوار چپ سنتی بر 
سرشان خراب شد، فقط سياست 
ھايشان از راست سر در نمی آورد، 
فقط به درگاه نيروھای ارتجاع بين 
المللی از اين سو يا سوی ديگر شرف 
ياب نمی شوند، فقط سنت تشکيالتی 
سرکوب گر، چابلوسی و فساد 

فرھنگ آن .  تشکيالتی باب نمی شود
جنبش نيز با تفکر و رفتارشان درھم 

اينھا زمانی خود را .  آميخته می شود
 -از تعصبات و عقب ماندگی فرھنگی

اجتماعی رھا شده می پنداشتند، زمانی 
زير پرچم مارکسيسم انقالبی و سپس 
کمونيسم کارگری برخوردشان و 
تفکرشان نسبت به موقعيت زن در 

ديگر به زن با دو .  جامعه متحول شد
برخورد "  سليته"يا "  ضعيفه"قطبی 

عادت کرده بودند زن را .  نمی کردند
زن را در .  مسلح و در جنگ ببينند
زن را در .  رھبری تشکيالت ببينند

کنار خود مانند يک رفيق، برابر و 
 . قابل احترام ببينند

 

اکنون دوباره به ھمان دره عقب 
. ماندگی و شرق زدگی سقوط کرده اند

کرده باشد و "  جسارت"اگر زنی 
مواضع شان را نقد کرده باشد، بجای 
پاسخ سياسی او را يا بيمار روانی 
خطاب می کنند، يا به او پيشنھاد می 
کنند که بجای کار سياسی به 

اين عين .  ھمسريابی مشغول شود
فرھنگ آخوندھای کثيف اسالمی 

 . اما حقيقت دارد. شرم آور است. است

اينھا، با استفاده از اين تاکتيک کاله 
مخملی اسالمی، ميخواھند حريف را 

اما در محاسبات .  از ميدان بدر کنند
حقيرشان يک فاکتور را به حساب 

"نياورده اند با يک پخ حاج "  ضعيفه. 
اما اين .  آقا بساطش را جمع می کند

زنان اگر قرار بود با عربده کشی اين 
حاج آقاھای جديد از ميدان بدر شوند، 
تاکنون صد بار پرونده مبارزه سياسی 
. را بسته بودند و خانه نشين شده بودند

اگر قرار بود در مقابل کاله مخمل 
بازی کوتاه بيايند، کاری به کمونيسم 

اگر قرار .  نميداشتند
٧صفحه   


