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 سياوش دانشور

 

 دو راهى مرگبار
 در باره سخنان خامنه اى

 

اينروزها خامنه اى در نگاه ابوى هاى نظام شمايل                          
کسى .  اسالم را دارد  "  مير غضب "و  "  شمر"و  "  معاويه"

. انتظار ندارد خامنه اى حرف بزند و اعالم جنگى نکند              
سخنان خامنه اى در نماز جمعه قبل فرمان آتش به مردم              

ماحصل آن نيز    .  و برپائى فرماندارى نظامى تهران بود        
 ، هزاران زندانى    ، صدها مجروح    ، کشته  ١۵٠بيش از     

سياست تجاوز و شکنجه و برپائى بيدادگاه هاى اسالمى             
 که اگرچه قربانيانش اينبار پاره هاى         ،بيدادگاه هائى .  بود

 اما نه به رژه پيروزى که به نمايش                      ،تن نظام بودند     
سخنان .  استيصال حکومت اسالمى در جهان تبديل شدند         

نماز جمعه اخير خامنه اى ادامه همين خط و تاکيد براين             
تحليل روشن ماست که اين خط راه سازش به روى خود             

 واکنش  ،هرچند در ايندوره دست و پايشان لرزيد       .  نميبيند
 ، همه کارها مطابق نقشه پيش نرفت               ،جامعه را ديدند     

نمايش قدرت به نمايش زبونى و سياست ماستمالى و                     
 اما راه برگشت نيز بسته بود و هر روز          ،توجيه تبديل شد  
 .بسته تر ميشود

 

عباراتى که خامنه اى آگاهانه بکار برد و تالش آخوندى             
براى تطبيق رفتار سياسى اش با تاريخ اسالم و خلفاى                  

بجز اسالم زده ها و کسانى          .  خونريزش ابدا مهم نيستند     
 و يا اپوزيسونى که در      ،که از قبل دکان دين نان ميخورند      

آينده به آخوند دربارى و دستگاه دين براى سرکوب مردم          
 کسى سراغ وجه اسالمى سخنان خامنه اى               ،نياز دارند  
آنچه که در بحث او مهم است اساسا سياسى                    .  نميرود
احمدى نژاد حرفش       -حکومت نظامى خامنه اى       .  است

 ابراز  ، ساکت و مطيع شويد     ،يا تمکين کنيد  :  روشن است 
اين انتخابى است    !   و يا نابود خواهيد شد         ،وفادارى کنيد 

که خامنه اى در مقابل کمپ رقبا                     

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 آ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميگذارد و از اين طريق به مردم          
چنين "  خوديها"ميگويد اگر ما با        

ميکنيم حساب شما به طريق اولى        
 . روشن است

 

رويدادهاى هفته اخير مجددا نشان      
ميدهد که در قانون جنگ جناح              

 که اساسا قانون           ،هاى حکومت   
 تغييرى ايجاد        ،بقاى نظام است       

آنها که سرنوشت خود    .  نشده است 
و تداوم سياستهايشان را به سيستم        

" انتخابات"و مضحکه         "  راى"
 مجبورند  ،اسالمى گره نزده بودند    

موسوى و    .  تا پايان راه بروند          
کروبى و رفسنجانى و                                 
طرفدارانشان هر اندازه از نظام و      

. خمينى دفاع کنند مفت نمى ارزد        
معنى واقعى اينها تمکين به خامنه       

اين خامنه اى است که         .  اى است  
ميگويد دفاع از نظام و مخالفت با         

بنابراين کمپ مقابل    .  آن يعنى چه   
ديگر نميتواند به سنگر پوشالى             
رايزنى هاى پشت پرده و اعمال           

" علما و آيات عظام                 "فشار      
جنگ قانون خودش   .  دلخوش باشد 

نميتوان با معيارهاى        .  را دارد   
دوره پيشين به شرايط جديد پاسخ         

حتى نميتوان با آن معيارها        .  گفت
حفظ نيرو کرد و براى دور بعد              

طرف مقابل چنين           .  آماده شد     
فرصتى را نميدهد و اگر بدهد                
ميداند که از موقعيت امروز دهها        

. مرتبه به عقب پرت خواهد شد            
" سازش  –جنگ "مکانيسم پلکانى  

 به حکم مجموعه موئلفه            ،پيشين
هاى اوضاع سياسى و موقعيت             

 به پايان رسيده    ،جمهورى اسالمى 
نديدن اين مسئله مهم براى        .  است

سه سوى اين جدال يعنى جناح                
هاى حکومت و مردم کشنده                    

شجاعت و    "آنها که به            .  است
وفادارى موسوى و کروبى به                

درود ميفرستند و چه بسا      "  اصول
خاتمى را بدليل نداشتن چنين                   

 ،جربزه اى سرزنش ميکنند                    
آگاهانه سيگنال اشتباه به جامعه            

کروبى و موسوى همان        .  ميدهند
خاتمى و رفسنجانى    .  اند که بودند   

آنچه آنها را به           .  هم همان اند       
صرافت مقاومت و استعفا و پناه           

يلتسين شود چون نقش يلتسين را        
احمدى نژادها و سرداران سپاه          

واقعيت .  دارند تمرين ميکنند          
اينست هر دو جناح به يک معنا           

يکى .  استحاله چى هستند                
ميخواهد با ايجاد جمهورى                    
اسالمى نوع پاکستانى و تصفيه          
خونين نظام را سرپا نگهدارد و          
ديگرى ميخواهد بين گنگ هاى         
مافياى اسالمى توازنى ايجاد کند      
که اين توازن مانع بهم خوردن            

هر دويشان    .  تعادل نظام شود       
ميخواهند نظم موجود را با تمام          
کراهتش حفظ کنند و هر کدام               
ميخواهند هژمونى سياست شان        
در کل جمهورى اسالمى غالب          

هر دو ميخواهند خطر             .  شود
سرنگونى و بميدان آمدن مردم و       
جنبشهاى اجتماعى را نفى کنند و      
هر دو براى اينکار نيازمند تابع         
کردن ديگرى به روش و سياست      

جمهورى اسالمى    .  خود هستند   
بدون خمينى و بهشتى و مطهرى       
و ديگران هم جمهورى اسالمى         
است و ميتواند بدون رفسنجانى          
و موسوى و خاتمى و کروبى و           
امثالهم هم جمهورى اسالمى                

همانطور که ميتواند بدون      .  باشد
خامنه اى و احمدى نژاد و رادان        
ها و جعفرى ها و شريعتمدارى          
ها و عباسى ها جمهورى                         

سوال واقعى       .  اسالمى باشد      
يا "  واقعى"جمهورى اسالمى         

 اين سوالى              ،نيست"  تقلبى"
سوال واقعى       .  رژيمى است      

جامعه اينست که چگونه و از چه       
طريقى جمهورى اسالمى از هر       

 . نوعش ميتواند نباشد

 

خامنه اى دراين جدال همه                     
چيزش را فدا کرده است و اگر            
موسوى هم جاى او بود                             

عقب .  نميتوانست عقب بنشيند        
نشينى براى خامنه اى به منزله           

 دو راهى مرگبار
 ...در باره سخنان خامنه اى 

بردن به خدا و هجرت و شهادت                
 قانون جديد جنگ بقا       ،انداخته است 

يا بايد    :  آنها راهى ندارند       .  است
سازش کنند و بعنوان عناصر دست        
چندم به خامنه اى و شرکا تمکين               

 که اين يعنى اعالم شکست               ،کنند
قطعى پالتفرمشان براى کنترل                 
مردم در چهارچوب نظام و قانون و       
سرعت عبور از نظام را تصاعدى         

 و يا بايد به جنگ آخر با         ،باال ميبرد 
تنها راه پيروزى     .  خامنه اى بيايند    

براى اين جناح شکست تمام عيار            
همانطور .  خامنه اى و شرکا است        

که معناى پيروزى براى خامنه اى          
شکست و عقب راندن و حذف اليه          
اى مهم از کارگزاران و عناصر              

اين .  کليدى جمهورى اسالمى است      
 براى هر دو سوى جدال               ،معادله

 يک دو راهى مرگبار و          ،حکومتى
تنها .  يک راه بدون بازگشت است         

يک امکان ميتواند از ابعاد اين                   
تصفيه درونى کم کند و آن خانه                  
نشين شدن مردم و عدم تهديد نظام           

امرى که غير   .  از جانب پائين است    
ممکن است و اساسا اگر چنين                     
خطرى نبود جنگ جناح ها به اين            

 . مرحله حاد نميرسيد

 

امروز موسوى و شرکا به دن                     
کيشوتى ميمانند که با شمشير چوبى       

سالح .  به جنگ آسياب بادى آمده اند     
و سنگر قانون در مقابل کسى که               

 سالح و سنگر      ،مجرى قانون است   
دفاع از نظام در مقابل کسى که                  

 ،نظام و منافعش را تعريف ميکند            
اسالم "سالح و سنگر دفاع از                     

در مقابل کسى که با حکم           "  واقعى
 نسخه   ،اسالم و على خون ميريزد         

موسوى وقتى   .  مسلم شکست است     
باالى ماشين و با مگافون دستى و            
با هدف کنترل جمعيت سخنرانى              

 خيلى ها در شمايل او يلتسين           ،کرد
اشتباه اينها اينبود    .  اسالمى را ديدند   

که زيادى دچار سيستم تطبيقى و               
تجربى تحوالت جهانى با شرايط              

اينها همان کسانى اند       .  ايران بودند  
که روزى به خاتمى لقب گورباچف       

که با يک تشر      "  گورباچفى.  "دادند
خامنه اى خفه شد و کمر نهضت دو        

موسوى نميتواند  .  خرداد را شکست   

١١٨شماره   
همانطور .  سقوط تمام عيار است       

 -رفسنجانى-خاتمى     -که موسوى  
کروبى با تفاوتهاى اندکى نميتوانند     

عقب نشينى براى      .  عقب بنشينند  
اينها نيز بمنزله سقوط تا اعماق              

اين شکاف سرهم نمى آيد و       .  است
اعالم پايان جنگ باالئيها بدون              

. اعالم پيروزى يکى ممکن نيست       
آينده چيزى نيست جز حکومت              
فرمانداريهاى نظامى عليه مردمى      

اين .  که تن نداده اند و آماده قيام اند     
آينده در اينکه کدام جناح تماما                 

. غالب ميشود تفاوتى ايجاد نميکند      
چون مسئله اصلى از باال شروع           
نشده است بلکه و اساسا معضل              

اين ورق تاريخ       .  در پائين است      
 ،ايران را باالئى ها رقم نميزنند             

آنها تنها در هيئت پرچمداران                  
منافع سياسى و اقتصادى بخش               
هاى مختلف طبقه بورژوازى در         
ايران و منطقه خاکريزهائى در             

. مقابل اين روند برپا ميکنند                     
خاکريزهائى که مقاومت باالئى ها      
را در مقابل تحول سياسى در                   
دوره انقالبى نشان ميدهد اما                    
بيانگر خصيصه اصلى اين                      

 . تحوالت نيست

 

خامنه اى بار ديگر اعالم جنگ             
اعالم جنگى که اساسا                 .  کرد

مخاطبش مخالفين نظام و قدرت او      
در مرحله فعلى اما بايد افراد        .  بود

. و عناصر درون قلعه بخط شوند         
اين انتخابى است که خامنه اى در         
مقابل رقباى درون حکومتى                    

يا در کنار نظام و ايشان       :  ميگذارد
عليه مردم و طبقه کارگر و يا در           

برخورد "و   "  ضد انقالب  "صف   
تکليف .  بعنوان مخالفين نظام   "  تند

مردم با جمهورى اسالمى روشن         
اين تکليف اپوزيسيون             .  است

دربارى سلطنت اسالمى است که         
توپ در زمين         .  ناروشن است    
 . *     موسوى ها است

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

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شرکت همگام

 400 بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
نفر از کارگران شرکت همگام              

 بيش از دو ماه              ،ايران خودرو   
است که بعلت کار شکنی سرمايه        
داران و عوامل کارفرما برای               
دريافت بن های خوار و بار و                 
شارژ کارتهای پارسيان خود با             

بن ماهيانه  .  مشکل روبرو شده اند    
خوار و بار را که پيش از اين                   

 هزار    120 تا       100مبلغی بين       
 و  ، هزار تومان   50تومان بود به     

همچنين شارژ کارتهای پارسيان         
 100کارگران را که ماهيانه مبلغ       

 هزار    50هزار تومان بود به               
عالوه بر   .  تومان کاهش داده اند       

 کار روزهای پنجشنبه را که         ،اين
در ازای آن به کارگران مبلغ                   
اضافه کاری پرداخت ميشد را              
تعطيل نمودند و ميزان کار                       
پنجشنبه ها را با افزايش شدت و           
ساعات کاری در ديگر روزهای         

طی !  هفته سرشکن نموده اند             
 تن  3روزهای گذشته نيز ظاهرا        

از کارگران معترض را اخراج            
 . نموده اند

 

حيدر منش مدير همگام و چهره            
منفور ضد کارگری به همراه                 
ديگر عوامل و همکارانش تنها             
جوابشان به کارگران گرسنه و              

بيشتر از  !  نداريم:  معترض اينست 
هر کسى       !  اين پولی نيست            

در !  ناراضی است راه باز است        
 در      ،بسياری موارد کارگران           

 با تهديد به             ،صورت پافشاری    
 . اخراج روبرو می شوند

 

 عصر  5 صبح تا    8ساعت کار از    
و اضافه کاری اجباری بنا به نياز        
و صالحديد کارفرما تا پاسی از            

حتی در تعطيالت   .  شب ادامه دارد 
و روزهای جمعه در اين مرکز             
شرايط کاری بسيار سنگين و                 
طاقت فرسا بوده و اکثريت                       
کارگران بعلت جابجايی بسته ها          
و محموله های سنگين به بيماری         

. ديسک کمر و آرترز مبتال شدند         
کارگران در حاليکه با کمربندهای     

نکته بسيار ارزشمند فقط يک              
چيز بود که امروز دهان به دهان       
در ميان کارگران بدبين و متنفر         
از حکومت اسالمی سرمايه                 

بدی رفت و     :  "داران می گشت    
 !"بدتری آمد

 

زرکش از  .  حق با کارگران است   
عوامل  باند سابق منوچهر                     
منطقی بود که حاال تاريخ                        
مصرفش به سرآمده و کيان مهر        
از عوامل باند تازه نفس نجم                  
الدين است که برای تالشی و                
نابودی بيشتر کارگران و خانواده  
هايشان و تشديد استثمار                          

اما تا   .  روزافزون کمر بسته اند      
آنجا که به کارگران مهر کام                 

 شرايط سنگين و         ،مربوط است  
پر خطر کار، ساعات طوالنی            
کار، قراردادهای موقت و سفيد         
امضا، شرکتهای پيمانکاری،             
دستمزدهای زير خط فقر،                     
اخراجهای پی در پی، عدم حق           

 و هزار          ،تشکل و اعتصاب         
 فقط و اکيدا ناشی       ،بدبختی ديگر 

از حاکميت سرمايه داران و                  
مهره های مزدور ريز و                          
درشتشان از احمدی نژاد و                    
منطقی گرفته تا زرکش و کيان           

در حال حاضر        .  مهرها است   
 همچنانکه در   ،کارگران مهر کام  

اعتصاب هفته های پيش خود               
 خواهان دريافت فوری              ،گفتند

حق آکورد و رکورد سه ماه                   
عقب افتاده خود که مبلغی بين              

 هزار تومان است       250 تا     200
کارگران مصرانه     .  می باشند    

خواهان دريافت بن ها و کمک            
های غير نقدی خود هستند که              
بعلت کارشکنی سرمايه داران و       
عواملشان چندين ماه است                      
بالتکليف و پا در هوا مانده                     

کارگران خواهان افزايش     .  است
فوری و دريافت بموقع                              

 شرکتهاى همگام و مهر کام پارس: ايران خودرو
  !جابجائی مديران دزد، قطع و کاهش مزايای کارگران

مخصوص کمردرد کمرهايشان را        
بسياری .  بسته اند مشغول به کارند       

از کارگران بر اثر جابجايی ورقه           
های سنگين آهن دچار بريدگيهای           
عميق دست و پا و قطع تاندون شده          

بسياری از کارگران مصدوم به      .  اند
دليل ترس از اخراج، بيماری و                 

 که ناشی     ،صدمه وارده به بدنشان      
 ،از کار سنگين و طاقت فرساست           

را از چشم کارفرما پنهان می دارند        
همين !  تا مبادا از کار اخراج شوند        

چند وقت پيش کارگری که بعلت               
 روز از استراحت      15شکستگی پا    

 در    ،پزشکی اش باقی مانده بود              
هراس از اخراج لنگ لنگان سر               

 !  کار حاضر شده بود

 

 نفر  400شرکت همگام با بيش از          
کارگر قراردادی و سفيد امضا و              

 6 تا        3 با قراردادهای           ،يکطرفه
 هزار  264ماهه با پايه دستمزدهای     

 که از طريق شرکت انگل          ،تومانی
 ،پيمانکاری ستاک استخدام شده اند        

ازجمله بخشهای مهم ايران خودرو        
در زمينه توزيع انواع قطعات                    
خودرو و ارائه خدمات پس از                    

 نفر   300.  فروش و گارانتی است       
از کارگران در سه سوله از                          
انبارهای شرکت واقع در جاده                   
مخصوص کرج مشغول به کارند و       

 نفر ديگر از کارگران      100بيش از   
در دفاتر و نمايندگيهای تهران و               

 . کرج مستقر هستند

 

  مهر کام پارس

پس از چند ماه کشمکش و جدال بر          
 ميليارد تومانی و          27سر دزدی       

 ، ميليارد تومانی     120کسر بودجه      
زرکش مدير مهر کام پارس و                    

 سرانجام امروز   ،همپالگيهای دزدش 
 طی حکمی از          23/6/88دوشنبه    

جانب نجم الدين مدير ايران                          
 زرکش از پست خود عزل       ،خودرو

و کيان مهر يکی ديگر از چهره                 
های منفور ضد کارگری در ايران          

از .  خودرو را به جايش گماردند           
امروز صبح کيا ن مهر در اکثر                 
بخشهای مهر کام پارس حاضر شده       

اما .  و ظاهرا به بازديد پرداخت             

١١٨شماره   
بی هيچ اما    .  دستمزدهايشان هستند 

 !و اگری و بی هيچ بهانه ای

 

 !کارگران ايران خودرو

نجم الدين و زرکش و هر سرمايه          
دار مفتخور ديگر همراه با دولت          

 دشمنان قسم خورده طبقه ما        ،شان
آنها سر سوزنى براى              .  هستند

خانواده هاى ما کارگران و فقر و          
. گرسنگى مان اهميتى قائل نيستند       

بدی رفت و        :  "حق با شماست       
اما با تمام فقر و             !"  بدتری آمد   

 ،فالکتى که به ما تحميل کرده اند          
نميتوانند وحشت شان را از                       
گسترش اعتراضات کارگرى                

هشدار مزدوران       .  پنهان کنند      
خطر راه افتادن    "سرمايه در باره     

انعکاسى از قدرت         "  موج آبى    
آنها ميخواهند با      .  کارگران است  

فقر و نشان دادن دشنه هايشان                 
طبقه ما را ساکت کنند و اين                      

کارگران .  سياست قابل دوام نيست    
ايران خودرو با اتکا به تجارب               
غنى شان ميتوانند در وضعيت               
سياسى کنونى و هرج و مرج                   
درون حکومتى يک گام بزرگ             

 .بجلو بردارند
 

شوراها و کميته هاى کارخانه را          
 ،به مجمع عمومى     !  تشکيل دهيد  

هر جا ممکن است چه در محل                
!  متکى شويد   ،کار يا محل زندگى     

کارگران بخشهاى مختلف را                  
هماهنگ کنيد و وارد اعتراض              
براى خواستهاى پايه اى و ديرينه         

چرا بايد اين همه پول        !  تان شويد 
براى دزدى کارفرماها و روسا و         
نيروى سرکوب مردم باشد اما                
براى پرداخت دستمزد و نان                    
خشک کارگر نه؟ کدام منطق و              
عقل سليم اين را قبول ميکند؟                   
متحدانه عليه اين دزدان سرمايه            
دار و سرکوبگر اعتراض کنيد و          
حقوقتان را از حلقوم شان بيرون           

 !  بکشيد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٢٣ – ٢٠٠٩ سپتامبر ١۴

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 پلنوم پنجم حزب    :يک دنيای بهتر  
با پرداختن به تمام اقالم دستور              
جلسه خود با موفقيت به پايان                  

اين پلنوم در شرايط بسيار        .  رسيد
ويژه ای در جامعه ايران برگزار        

چه ارزيابی ای از جايگاه و          .  شد
اهميت اين پلنوم داريد؟ ويژگيها و      
تمايز اين پلنوم با ساير اجالس               
کميته مرکزی چيست؟ نقش اين            
پلنوم را در تاريخ فعاليتهای حزب      
و اين دوره از تحوالت جامعه                

 چگونه می بينيد؟ 

 

 پلنوم پنجم حزب           :علی جوادی   
يک پلنوم روتين حزبی بود که در       
شرايط بسيار ويژه سياسی در                

بر مبنای    .  جامعه برگزار ميشد      
مصوبات حزبی کميته مرکزی            
موظف است که هر چهار تا شش         
ماه يکبار نشست حضوری خود           

اين پلنوم با کمی      .  را برگزار کند   
تاخير در هفته اول سپتامبر                      

مسائل متعدد و عديده    .  برگزار شد 
ای با توجه به تحوالت چشمگير           
دوره حاضر جامعه ميتوانست در      
دستور اجالس کميته مرکزی                 
قرار گيرد اما با توجه با                              
محدوديت وقت کميته مرکزی               
پيشنهاد هيات داير مبنی بر                       
محدود کردن مباحث به ارزيابی          

 سياست ما در     ،از اوضاع سياسی  
قبال ساير جنبشهای اجتماعی و            
همچنين تشديد فعاليت برای                     
سازماندهی و پيشبرد امر انقالب         

 .کارگری پذيرفت

 

اشاره کردم که اين پلنوم در                      
شرايط بسيار حساسی برگزار               

برای اولين بار پس از سی        .  ميشد
سال جامعه در ابعاد چندين                       

. ميليونی به غليان در آمده است            
 ، نسل جوان         ،نسلی از جامعه         

جنگ خود را برای بزير کشيدن          
رژيم اسالمی آغاز کرده است و           
خيابانها شاهد جدال آينده و گذشته        

جهانی چشمهايش به       .  شده است   
مبارزه مردم برای آزادی و                     

 ،بعد از پلنوم احساس شادی                  
همدلی و نوعی رضايت خاطر           
سياسی در وجودم شکل گرفته            

در پايان پلنوم پس از چند           .  بود
روز کار فشرده سياسی و بحث          
و تبادل نظر احساس ميکردم که        
هم در مکان تاريخی ويژه ای               
قرار گرفته ايم و هم وظيفه                     

. خطيری بر دوش داريم                          
برافراشتن پرچم انقالب کارگری    
و کمونيسم دخالتگر منصور                
حکمت کار تاريخساز و سترگی        

ما راهی بجز پيشروی            .  است
. نمتيوانيم در مقابل داشته باشيم         

خوشوقتم که تا همينجا توانسته            
ايم اين خط را نمايندگی کنيم و              
نماينده کمونيسم و چپ افراطی و      

مساله .  واقع بين در جامعه باشيم      
اساسی اما بر سر تامين                            
ملزومات سازماندهی و رهبری       

 .اين تحول است

 

 شرايط جامعه و            :آذر ماجدی   
موقعيت جمهوری اسالمی                    
پيشاپيش مهر خود را بر اين                  

انتظار ميرفت که    .  پلنوم زدہ بود   
پلنوم به مسائل مبرم و حادی که          
جامعه در مقابل يک حزب                     
کمونيستی جدی گذاشته است               

پلنوم توانست به اين       .  پاسخ دهد  
مباحث .  انتظار بخوبی پاسخ دهد    

از .  مهمی در دستور پلنوم بود          
تحليل اوضاع سياسی و تشخيص     
درست تغييرات و تحوالت                    
جامعه تا تحليل موقعيت جنبش            

 مناسبات   ،های اجتماعی مختلف    
آنها با يکديگر و شيوہ برخورد           
کمونيسم کارگری نسبت به آنها          
تا ارائه پاسخ کمونيستی به اين            
شرايط و رد هر گونه سازش                

" انقالب"طبقاتی و توهم يک              
اجزاء "  همه با هم     "پوپوليستی   

بهم پيوسته مباحث و مصوبات           
 پلنوم بر اتخاذ     ،بعالوہ.  پلنوم بود 

سياست ها و اقداماتی که                          
دسترسی حزب به جامعه را                 

 تاکيد کرد و                 ،گسترش دهد     
تصميماتی در اين رابطه اتخاذ           

 

 گفتگو با هيات دائر 
 )١(پيرامون مباحث پلنوم پنجم حزب 

خالصی از حکومت اسالمی خيره        
بزرگترين رويداد در قرن     .  شده بود 

بيست و يکم در مقابل چشمان ما                
پلنوم می بايست      .  شکل گرفته بود     

می .  در اين قامت ظاهر ميشد                 
بايست به اساسی ترين مساله چنين         

بايد اين     .  رويدادی می پرداخت        
. رويداد عظيم را ارزيابی ميکرد            

تفاوتها و ويژگی های سياسی                      
. دوران حاضر را روشن ميکرد             

بايد راه و افق پيروزی و رهايی                
بايد روش و    .  جامعه را نشان ميداد     

سياست خود را در قبال ساير                       
جنبشهای اجتماعی ارتجاعی و                 
دست راستی در جامعه روشن                   

بايد نشان ميداد که اين                .  ميکرد
تحوالت ميتواند آغازگر يک انقالب     
عظيم کارگری در برپايی يک نظام       

. آزاد و برابر و کمونيستی باشد                 
پلنوم پنجم حزب مهر اين دوره از            

 . جامعه و تحوالت را برخود دارد

 

بنظر من اين پلنومی تعيين کننده در        
تاريخ حزب اتحاد کمونيسم                          

جامعه ای به غليان        .  کارگری بود  
 تحوالت سير و شتاب                 ،در آمد    

 زمين     ،فزاينده ای بخود گرفتند             
سياسی در جامعه تکانهای شديدی          

در همين دوران ما شاهد             .  خورد
بوديم چگونه احزاب بسياری                     

احزابی با ادعاهای     .  دگرگون شدند  
بسيار بزرگ به حاشيه جامعه و                
تحوالت پرتاب شدند و زمين                       

احزابی به راست چرخيدند    .  خوردند
و سياستهايی اتخاذ کردند که در                
تاريخشان سابقه نداشت و به دفاع            
مشروط از يک جناح از ارتجاع               

 . حاکم برخاستند

 

اين تحوالت بوته آزمايش سترگی           
برای احزاب متفاوت و همچنين                

حزب ما با پرچم          .  حزب ما بود      
انقالب کارگری از اين تحوالت                

تالش برای تبديل حزب     .  بيرون آمد 
به حزب سازمانده و رهبر انقالب           
کارگری پرچمی است که اين پلنوم         

 .در دست حزب قرار داد

١١٨شماره   

  .کرد

 

بنظر من پلنوم پنچ نشان داد که              
 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری           

يک حزب کمونيستی کارگری در      
راستای خط منصور حکمت است      
و حزبی جدی و معطوف به                     
سازماندهی يک انقالب کارگری        

تاکيد دوبارہ پلنوم بر                 .  است
ضرورت و مبرميت تحول کامل         

 –حزب به يک حزب سازماندہ             
رهبر نشانگر توجه کامل رهبری       
حزب به امر سازماندهی يک                 

اين پلنوم   .  انقالب کارگری است     
موقعيت حزب را بعنوان تنها                 
حزب کمونيستی کارگری که بر          
نظريات منصور حکمت استوار         
است و اين خط را در تحوالت                

 ،سياسی جامعه به پيش ميبرد                 
پلنوم که   .  کامال به اثبات رساند        

حدود سه ماہ پس از آغاز خيزش          
مردم برگزار ميشد توانست يک          
جمعبندی از سياست ها و تحليل            
های درست و بموقع حزب طی             

بنظر .  اين دورہ خطير ارائه دهد       
. من اين يک پلنوم بسيار مهم بود         

اکنون بايد دست بکار اجرای                  
 .مصوبات آن شد

 

 رويدادهاى        :سياوش دانشور       
سياسى ايران على القاعده به هر           
نيروى جدى سياسى و تصميماتش     

. در ايندوره مهر خود را ميزند             
شايد تفاوتى اگر هست اينست که          
ما بعنوان کمونيست کارگرى اين        

. دورنما را پيش بينى کرده بوديم         
ما قبول نکرده بوديم که مردم                  

 دولت اسالمى سرمايه    ،تسليم شدند 
 اميد جامعه      ،داران متعارف شده     

 انقالب و      ،به تغيير رنگ باخته        
شورش و قيام و نخواستن امرى           

 و کارگر و عنصر         ،مندرس شده  
پيشرو و آزاديخواه آن جامعه به            

. حکومت اسالمى تن داده است            
همينطور ما جريانى بوديم که                
ماهها قبل از مضحکه انتخابات به      

۵صفحه استقبال اين                



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سناريوهاى مختلف  .  اوضاع رفتيم 
گفتيم دو  .  را تحليل و تبئين کرديم      

خرداد ديگرى به حکم اوضاع              
حکومت و مولفه هاى جامعه                  

 و قبل از     ،ايران غير ممکن است    
روزهاى شروع نمايش انتخابات        
که دنيا منتظر پيروزى موسوى            
بود گفتيم که جناح راست تر                    
حکومت سرنوشتش را به راى             
گره نميزند و رويدادهاى ديگرى        

 ٢٢اتفاقات بعد از         .  در افق اند     
 که    ،خرداد در باال و در پائين               

تاريخى وسيع تر و فراتر از دوره       
مناقشات انتخاباتى دارند و                       
انتخابات صرفا نقطه عطف و               
يک تالقى سياسى اين روند وسيع       

 نيز بر ارزيابى روشن ما       ،تر بود 
از جدال جناح ها و رودروئى                 

. مردم با حکومت صحه گذاشت          
بعالوه ما در دو سال گذشته بر               
ايجاد آمادگى کمونيسم کارگرى           
براى تامين رهبرى و سازمان               
جنبش اعتراضى بطور اعم و                
جنبش طبقه کارگر بطور اخص           
تاکيد کرده بوديم و کل فعاليت ما           
 . دراين چهارچوب معنى پيدا کرد

 

پلنوم حزب با شفافيت به اين                    
 مباحث سياسى   ،رويدادها پرداخت 

و مبانى تحليلى تاکنونى اش را              
جمع بندى کرد و چشم انداز                      
تحوالت و سير آن را بررسى                 

ما تالش کرديم بجاى شعار        .  کرد
از يکسو و انکار و نوميدى از                

 خصوصيت دوره و       ،سوى ديگر  
مولفه هاى وضع موجود را ببينيم        
و براى دخالتگرى فعال                              

دورنماى .  کمونيستى آماده شويم      
انقالب کارگرى را برجسته کنيم          
و با اين پرچم متعين تر از هر                 
زمان از اجالس کميته مرکزى             

اين پلنوم ادامه          .  بيرون بيائيم    
منطقى پراتيک واقعى حزب ما            

سياستها و مواضع و اسناد           .  بود
حزب طى دو پلنوم نه فقط نيازى          
به بازبينى و تدقيق نداشتند بلکه            
پلنوم بر فراتر رفتن و پراتيک               

. روشن تر آنها تاکيد گذاشت                   
بطور خالصه ما براى يک                      
دخالت فعال و موثر در اوضاع             

اين است که رژيم اسالمی از                
ابتدای شکل گيری خونين اش بنا       
به خصلت ائتالفی اش همواره            
رژيمی با جناحهای متعدد                      

نفس وجود    .  سياسی بوده است      
دستگاه واليت فقيه پاسخی به اين      
خصلت ترکيبی و ائتالفی رژيم          

دستگاهی برای    .  اسالمی است   
حفظ اين مجموعه به زير چتر             

باند ها و جناحهای     .  واحدی است 
رژيم تاکنون بر سر موضوعات       
متفاوتی در مقابل يکديگر شاخ و      

اما با سر بلند        .  شانه کشيده اند     
کردن جنبش سرنگونی توده های     
مردم موضوع اين کشمکش                 

مساله جدال به            .  تغيير کرد     
چگونه .  چگونگی بقاء تبديل شد      

ميتوان رژيم اسالمی را حفظ               
کرد؟ اين سئوال اساسی است که        
هر جناح در مقابل خود قرار                

اين کشمکش اکنون عالوه     .  ميداد
بر موضوع دعوا خصلت                      

تالش .  ديگری هم يافته است            
برای حذف جناح ديگر به يک            
مساله اصلی جدال کنونی جناحها     

جناح راست می   .  تبديل شده است  
انديشد که سرکوب و مقابله با               
مردم بپاخواسته در گرو خالص       
کردن گريبان رژيم اسالمی از           

ديده .  شر جدالهای درونی است       
است که چگونه مردم در حرکت       
اجتماعی شان شکافهای رژيم را       
مبنايی برای عقب راندن کل                 

ديده .  رژيم اسالمی کرده اند             
است که هر درجه شکاف درونی    
مجرايی برای تعرض به رژيم           

از اين رو چاره        .  اسالمی است  
را در رژيم يکدست و قمه به                 

. دست و آماده شليک می بينند             
نميتواند به جناح رقيب که هر از        
گاهی غرولندی در مورد حقوق        
مردم در چهارچوب قانون                     

 امکان و     ،اساسی اسالمی ميکند    
فرجه ای برای ابراز وجود                   

از طرف ديگر جناح               .  بدهد
اصالح طلب حکومتی هم هر              
درجه حضور جناح راست را             
عاملی در جهت تشديد تخاصم             
مردم با رژيم اسالمی و نابودی          

ميدانند که   .  رژيم اسالمی ميداند    
سياست سرکوب رژيم کارآيی            

. خودش را از دست داده است             
ميدانند که راهی جز عقب نشينی       
بمنظور بقاء نظام کثيف اسالمی        

  .بيهوده تالش ميکنند. ندارند

 

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

 براى سازماندهى جنبش                ،ايران
 براى     ،سوسياليستى طبقه کارگر         

گرفتن ابتکار عمل سياسى توسط             
جنبش کمونيسم کارگرى در سير             

 و     ،سرنگونى جمهورى اسالمى         
براى برپائى يک انقالب کارگرى و      

جايگاه .  رفع موانع آن بسيج شديم          
تزهاى آوريل در پيروزى انقالب            

بدون اين    .  اکتبر مشخص ميشود       
پيروزى معلوم نبود سرنوشت                   

جايگاه .  تزهاى آوريل چى ميشد           
پلنوم ما و هر نشست کمونيستى نيز        
اينگونه ارزيابى خواهد شد که اين           
جريان با پرچم انقالب کارگرى چه        
نقشى در رويدادهاى سياسى ايران         

ما بايد فاصله ايندو را با          .  ايفا کرد 
در .  پراتيک کمونيستى مان پر کنيم      

آنصورت پلنوم ما جايگاه شايسته            
خود را در تاريخ کمونيسم کارگرى       

 .     پيدا خواهد کرد

  

 پلنوم بيانيه ای در      :يک دنيای بهتر  
مورد خود ويژگی اوضاع سياسی          

در .  حاضر در جامعه صادر کرد         
اين بيانيه به مسائل متعددی اشاره            

تغيير خصلت جدال          :  شده است    
جناحهای رژيم اسالمی و فرار                  

داليل و نتايج سياسی    .  نقطه سازشها 
چنين تغييراتی کدام است؟ موقعيت        
رژيم اسالمی را در پس اين                          
تغييرات چگونه می بينيد؟ رژيم               
اسالمی به لحاظ بافت و موقعيت               

 چه تغييراتی را از سر ميگذراند؟ 

 

 بيانيه پلنوم دست بر         :علی جوادی  
يک مساله اساسی در مناسبات ميان       
جناحهای درون رژيم اسالمی                   

ما همواره تاکيد کرده ايم          .  گذاشت
که کشمکشهای درونی رژيم                       
اسالمی بازتابی از فشار عظيم                  

مردمی که    .  مردم از پايين است          
اکنون دست اندر کار بزير کشيدن           

تا پيش از اين     .  رژيم اسالمی هستند  
دوران مساله اصلی جدال جناحهای       
رژيم مستقل از موضوع مورد                  
جدال اساسا بر سر کسب هژمونی           
و غالب کردن چهارچوبهای                       

 فکری و فرهنگی يک                  ،سياسی
واقعيت .  جناح بر جناح ديگر بود          

١١٨شماره   
يک محصول خيزش عظيم توده           
های مردم کور کردن نقطه های            
سازش ميان جناحهای رژيم                     
اسالمی و تغيير خصلت درونی             

هر جناح برای     .  اين جدالها است    
 ناچار   ،بقاء خود و رژيم اسالمی        

. به حذف جناح ديگر شده است              
جنگ جناحها در مرحله نهايی                

در عين   .  خود قرار گرفته است        
حال حذف هر جناح عمال موجب          
شکننده تر شدن کل رژيم در                     

. مواجهه با مردم بپاخاسته است            
اگر جناح راست قادر به حذف                
جناح اصالح طلب شود خود را             
لخت و عور و بدون حائل اصالح        
طلبان حکومتی در مقابل مردم               
قرار داده و کل رژيم اسالمی را            

اگر جناح   .  ضعيف تر کرده است      
اصالح طلب بتواند و يا اگر                      
ميتوانست جناح رقيب را حذف             

 مردم در نيمه راه متوقف                 ،کند
نميشدند و کار رژيم اسالمی را              

در هر دو صورت      .  تمام ميکردند 
موقعيت رژيم اسالمی مستقل از           
موقعيت جناحهای آن استيصال             

در حال حاضر جناح       .  آميز است  
راست دست باال را در اين                         

توانسته است       .  کشمکش دارد      
اهرمهای قدرت رژيم اسالمی را         

به دنبال   .  اساسا از آن خود کند           
 خاتمی و    ، کروبی  ،حذف موسوی 

رفسنجانی و تتمه سران اصالح            
روزها و    .  طلبان حکومتی است      

هفته های آتی در اين چهارچوب           
  .تعيين کننده است

 

غلبه جناح راست بر کل ارگانهای       
رژيم اسالمی در عين حال با                    
تغيير بافت و ترکيب نيروهای                

رژيم .  رژيم اسالمی همراه است       
اسالمی هر چه بيشتر چهره                      

دو وزنه    .  نظامی بخود ميگيرد       
تعيين کننده حکومت ديگر ولی              
فقيه و ارگان اصلی سرکوب                    
اعتراضات مردم يعنی سپاه و                 

بقيه نيروها حاشيه ای     .  بسيج است 
رژيم اسالمی    .  و فرعی ميشوند      

برای بقاء ناچار به اتکاء به اين              
اهرمها و ابزارهای ته مانده خود          

. نقطه اتکاء ديگری ندارد        .  است
واليت فقيه به اضافه هارترين                

 اين شکل     ،بخش دستگاه سرکوب    
و شمايلی است که رژيم اسالمی            
در صورت غلبه جناح راست                 

اما .  بعضا به خود خواهد گرفت          
چنين آرايشی به    

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرعت به باندهای درونی                        
سرکوب و سهم خواهی هر باند             

نيرويی جاذبه   .  تجزيه خواهد شد    
. اين باندها عمدتا دفع کننده است          

جدالها و مصافهای بسياری در             
رژيم اسالمی راه در               .  راهند

  .روئی از اين مهلکه ندارد

 

تغييرات و تالطمات جامعه در              
عين حال رژيم اسالمی را نيز                
دستخوش تغييرات بسياری خواهد    

دست به دست شدن قدرت          .  کرد
 عقب نشينی و يا اعالم                   ،حاکم

 قربانی کردن    ،شرايط اضطراری 
بخشهايی از نظام بمنظور حفظ             
کليت آن همگی در جمله                             
احتماالت سياسی دوران آتی                  

اما هيچکدام پايدار                .  هستند
مناظر سياسی       .  نخواهند بود      

جامعه بسرعت تغيير خواهند                 
ايجاد هر نوع حکومت               .  کرد

پايداری به فردای رژيم اسالمی           
  .گره خورده است

 

 اين بيانيه ضمن              :آذر ماجدی    
تحليل تحوالت اخير و ترسيم                  

 ،خطوط اصلی روند اوضاع                 
تاکيدی بود بر صحت تحليل های         
منصور حکمت از جمهوری                  

 جناح های آن و سازش           ،اسالمی
ما .  ناپذيری جدال دو جناح رژيم       

دوازدہ سال پيش اعالم کرديم که         
خصلت جدال دو جناح رژيم                   

اين .  مساله بقا و حفظ نظام است          
رژيم هيچگاہ نتوانست به يک                
رژيم متعارف بورژوايی بدل                

جمهوری اسالمی با بافت         .  شود
اجتماعی و فرهنگی جامعه کامال        
ناهمخوان و مانند يک وصله                  

اين .  ناجور به پيکرہ آن است              
ريشه اصلی جدال جناح ها در               

در دوازدہ    .  رژيم اسالمی است      
سال اخير دعوای دو جناح افت و         

در .  خيزهای بسيار داشته است         
هر نبردی جناح راست پيشروی          
کردہ و اصالح طلبان دولتی را به       

اين بار جناح      .  عقب راندہ است     
اصالح طلبان دولتی برای کسب         

. يک موقعيت جديد به ميدان آمد           

يافته حکومت در منطقه و جهان        
 مکانيسم رابطه          ،دگرگون شد    

سازش   –جناح ها و سيکل جنگ      
يعنى برخالف دوره    .  پلکانى بود 

هاى پيشين که بدنبال هر جدالى          
در درون حاکميت نقاط تعادل و         

 و  ،نقطه سازشهائى تعريف ميشد    
" دو بال نظام           "به عبارتى            

 اينبار  ،کمابيش سرجايشان بودند   
سياست قلع و قمع و تصفيه                     

. درونى در دستور قرار گرفت          
تنگناهاى رژيم اسالمى در سطح      

 و مهمتر از آن عروج             ،جهانى
مردمى ناراضى در ابعادى                  

 ،ميليونى که دنيا را شوکه کرد            
اين سناريو را با دست انداز                   

الجرم دو جناح         .  روبرو کرد    
حکومت در موقعيتى قرار                     
گرفتند که شمشيرها را از رو               

در همان متن تبليغات             .  بستند
مضحکه انتخابات روشن بود که      
امکان سازش بدرجات زيادى             

اما نه طرفداران      .  منتفى ميشود  
خامنه اى تصورشان اينبود که            
ناچارند احمدى نژاد را از                      
صندوق راى به هر قيمتى                      
دربياورند و نه طرفداران                      
موسوى و خاتمى فکر ميکردند          
که با چنين اوضاعى روبرو                 

بويژه هيچکدامشان تصور   .  شوند
نميکردند که مردم در متن                      
شکاف عميق باالئى ها اينگونه          
منفجر شوند و کل حکومت                    

 . اسالمى را در تنگنا بگذارند

 

جمهورى اسالمى و جناح هايش       
هر .  برسر بقا وارد جدال شدند         

دو سو سياست همديگر را معادل      
نابودى نظام و اسالم و رفتن        "با  

" ايران به سمت پرتگاه                            
هر دو سو منافع و             .  ميدانستند

امتيازات سياسى و اقتصادى               
بيش .  خود را در خطر ميديدند         

از هر زمان جمهورى اسالمى           
در تمام جوارحش صفبندى ايجاد      
شد و شکافها و گوشه هائى از              
حقايق بصورت بهداشتى توسط         

همه ديدند آنچه   .  طرفين برمال شد 
که تا ديروز در ميان کوچه و                
خيابان و تاکسى و محافل عليه             

 ،حکومت و سرانش گفته ميشد           
از رسانه حکومتى توسط                       
کانديدهاى رياست جمهورى به         
زبان مى آيد و کمپين ترور                     
همديگر به وفور در جريان                   

 بويژه      ،چنين وضعيتى     .  است

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

اما با سرکوب و يورش جناح ديگر         
اين نبرد وارد يک فاز        .  روبرو شد 

  .کامال جديد و متفاوتی شدہ است

 

بيانيه بر اين نکته اساسی تاکيد کرد         
که دعوای دو جناح به يک نقطه بی        
بازگشت رسيدہ و وارد يک بن                  

جناح راست چارہ    .  بست شدہ است   
ای بجز ادامه سرکوب و تصفيه                

 جناح  ،جناح ديگر ندارد؛ از آنسوی     
اصالح طلب دولتی قادر به سازش         

اين نبرد نهايی دو       .  و تسليم نيست    
جناح است که در عين حال صحنه           
تعيين سرنوشت رژيم اسالمی نيز           

جنگ " سال پيش ما     ١٢آنچه  .  هست
 اکنون دارد پردہ    ،ناميديم"  بازندہ ها 

جمهوری .  پايانی اش بازی ميشود       
اسالمی در نتيجه اين جدال تضعيف      

توازن قوا کامال بنفع           .  شدہ است   
  .مردم تغيير يافته است

 

بيانيه همچنين تاکيد کرد که اکنون           
فقط مساله سرنوشت جمهوری                  

سوال بسيار  .  اسالمی باز نشدہ است   
مهم ديگری در مقابل جامعه قرار            

 آيندہ جامعه و نظام آتی      ،گرفته است 
جايگزين رژيم اسالمی نيز يک                

طبقات مختلف     .  سوال باز است        
پاسخ های خويش را به جامعه ارائه       

پاسخ کارگری و کمونيستی     .  ميدهند
 سرنگونی     ،يک انقالب کارگری        

سرمايه داری و برقراری يک                   
لذا .  جمهوری سوسياليستی است         

حزب بايد برای سازماندهی انقالب       
تمرکز بر         .  کارگری بکوشد        

سازماندهی اين انقالب وظيفه                    
 .اصلی و مبرم حزب است

 

 نفس جدال جناح       :سياوش دانشور  
ها در جمهورى اسالمى و حتى                 

اين سابقه اى    .  تشديد آن جديد نيست    
. به عمر رژيم اسالمى دارد                         

همينطور تغيير صورت مسئله                  
 يعنى    ،جدال جناح هاى حکومتى          

 نيز     ،جنگ برسر بقاى حکومت           
تاريخى طوالنى تر دارد و مربوط          

آنچه در   .  به چند سال اخير نيست         
اين سير و در متن موقعيت تغيير              

١١٨شماره   
براى مردمى که دوست دارند سر        

 بهترين    ،به تن اين نظام نباشد              
مردم هجوم آوردند     .  موقعيت بود  

تا اين شکافها را به نفع خود                       
 -جناح خامنه اى         .  تعميق کنند    

احمدى نژاد قصد تسليم نداشتند و          
پيشاپيش سناريوى سرکوب را               

کمپ مقابل نيز در          .  چيده بودند   
. توهم خود منتظر شمارش آرا بود      

ماه " خرداد        ٢٢اما همان شب           
حمله وسيع به       .  تمام شد   "  عسل

 و  ٢۵تظاهرات مردم در روزهاى     
 خرداد و همينطور دستگيرى         ٣٠

وسيع سران جناح مقابل نشان داد         
خامنه اى ها تصميم شان را گرفته        

نشان داد براى آنها انتخابات         .  اند
يک نمايش فرمايشى و هنوز                   
اجبارى تقويمى است و قرار                    
نيست نتيجه آن تعيين کند که چه             

. کسى در دولت يا مجلس بنشيند            
حمله و يورش يک جناح عليه                 

ها و سياست حذف و             "  خودى"
تصفيه اليه بسيار بيشترى از                   
سران سنتى و قديمى جمهورى               

 نشان از يک سير جديد            ،اسالمى
در جمهورى اسالمى است که                 
منصور حکمت سالها پيش آن را           

روند پاکستانى شدن جمهورى             "
در چنين     .  ناميده بود    "  اسالمى

چهارچوبى مکانيسم سابق و                    
سازش ديگر        –جارى جنگ               

چون .  نميتوانست حکمفرما باشد      
قرار است نظاميان به سرکردگى         

دفاع از امنيت     "ولى فقيه و بنام          
 هم مردم را بکوبد و هم                 ،"ملى

مخالفين دربارى را سرجايشان             
 آنها را مطيع و گوشه گير          ،بنشاند

و ساکت کند و يا با شيوه هاى                    
مختلف به بيرون از نظام                            

اما تا اينجا هر دو         .  پرتابشان کند  
جناح اصالح طلب . جناح باخته اند

حکومتى پرچم قانونى اش به                   
زمين افتاد چون پرچم قانون دست       
کسانى است که کمر به حذف آنها          

چون امکان پيشبرد          .  بسته اند    
استراتژى مسالمت آميز و قانونى        

در حکومتى که    "  تغيير از درون  "
براساس خشونت و زور و                         
ديکتاتورى عريان استوار است            

از يک زاويه           .  پادرهوا است     
 يعنى دادن ابتکار سياسى            ،ديگر

مذاکره با دولتهاى غربى و بويژه         
 آنهم با    ، و يا پرونده اتمى      ،آمريکا

پيشرويهاى جمهورى اسالمى                
 به   ،دوره احمدى نژاد در منطقه          

–خاتمى      -دست کمپ موسوى       
رفسنجانى يک      

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و باالخره    .  توهم اين جناح بود         
جناح راست همواره ميگفت هر           
نوع سخن گفتن از اصالحات و             
تعديل و غيره باز کردن در براى         
يورش انقالبى مردمى است که             

تبليغات و     .  منتظر فرصت اند        
هجمه اصالح طلبان حکومتى               
عليه انقالب تسلى خاطرى به                 

جناح راست    .  خامنه اى نميداد       
ميدانست که يورش به مردم و                
سياست حذف در درون پيامدهاى       
غير قابل تشخيص دارد اما ناچار        
بود براى بقاى نظام همين سياست       

امروز نيز عليرغم    .  را پيش ببرد   
وقفه کوتاه در آن ناچار است                   

. همين سياست را تا آخر خط برود   
همين قانون براى طرف مقابل نيز      

 . حکم ميکند

 

مسئله بسادگى اينست که تشديد              
جدال درون حکومتى به نقاط                 

عامل .  بدون بازگشت رسيده است    
اساسى اين تغيير ماهوى در                    

 ،مکانيسم جدالهاى درون حکومتى   
به مرز انفجار رسيدن جامعه و             

حکومت .  نخواستن عميق آنبود       
 که هر کسى در آن                     ،اسالمى

 نميتواند به                ،چيزى ميگويد       
بايد .  مواجهه اين طوفان برود           

براى سرکوب مردم و تالطمهاى        
. انقالبى خودشان را فشرده کنند          

بايد براى مواجهه با مسائل داخلى       
. و بين المللى متحد و همخط باشند       

اين ظاهرا منطقى در آن هست اما       
همان .  بدون تناقض نيست                

محدوديتهائى که برسر راه                       
استراتژى اصالح طلبان حکومتى     

 در مقابل            ،صف کشيده بود           
استراتژى سرکوب و کودتاى                
نظامى عليه مردم نيز صف کشيده      

تفاوتى اگر هست اينست که با      .  اند
اين کارت وارد بازى مرگ و                 
زندگى شدند که تاکنون پرده هاى        

 .اول آنرا همه ديده ايم

 

جمهورى اسالمى شايد بتواند                 
بصورت تدريجى و در چند حلقه         
کوتاه بخشى از خوديها را به                   

 زندانى و مطيع      ،بيرون پرت کند   

شرايط چه تغييراتی در وظايف         
يک حزب کمونيستی کارگری           

 در چنين دورانی ايجاد ميکند؟ 

 

 در خصوص             :علی جوادی      
مختصات چنين دورانهايی                    

آن .  تاريخا زياد گفته شده است         
زمان که باالئيها نتوانند به شيوه         
سابق حکومت کنند و پائينيها                

اما مهمترين مشخصه      .  نخواهند
همچنانکه در بيانيه آمده است              
خيزش ميليونی توده های مردم          
برای بزير کشيدن رژيم اسالمی       

آنچه اين دوران را از               .  است
دوران پيش از آن مجزا ميکند نه       
خواست مردم برای سرنگونی           

 نه ناتوانی رژيم در                      ،رژيم
حکومت به صورت تاکنونی اش      
بلکه اساسا وارد شدن جامعه در         
دوره ای از تالطمات و                             
اعتراضات و شورشها و جنگ          
و جدال خيابانی و قيامهای توده          

دوره ای که توده های       .  ای است 
مردم برای سرنگونی رژيم                  
بپاخواسته اند و رژيم برای بقاء          
خود به تمامی ابزار توحش و               

اين .  سرکوب خود متوسل ميشود    
دوره ای است که بحث تغيير                
قدرت سياسی بطور مادی در              
دستور همه جانبه جامعه قرار             
داده شده و مساله قدرت سياسی           
محور اعتراضات موجود در              

در اين دوران          .  جامعه است    
تحوالت شتاب فزاينده ای بخود          

جامعه به شدت قطبی        .  ميگيرند
توده های وسيع مردم پا        .  ميشود

به ميدان جنگ و نبرد تعيين                  
 .  کننده ميگذارند

 

به چند مساله اساسی در زمينه             
وظايف حزب کمونيستی                        
کارگری در چنين دورانی بايد            

اين دورانی است که       .  تاکيد کرد  
تصرف و جابجايی قدرت                      

. سياسی در جامعه ممکن است           
نتيجتا حزبی مانند حزب ما بايد          
تمام هم و غم خود را معطوف به        

. مسائل اساسی چنين دورانی کند     
به هرچه تاکنون مشغول بوده              

 مشغله اصلی امروزمان بايد      ،ايم
مساله حزب و قدرت سياسی                

حزبی که وظايف خاص         .  باشد
اين دوران از تحوالت سياسی را      
تشخيص ندهد و در اين قامت               

 اگر حتی جريانی         ،ظاهر نشود  

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

 و يا صاف و ساده بکشد و                    ،کند
اما چنين سياستى تنها         .  ترور کند  

ميتواند مقدمه يک کشتار وسيع از           
کشتارى که عظيم که         .  مردم باشد  

بتواند دوره قابل پيش بينى اى براى        
. حکومت اسالمى وقت بخرد                     

رويدادهاى دوره اخير نشان داد که         
جمهورى اسالمى ظرفيت سبعيتش       
باال است و ممکن است دست به هر         

مسئله اينست اين           .  کارى بزند     
سياست با مقاومت روبرو ميشود و        
متوقف شدن آن و نه حتى شکست            

 موج برگشت را با خود        ،قطعى اش 
بهمراه دارد و چيزى از حکومت             

يک تناقض   .  اسالمى بجا نميگذارد    
اساسى تر اينست که سياست                        
سرکوب عريان توسط حکومت و           
دولتى که نه فقط مردم بلکه حتى               

 ،مهمترين عناصر آن قبولش ندارند      
تنها چشم انداز يک استراتژى را              

: در قلمرو سياست باز ميکند                      
سياست مقابله براى درهم شکستن          
قهر و ماشين سرکوب دولتى و                   

تا همين  .  انقالب عليه وضع موجود    
امروز دو جناح حکومت و کل نظام       

جامعه پر  .  در مقابل مردم باخته اند     
. انرژى و با اعتماد بنفس است                   

آبروئى براى اسالم و حکومتش                
دولتى .  حتى نزد خوديها نمانده است    

 ،که نامشروع تر از هر زمان است        
حکومتى که با اليه اى ضعيف و               
بدون حائل لخت و عور در مقابل             

 چشم انداز          ،مردم ايستاده است         
تشديد دعواهاى حکومتى در اردوى     

 همه اينها اشتهاى             ،جناح راست    
مردم براى تهاجم به حکومت را               

جمهورى اسالمى آينده     .  باال ميبرد  
هر آرايشى بخود بدهند وارد      .  ندارد

دوره اضمحالل و سرنگونى شده            
اينکه ايندوره چه مدت طول            .  اند

ميکشد به سواالت و رويدادهاى               
مشخص تر مربوط است اما روشن        
است برگشت به جاى قبلى غير                  

 .     ممکن است

        

 در بيانيه قيد شده        :يک دنيای بهتر   
جامعه ايران وارد يک         "است که      

دوران انقالبی و پرتالطم سياسی             
ويژگی ها و مشخصات    ."  شده است 

چنين دورانی کدام است؟ اين                       

١١٨شماره   
 بدون ترديد در        ،حاشيه ای نباشد    

سير تحوالت حاشيه ای خواهد               
 .  شد

 

برای جنبش و طبقه ما تصرف               
قدرت سياسی محصول تالشی               
سازمانيافته و آگاهانه و حزبی                

هيچ جامعه ای قدرت                 .  است
سياسی را در يک سراشيبی در              
اختيار کمونيستها  و طبقه کارگر          

بياد قيام  .  بايد جنگيد .  قرار نميدهد 
و اين اقدام تنها      .  بايد گرفت  .  کرد

ميتواند محصول تالش حزبی                 
کمونيستی در متن اعتراض                     

نتيجتا يک  .  طبقاتی در جامعه باشد   
مساله مهم برای ما تامين                             
ملزومات سياسی تصرف قدرت          
سياسی توسط يک حزب                             

به .  کمونيستی کارگری است            
به .  مسائل بسياری بايد پاسخ داد         

 .نيازهای بسياری هم بايد پاسخ داد

 

 دوران انقالبی به            :آذر ماجدی   
شرايطی اطالق ميشود که توازن         
قوا ميان حکومت و مردم آنچنان           
تغيير می يابد که بااليی ها ديگر            
قادر به حکومت بر پايينی ها                    

 شرايطی که مساله قدرت          ،نيستند
سياسی باز ميشود و تعيين تکليف         

. آن در خيابان ها انجام ميگيرد               
جامعه ايران وارد چنين موقعيتی         

 يعنی    ،شرايط کنونی   .  شدہ است   
سرکوب اين چنين خشن و عنان             
گسيخته يک شرايط کامال ناپايدار        

اوضاع اکنون مانند سال           .  است
 نيست که رژيم بتواند با          ۶٠های  

يک سرکوب خشن و خونين يک          
فضای گورستانی را در جامعه              
حاکم کند و برای مدتی بدون                     
نگرانی از اعتراض پايينی ها به           

توازن .  حکومت خود ادامه دهد         
قوا کامال بنفع مردم تغيير کردہ              

ابزار ارعاب رژيم کارآيی       .  است
مردم .  خود را از دست دادہ است        

در کمين نشسته اند و از هر لحظه         
ای برای حمله به رژيم استفادہ                

  .ميکنند

 

رژيم خود اين شرايط را درک                
ايستادگی علنی دو        .  کردہ است   

جناح در مقابل يکديگر بيان خطير      
هر دو جناح     .  بودن اوضاع است    

متوجه شدہ اند که راہ ديگری در           
مقابلشان قرار        

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از .  ندارد و بايد تا آخر بروند               
طرف ديگر تالش برای خارج              
کردن سرقت های افسانه ای شان        
از کشور و آمادہ کردن شرايط               
فرار نمونه های ديگری از پردہ           

. آخر حيات رژيم اسالمی است            
اوضاع اقتصادی نيز بشدت وخيم      

. شدہ و هر روز وخيم تر ميشود           
آبی "نگرانی حکومت از شورش       

درک حساس بودن              "  پوشان
شرايط و هراس از يک انقالب              

 .کارگری است

 

 ،هدف يک حزب کمونيستی جدی      
سازماندهی يک انقالب کارگری        

. و تصرف قدرت سياسی است             
تمام فعاليت های حزب بايد آن را         
برای چنين شرايطی که تعيين                
تکليف قدرت سياسی به خيابان ها       

اين .   آمادہ کردہ باشد     ،افتادہ است 
روز عمل و قدرت نمايی اصلی            

لذا حزب اتحاد کمونيسم           .  است
کارگری که اين شرايط را                         

 دارد  ،بدرستی تشخيص دادہ است    
. خود را برای آن مهيا ميکند                   

سازماندهی يک انقالب کارگری        
 ايجاب   ،در شرايط حاضر ايران       

ميکند که حزب موقعيت خود را           
در قبال جامعه و درون طبقه                   

  .کارگر تقويت کند

 

تحليل درست شرايط سياسی و              
تشخيص درست و بموقع اوضاع        

. يک نقطه قوت حزب بودہ است         
حزب در مقابل اوضاع سياسی             
جامعه و خيزش مردم بهيچوجه            

موقعيت را درست     .  غافلگير نشد  
و بموقع تشخيص داد و در قبال             

کارنامه .  آنها تعيين سياست کرد       
حزب تا اينجا بسيار درخشان بودہ      

زيرا از نظر نظری حزب        .  است
بر بنيان های تئوريک و سياسی           
خط کمونيسم کارگری منصور             

حزب .  حکمت استوار است             
توانست خط کمونيسم کارگری             
منصور حکمت را در اين شرايط        
تعيين کنندہ نمايندگی کند و پرچم          

اما .  آن را برافراشته نگاہ دارد           
اوضاع کنونی جنبش کمونيسم              

و همه  "  تابوها"و  "  مشروعيت"
اين رعد و   .  چيز زير سوال رفت   

بلکه .  برق در آسمان بى ابر نبود      
ادامه روندهاى سياسى پايدارتر        

ترديدى نيست    .  در جامعه بود       
فاکتورهاى سياسى معينى نقش          
کاتاليزور را ايفا کردند اما به               

. تنهائى علت اين بحران نبودند          
جمهورى اسالمى در بحران همه     
جانبه و فلج سياسى بسر ميبرد و        
سياستهاى اقتصادى و سرکوب          
مستمر و نارضايتى روزافزون         
جامعه را بسمت انفجار برده                

 ،اين بحران مبانى اقتصادى    .  بود
 فرهنگى دارد و                          ،سياسى

پالتفرمهاى حل آن در باال يک            
. به يک شکست خورده بودند              

چهارچوبهاى قديمى تر حکومتى     
نه براى کنترل بحران تعميق               
شده کفايت ميکردند و نه ديگر            
مردم اميدى به حل بحران از                

. مجارى قانونى و دولتى داشتند        
بعالوه فاکتور نسل جديد که در           

" انتخابات"تالقى سياسى                       
توانست فرصتى براى ابراز                

 فاکتورى   ،وجود وسيع پيدا کند        
تعيين کننده در تعميق بحران                

 . بود

 

ما بنا به پايه هاى تحليلى قديمى           
و مارکسيستى مان از دورنماى          
تحوالت و وقايع جديدى که چشم        

 گفتيم ايران       ،انداز آنرا ميديديم      
وارد يک دوران انقالبى شده               

دوره انقالبى شرايطى           .  است
است که جامعه در متن تناقضات       
و کشمکش هاى اجتماعى و                   
طبقاتى تعميق شده وارد يک                

. سير تحول سياسى ميشود                     
جنبشهاى سياسى و طبقاتى در            
ابعادى گسترده تر و سرنوشت           

. سازتر وارد جدال ميشوند                   
مختصات جامعه و نوع                            
اعتراض و روانشناسى توده اى        

اجتماعى تغيير ميکند   –و سياسى   
به "  تغيير و نميخواهيم   "و سوال    

مرکز سياست در قلمرو                           
ما واقعه  .  سراسرى رانده ميشود   

مشخص و اعتراض ميليونى               
 چون   ،مردم را انقالب نناميديم        

انقالب براى کمونيسم امرى غير      
نقالب ا.  طبقاتى و نامتعين نيست     

از نقطه نظر کمونيسم کارگری          
در دوره تسلط و گنديدگی                        
سرمايه داری تنها ميتواند انقالبی 

انقالب کارگری   .  کارگری باشد  

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

کارگری و ضرباتی که اين جنبش           
 ،در چند سال اخير متحمل شدہ است      

شرايط بمراتب دشوارتری را در            
تقويت .  مقابل حزب قرار دادہ است      

 احيای اعتماد                ،نيروی حزب       
 اتحاد  ،عمومی به کمونيسم کارگری    

و تقويت انسجام درون جنبش                      
کمونيسم کارگری از وظايف مبرم         

حزب .  حزب در شرايط کنونی است 
بايد پيش از هر چيز امکانات خود           

به اين منظور بايد     .  را گسترش دهد  
بنيه مالی خود را بسرعت تقويت              

کارهای بسياری در مقابل              .  کند
پلنوم متعهد شد که    .  حزب قرار دارد  

 .سريعا دست بکار اين وظايف شود

 

 ما برخالف             :سياوش دانشور      
بسيارى در اپوزيسيون ايران از               

و "  حزب کمونيست کارگرى            "
 ،سلطنت طلبان تا مجاهد و غيره              

" انقالب"اين واقعه مشخص را                
موقعيت "حتى از عبارت       .  نناميديم
عمده .  نيز استفاده نکرديم    "  انقالبى

نيروهاى اپوزيسيون اين واقعه را با      
انقالب   "،"انقالب"عباراتى چون       

و غيره  "  انقالب سبز   "،"دمکراتيک
 مانند   ،برخى نيز  .  نامگذارى کردند  

 فکر کردند که     ،"حکمتيست"حزب  
مردم يک شبه و دسته جمعى پشت          
افقهاى متفاوت در جمهورى                       

يعنى اگر کارگر         .  اسالمى رفتند   
اند و  "  طرفدار احمدى نژاد   "باشند  

به او راى دادند و اگر کارگر نباشند        
پشت موسوى و افق جنبش سبز                 

واقعيت اينست         .  سينه ميزنند        
رويدادهاى قبل و بعد از انتخابات            
رژيم را نميتوان از متن تاريخى               

هم .  دعواهاى سياسى ايران جدا کرد 
دعواى جناح ها و هم جدال                            
جنبشهاى سياسى و مردم با                           
حکومت قديمى تر و تاريخ دارتر و        

 .  متعين تر اند

 

 جمهورى    ،از نظر سير رويدادها         
اسالمى در متن تناقضات داخلى              
اش به شرايطى رسيد که ديگر                   
سوپاپ هاى اطمينان نيز کارى از           

هم در درون و    .  دستشان ساخته نبود  
هم در بيرون فوران شروع شد و              

١١٨شماره   
انقالبی سازمانيافته و کمونيستی           
است که ميتواند و بايد از دل اين             

 . تحوالت عروج کند

 

از ايجاد شکاف در قدرت و             اما   
سير نامشروع شدن حکومت در           

 از پيدايش    ،ذهنيت اکثريت جامعه   
اپوزيسيون هاى دربارى که براى       

سنگر قانون      "حفظ نظام به                  
ميخزند و تالش دارند           "  اساسى

نقاط سازش جديدى به سير                        
 تا     ،اعتراض مردم تحميل کنند            

دست بدست شدن دولت و کودتاها        
 از قيامهاى شهرى    ،و ضد کودتاها  

و اعتصابات و جنگ توده اى                  
براى سرنگونى تا انقالب کارگرى    

دوره و تثبيت دولت سوسياليستى         
ما بايد اينراه را کم        .   است انقالبى

نميشود با نامتعين     .  و بيش برويم    
 آنهم زمانى    ،کردن طبقاتى انقالب   

که مدعيان انقالب در بسته                        
بنديهاى مختلف به وفور وجود               

همه با  " با چشم بسته و يا            ،دارند
. وارد اين تحوالت شد                  "  هم

کمونيسم کارگرى بايد آمادگى                
مواجهه با ايستگاههاى سياسى               

. متعدد ايندوران را داشته باشد               
ايستگاههائى که بطور زنده رخ            
ميدهند و محصول عينى تقابل                 
طبقات و جنبشهاى سياسى در يک      

از امروز تا         .  مقياس کلى اند        
سازماندهى انقالب کارگرى راهى     
است که بايد طى شود و در هر                
مرحله معين سياست و تاکتيک              

. راديکال و روشن ميخواهد                    
چهارچوب عمومى اين سياست و        

 تامين رهبرى و سازمان        ،تاکتيک
براى پيشروى منظم در ايندوران         
براى سرنگونى جمهورى اسالمى     
و تحقق يک انقالب پيروزمند                  

 . کارگرى است

 

عام ترين مشخصه دوره انقالبی           
وارد شدن عنصر تغيير در                       
کشمکش سياسی در مقياسى وسيع       

تغيير خواستن، چه به معنی      .  است
دولتی و رفرميستی و عقب نشينی       
های تاکتيکی و چه به معنی                       
تغييرات انقالبی، هميشه وجود              

هميشه نيروها و جنبشهائی       .  دارد
از باال و از پائين خواهان تغيير              

نکته اينست که عنصر             .  هستند
تغيير در دوره انقالبی نفس قدرت        
سياسی را هدف قرار ميدهد و                 

خواست تغيير        
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برسر بقای وضع موجود يا تغيير        
راديکال شدن  .  وضع موجود است  

مجموعه نيروها و آکتورهای                 
اجتماعی، جان گرفتن سنتهای              
پايدار سياسی و طبقاتی، قطبی              
شدن جامعه و بميدان آمدن مردم           
در ابعاد توده ای، همه بر تفاوت           
خواست تغيير در دوره انقالبی و         

به .  داللت دارند "  متعارف"دوره  
عبارتی دقيقتر، در دوره انقالبی          
شاهد سطح نوينی از مبارزه و               

کشمکشی .  کشمکش طبقات هستيم   
که همواره وجود داشته و در                   
مرحله معينی نيازمند يک تعيين           

 . تکليف بنيادى شده است

 

در دوره انقالبی تنها نيروهای               
انقالبی فعال نميشوند بلکه                        
مجموعه جامعه و جنبشهای                    
سياسی و طبقاتی و نيروهای                   
متخاصم وارد جدالی تعيين کننده         

طبقات متخاصم از       .  تر ميشوند   
طريق جنبشها و احزاب سياسی           

اين تلقی  .  جامعه را قطبی ميکنند     
که در دوره انقالبی و حتی در                
يک انقالب مشخص يک نيروی          
طبقاتی بازيگر اصلی است يک           
تلقی غير مارکسيستی و ضد                   

. اجتماعی و ساده انگارانه است           
در دوره انقالبی طبقه حاکم نياز           
به فشرده شدن دارد، نياز به                     
قدرت تهاجم و پرت کردن زرق           
و برق های فرمال دولتى و                       

نه سياست و           .  پارلمانى دارد     
تاکتيک، نه عناصر و شخصيتها،       
نه سنتها و روشها و نه حتی                      
ابزارهای توجيه قدرت و عملکرد      
قدرت دراين دوران با اشکال                 
متعارف حاکميت بورژوازی يکی    

اين امر برای طبقه و                .  نيستند
نيروی انقالبی نيز کمابيش                      

برای کمپ        .  همينطور است       
خواهان تغيير نيز دست بردن به          
امکانات و روشها و شيوه های              

. ويژه اين دوران ضرروی است         
آنچه تا ديروز بعنوان عمل                       
انقالبی کفايت ميکرد ديگر                      
پاسخگوی نيازها و الزامات                   
مبارزه سياسی و انقالبی امروز           

 . نيست

انتظار تغيير در زمانی کوتاه،             
بی ارزش شدن يا غير موثر                  

 ،شدن روشهای غير انقالبی                
تغيير در رفتار و مناسبات                     
اجتماعى مردم، گسترش روحيه       
همبستگی و تعاون و فداکاری در    
تقابل با عنصر خودخواهی و               
خود محوری و منفعت پرستی،          
و مسائل ديگر از جمله                              
ويژگيهاى دوره انقالبی است که       
 .   امروز در ايران شاهد آن هستيم

 

 پلنوم همچنين      :يک دنيای بهتر     
زنده "قطعنامه ای تحت عنوان           

صادر کرده  "  باد انقالب کارگری  
چه مجموعه مسائلی چنين     .  است

قطعنامه ای را ضروری کرد؟           
مگر حزب همواره بر                               
سازماندهی و رهبری انقالب              
کارگری تاکيد نکرده است؟ تاکيد     
کنونی از چه زاويه ای است؟               
تمايز اين هدف حزب با جريانات    
چپ راديکال در اين زمينه                    

 چيست؟ 

 

 حزب        ،دقيقا:  علی جوادی       
همواره بر امر سازماندهی يک         
انقالب کارگری تاکيد کرده                   

انقالب کارگری راه              .  است
مطلوب ما برای رسيدن به                     
اهداف سياسی مان يعنى                          

 حکومت         ، برابری        ،آزادی"
اما مساله       .  است"  کارگری

امروز تاکيد عام بر ضرورت و         
مطلوبيت و مبرميت عمومی آن         

مساله بر سر تشديد                .  نيست
فعاليت در اين دوران و تامين               
ملزومات پيروزی کمونيسم و             
کارگر در متن تحوالت جاری            

  .است

 

ببينيد احزابی هستند که حداقل             
در برنامه خود اعالم کرده اند             
که خواهان يک انقالب کارگری       
هستند اما در تحوالت جاری يا            
بدنبال يک انقالب علی العموم            
خلقی هستند يا اصوال خود را در       
حاشيه اين تحوالت قرار داده اند        
و يا انقالب کارگری را عاملی            

توده مردم   "  رم دادن  "در جهت     
حزب .  "زحمتکش ميدانند          

حزب کمونيست   "و   "  حکمتيست
. دقيقا از اين جنس اند      "  کارگری

حزب "بطور مثال فراخوان                 

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

 

مشخصه اساسى دوره انقالبی باز           
. شدن مسئله قدرت سياسی است               

سرنوشت قدرت سياسی و تالش              
نيروها و جنبشهای متخاصم برای          
مهر زدن به آن محور اساسی و                 

يک .  کليدی دوره انقالبی است             
مشخصه ديگر دوره انقالبی                       
خصوصيت ترانزيشنال و گذرا                

از دولتها و ايستگاههای             .  آنست
سياسی تا شخصيتها و راه حل ها              
که با پرچم خروج از بحران ظاهر          
ميشوند و پس از مدت کوتاهی                    
نامربوط و از صحنه خارج و يا                 

. دريچه ای به تعادلی جديد ميشوند         
در دوره انقالبى سرعت و تب منافذ       
جامعه و جنبشهاى سياسى و طبقاتى      

يک .  مانند ديگى جوشان باال ميرود     
مشخصه ديگر دوره انقالبی عروج       

جنبشهای .  جنبشهای توده ای است       
توده ای که توقع از خود و توقع                  
شان از جامعه و مناسبات موجود             
را تغيير ميدهند و برای ماديت دادن       

. به آن وارد جدالی سهمگين ميشوند      
. دوره انقالبى دوره سلب است                  

جامعه ميداند که بايد کسى و دولتى          
 اما اينکه چه خواهد خواست         ،برود

دقيقا تابع اينست که با چه پرچمى             
نقش .  اين سلب را صورت داده باشد 

متدولوژى سلبيت کمونيستى و                  
تامين رهبرى انقالبى در ايندوران         

 .تعيين کننده و حياتى است

 

جامعه ايران وارد يک دوران                    
دورانى که      .  انقالبى شده است          

مشخصه اش باز شدن مسئله قدرت        
 تشديد کشمکش طبقات و            ،سياسى

 جنگ افقهاى          ،جنبشهاى طبقاتى    
چپ و راست برسر آينده ايران و              
در محور آن مسئله سرنگونى                     

بهم خوردن  .  جمهورى اسالمى است  
ارزشها و نرمهای جامعه                              
بورژوائی، شکستن حرمت قانون          
بعنوان اصل مورد توافق حاکميت و      
طبقه و دولت بورژوائی، تابع شدن        
قانون به زبان واقعی يعنی تناسب            
قوای سياسی، نامتعارف شدن رفتار     
و منش بخشهای طبقه حاکم تا طبقه         
و نيروی انقالبی، باال رفتن تب                 
عمومی جامعه و ايجاد نوعی                      

١١٨شماره   
در اين اعتراضات و      "  حکمتيست

خيزش توده های مردم دعوت به           
اين خيزش توده     .  خانه نشينی بود    

ای را عمال ارتجاعی و ضد                      
انقالبی ارزيابی کرد و خود را رو       

از طرف   .  در روی آن قرار داد         
" حزب کمونيست کارگری   "ديگر  

از اهداف برنامه ای خود دست               
شست و به يکباره حتی شعارهای        
استراتژيک خود مبنی بر انقالب          
کارگری و حکومت کارگری را با      
شعار ليبرال پوپوليستی مانند                  

 برای حکومت        ،انقالب انسانی   "
تعويض و مشغول صلح       "  انسانی

و مصالحه با گرايشات راست و            
و کار را بدانجا      .  ملی اسالمی شد   

رساند که اعالم کرد جريان                       
موسوی به ميزانی که عليه خامنه         

 ،کند"  مبارزه"ای و احمدی نژاد        
اين جريانات  !  در کنار مردم است    

در شرايطی که ميليونها توده                   
زحمتکش برای تغييرات بنيادی به     

 آب در سياستها و             ،ميدان آمدند   
استراتژی خود ريخت تا خود را           

نتيجتا اعالم     .  مقبول نشان دهد        
تعلق صوری به امر انقالب                      

. کارگری بهيچوجه کافی نيست            
بايد در روز موعود و هر روز               

اين قطعنامه از اين    .  کمونيست بود 
رو نه تنها جوهر تالش عمومی ما        
بلکه وظايف ما را در اين شرايط          

 . خاص روشن ميکند

 

اين قطعنامه در عين حال تمايز              
جنبشی و طبقاتی ما را با جريانات       
چپ راديکال و امثالهم روشن                 

ما بر خالف جريانات              .  ميکند
پوپوليست برای انقالب معينی و با      

تاکيد .  هدف معينی تالش ميکنيم        
بر اين تمايزات صرفا حساسيتی           

اهداف .  لغوی يا کالمی نيست             
. معين و متفاوتی مد نظر هستند             

انقالب برای ما تحولی اجتماعی           
برای نابودی نظام اقتصادی و                

دشمن .  دستگاه سياسی حاکم است      
ما سرمايه داری و حکومت                      

همگان در اين          .  اسالمی است    
بعضی .  هدف شريک نيستند             

بخشی از حکومت اسالمی را مد          
نظر دارند و برخی ديگر اين                   
ظرفيت را در حال حاضر در                  
جامعه نمی بينند که بتوان نظام               
اقتصادی سرمايه داری را به زير        

اين تفاوتها به سياستها و             .  کشيد
  .اقدامات متفاوتی منجر ميشود

١٠صفحه    



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سازماندهی انقالب       :آذر ماجدی   
کارگری يک اصل برنامه ای ما          

يک هدف استراتژيک ما         .  است
لذا تصويب قطعنامه ای با         .  است

اين مضمون بمعنای طرح يک             
اهميت اين  .  استراتژی نوين نيست  

قطعنامه تاکيد بر اين هدف مهم              
کمونيستی و دادن اين پيام مهم به          

 جامعه و نيروهای        ،طبقه کارگر  
در چنين         .  کمونيستی است        

شرايطی ضروری است که حزب      
کمونيستی به طبقه کارگر اعالم           
کند که بايد برای سازماندهی يک        

بايد .  انقالب کارگری آمادہ شد           
اعالم کند که آن روزی که سال              
ها خود را برای آن آمادہ ميکردہ          

بايد آلترناتيو  .  ايم فرا رسيدہ است     
و پاسخ کمونيستی را در مقابل کل       

کار يک حزب     .  جامعه قرار دهد   
 و  ،کمونيستی جدی راہ نشان دادن    

کنار زدن نقطه سازش هايی است       
که بورژوازی و ارتجاع در مقابل      

اين مساله هم     .  مردم قرار ميدهند   
در رابطه با تاکتيک صدق ميکند         
و هم در رابطه با پاسخ نهايی و              

  .استراتژی عمومی مبارزہ

 

زندہ باد انقالب                 "قطعنامه         
کارگری ارائه پاسخ نهايی و                   
استراتژی عمومی کمونيسم                    

مساله .  کارگری به جامعه است         
اينجاست که در اين شرايط فقط             
مرگ جمهوری اسالمی نيست که      

 آيندہ  ،در مقابل جامعه قرار دارد       
و سرنوشت جامعه بايد تعيين                 

بايد برای اين سوال      .  تکليف شود 
هر جنبش    .  نيز پاسخ ارائه داد         

اجتماعی و طبقه ای ميکوشد افق         
 ،خود را بر جامعه حاکم کند                    

کمونيسم کارگری نيز عينا همين         
 ،ارائه اين قطعنامه  .  کار را ميکند  

ارائه افق کمونيستی به جامعه و            
طرح يک فراخوان عمومی به              
طبقه کارگر و مردم زحمتکش              

ضمنا .  است تا به اين افق بپيوندند      
فراخوانی است به کليه نيروهای          
کمونيست که به امر سازماندهی          
اين آلترناتيو و گسترش اين افق             

اين قطعنامه حزب اتحاد     .  بپيوندند
کمونيسم کارگری را کامال از                

تمايز کمونيسم کارگرى با انواع        
سوسياليسمها و کمونيسمهاى               

ما .  غير کارگرى در همين است      
داريم بر آلترناتيو سياسى طبقه           
کارگر براى آزادى جامعه تاکيد        

مسير تحقق اين آلترناتيو     .  ميکنيم
هر انقالبى نيست بلکه انقالب             

 هنوز       ،سوم.  کارگرى است      
کمونيسم "مشاهده ميشود که بنام       

 ،"مارکسيسم"و          "  کارگرى
جرياناتى در باد انقالب بطور             

تالش براى         .  کلى ميدمند        
سرنگونى را انقالب مينامند و             
انقالب را معادل انقالب کارگرى     

استداللشان هم مشعشع       .  ميدانند
ميگويند اين حزب طبقه         :  است

کارگر است و طبقه را در                       
اين .  سياست نمايندگى ميکند          

ايرادى ندارد که حزبى واقعا                
 اما اگر   ،حزب طبقه کارگر باشد    

 ،واقعا حزب طبقه کارگر باشد           
تنها ميتواند با نبض طبقه و منافع       
طبقه و اهداف و انقالب طبقه               
چفت باشد و براى بميدان آوردن        
صف مستقل طبقه با پرچم                      

نيروى .  سوسياليستى تالش کند      
مطرح و وزنه اى در ميان طبقه         
و اليه پيشروان و رهبران طبقه         

 و حول سياستهاى حزب            ،باشد
طبقه کارگر جامعه و جنبشهاى          

ميشود .  آنرا قطبى کرده باشد           
هيچکدام اينها نبود و با يک                    
چرخش شبه تحليلى بريد و                     
دوخت و خيال خود را راحت               

بودن "  انقالبى"در نتيجه      !  کرد
معادل ميشود با ضد رژيمى                  

ميشود "  سوسياليسم  "،صرف
 و   ،بخش پيگير نخواستن رژيم        

در دنياى واقعى از اين نگرش             
پوپوليستى همدلى و همراهى و          
حتى هم شعارى با جريانات                  

. راست و ضد کارگر در مى آيد         
دنباله روى از هر موجى و حتى        
هر کسى که با رژيم اسالمى                 
معضلى دارد به خط سياسى و             

برخورد "و                "  درايت"
معنى "  ايدئولوژيک نکردن        

نهايتا ما با مجموعه اى         .  ميشود
روبرو هستيم که همه شان                      
ميگويند در ايران انقالب شده و          
تفاوتشان در اينست که برخى              

بر "  دمکراتيک و سبز     "پسوند   
. آن ميگذارند و برخى نميگذارند      

حساسيت عجيبى هم به هم ندارند      
و چه بسا در يک صف آگاهانه            

اين نگرشى است که      .  مى ايستند 
عليرغم اينکه صغرا و کبراى             

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

احزاب کمونيستی ديگر متمايز                 
 .اين ويژگی حزب ما است. ميکند

 

 ما نه فقط          ،بله  :سياوش دانشور   
همواره بر انقالب کارگرى تاکيد             

 بلکه يک وجه تمايز                         ،کرديم
کمونيسم مارکسى و راديکال                      
کارگرى با انواع کمونيسم هاى                 
بورژوائى و غير کارگرى در تاکيد       
بر مبرميت و فوريت و ضرورت            

 انقالب عليه              ،انقالب کارگرى      
 و امکانپذيرى سوسياليسم        ،سرمايه

ما همواره پرچمدار اين      .  بوده است 
نگرش و سياست کمونيستى                         
کارگرى بوديم و عميقا به اين                      

 .ديدگاه پايبند هستيم

 

تاکيد کنونى حزب بر انقالب                       
 ،اول:  کارگرى چند جنبه دارد              

امروز بيش از هر زمان نوبت                   
کمونيسم پراتيک است و هدف                   
کمونيسم پراتيک از طريق                           
استراتژى انقالب کارگرى و                      

ما بايد   .  سوسياليستى متحقق ميشود    
بيش از هر زمان کمونيسم کارگرى       
و هدف جنبش کمونيستى طبقه                   
کارگر را با اين هدف و استراتژى           
بشناسانيم و براى تحقق مادى آن               

 هستند محافل    ،دوم.  نيرو جمع کنيم   
و جرياناتى که ظاهرا از انقالب                
کارگرى و سوسياليسم بعنوان يک          

. آرمان و هدف غائى حرف ميزنند         
اما .  اين البته جاى خوشبختى است        

در موارد زيادى هدف اين انقالب و       
آزادى "اساسا سوسياليسم به                        

محدود ميشود و حتى           "  کارگران
شکل حکومت کارگرى به                            

تنزل داده      "  حکومت کارگران     "
در صورتى که اين الفباى          .  ميشود

کمونيسم است که کمونيسم دکترين         
آزادى طبقه کارگر است و آزادى            
طبقه کارگر بدون آزادى جامعه                

 برخالف  ،يعنى کارگر .  ميسر نيست 
ديگر نيروهاى تحت ستم و حتى               

 براى آزادى خود             ،طبقات ديگر    
ناچار است مبناى کل تبعيض و                 
ستمهاى موجود جامعه امروز را             
نفى کند و بعبارتى براى آزادى خود  

يک .  بايد کل جامعه را آزاد کند              

١١٨شماره   
 اما در پراتيک        ،خودش را دارد     

را تبليغ ميکند   "  همه با هم  "واقعى  
و به همين اعتبار مرزهاى طبقاتى      
و جنبشى و استراتژيک را                        

زير فرش کردن     .  مخدوش ميکند  
انقالب کارگرى و حتى سوسياليسم     
و جمهورى سوسياليستى و در                
شيپور انقالب بطور کلى دميدن و        

انقالب انسانى و حکومت             "از     
سخن گفتن نتيجه رشد اين     "  انسانى

. پوپوليسم و ناسيوناليسم جديد است    
يا برخى با نگرش مرحله اى و                
سنتى از انقالب کارگرى بعنوان           
دستور روز کمونيسم طفره                       

تاکيد ما بر انقالب                   .  ميروند
 تالش براى تامين                     ،کارگرى

 بسيج طبقه کارگر         ،ملزومات آن  
 جنگ برسر افق    ،براى اين انقالب  

کمونيسم در جامعه بعنوان يک              
 و نقد     ،آلترناتيو مطلوب و ممکن      

گرايشات غير کارگرى و                           
چپ .  انقالبيون متفرقه است              

راديکال همواره اهداف و سياست       
ناسيوناليستى را در پوششى چپ و     
روشى ميليتانت بجاى کمونيسم             
کارگرى و جنبش سوسياليستى              

چپ راديکال   .  عرضه کرده است    
در تحوالت امروز ايران اگر                  
دنباله رو جريانات بورژوائى هم         

 نهايتا تالش ميکند کارگر و       ،نشود
طبقه کارگر را در خدمت اهداف          
محدود و غير کارگرى خود قرار         

بيشتر طيف چپ که يا از              .  دهد
انقالب کارگرى طفره ميروند و يا       
جامعيت اهداف کمونيسم و انقالب      
کارگرى را بعناوين مختلف زير           

 به چپ راديکال            ،سوال ميبرند   
کمونيسم کارگرى در    .  تعلق دارند 

عين حال نقدى بر چپ راديکال             
هم هست و انقالب کارگرى به                
روايت مارکس و منصور حکمت        

 .  يک نقطه تمايز اساسى ماست

 

 در قطعنامه         :يک دنيای بهتر         
از دل اين      "اشاره شده است که           

تحوالت ميتواند و بايد يک انقالب       
عظيم توده ای در ايران شکل                   

از نقطه نظر کمونيسم             .  بگيرد
کارگری انقالب در ايران تنها                

. ميتواند يک انقالب کارگری باشد     
براى کمونيسم کارگری انقالب             
يعنى خيزش طبقه کارگر براى              
عملى کردن تمام اين تحول عظيم         

 يعنی مبارزه براى                  ،اجتماعى
تحقق آزادى، برابرى و حکومت          

چرا ."  کارگرى
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالب در ايران فقط ميتواند يک         
انقالب کارگری باشد؟ مبانی چنين     
استنتاجی کدام است؟ چقدر چنين         
آينده ای محتمل است؟ فاکتورهای      

 اصلی کدامند؟ 

 

 اين مساله جوهر           :علی جوادی   
 چه در ارزيابی مان و           ،تمايز ما  

چه در تببين سياسی مان با                         
جريانات متعدد در صفوف                      

ببينيد ما         .  اپوزيسيون است        
کمونيستيم و برای انقالب معينی          

. هدف معينی داريم   .  تالش ميکنيم 
آزادی و رهايی جامعه و طبقه                
کارگر را در چهارچوب تحول             

در دنيا     .  معينی ميسر ميدانيم         
اما .  انقالبات متعددی روی ميدهد     

اين انقالبات اهداف يکسانی                    
ندارند و به تغييرات يکسانی هم            

ما برای درهم         .  منتج نميشوند    
شکستن و نابودی نظام سرمايه             
داری و حکومت اسالمی حاکم              

خواهان از بين       .  مبارزه ميکنيم   
بردن مناسبات استثمارگرايانه              
سرمايه داری و برقراری يک               

. جامعه آزاد کمونيستی هستيم               
مطلوب ترين راه برای رسيدن به        
چنين هدف انقالب و قيام کارگری      

انقالبی که حزبی کمونيستی    .  است
کارگری در راس آن قرار گرفته         

  .باشد

 

از طرف ديگر بسياری در مسير         
تغيير و تحوالت سياسی جامعه             

" انقالب"و خواهان         "  انقالبی"
انقالبی دوران انقالب   .  خواهند شد 

اگر نشريه دست راستی    .  کم نيست 
اکونوميست با مشاهده خيزش                

 ميتواند تيتر   ٧٨ تير   ١٨مردم در   
آيا انقالب ديگر در            "بزند که        

مسلم "  ايران شروع خواهد شد؟        
بدانيد که برخی از جريانات                     

اسالمی هم       –راست و ملی              
تبليغات زهرآهگين خود عليه                
انقالب را به کناری خواهند                     
انداخت و بمنظور کنترل و مهار          
دامنه و عمق تحوالت جاری                   

بعالوه .  خواهند شد     "  انقالبی"
معموال انقالب در ادبيات اين                  

غلبه بر اين موانع       .  تحولی باشد  
   .نيز هدف تالش ماست

 

ما پيش از اين هم         :  آذر ماجدی  
بارها اشارہ کردہ ايم که انقالب          
در ايران فقط ميتواند يک انقالب       
اجتماعی يعنی انقالب کارگری         

متداول است که در                   .  باشد
 از   ،کشورهای تحت ديکتاتوری    

آن رو که حکومت تنها از طرق         
 به هر    ،قهرآميز سرنگون ميشود   

تغيير حکومت نام انقالب اطالق       
 در فرهنگ لغات        ،بعالوہ.  کنند

نيز به هر حرکت قهرآميز که               
برای تغيير حکومت در چنين              
جوامعی شکل ميگيرد انقالب             

  .ميگويند

 

 ،اما از نقطه نظر مارکسيسم                
انقالب در يک جامعه سرمايه             
داری تنها آن پديدہ ای است که             
برای واژگون کردن نظام                      

 يعنی نظام سرمايه              ،اقتصادی
لذا از نظر    .  داری شکل ميگيرد   

کمونيسم کارگری در ايران                  
انقالب آن تحول اجتماعی است          
که هدفش سرنگونی نه تنها نظام       

 بلکه واژگونی          ،سياسی حاکم     
در .  سرمايه داری نيز هست            
 بنيان   ،نتيجه پيروزی اين تحول      

های نظام سرمايه داری نابود و         
مناسبات سوسياليستی در جامعه       

به چنين تحول         .  حاکم ميشود    
اجتماعی انقالب کارگری اطالق     

  .ميشود

 

ممکن است پرسيدہ شود که                   
اينهمه تاکيد بر اين مساله چه                 
ضرورتی دارد؟ آيا اين يک                  
دعوا مال نقطی نيست؟ تا آنجا که       
به مردم علی العموم مربوط                  

 اين جدال نظری شايد              ،ميشود
آنها .  معنای چندانی نداشته باشد      

ميخواهند رژيم اسالمی را                     
 ،سرنگون کنند و يک جامعه آزاد  

 ،از اختناق .  برابر و مرفه بسازند   
 تبعيض و       ، نابرابری   ،سرکوب

به .  فقر و فالکت خسته و بيزارند     
همين خاطر است که جانشان را         
ريسک کردہ اند و به خيابان ها           

وظيفه و تالش ما نيز      .  ريخته اند 
بعنوان يک حزب کمونيستی اين       
است که نه تنها مبارزہ مردم                 
برای سرنگونی رژيم اسالمی را     

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

جريانات به هر تحول بزرگ و                  
توده ای در جامعه که منجر به                     

 ،تغيير رژيم سياسی حاضر شود             
و با توجه به اينکه         .  اطالق ميشود  

جنبش ناسيوناليسم طرفدار غرب و       
بخشهايی از خود بوروژازی در              
اپوزيسيون رژيم اسالمی قرار دارد      
نتيجتا نشان دادن خصلت طبقاتی و         
نيروی اجتماعی اين انقالب يک              
مساله مهم در جلوگيری از سالخی         
کردن تالشهای طبقه کارگر و                    
  .کمونيسم در پس اين تحوالت است

 

از نقطه نظر ما رژيم اسالمی                     
ميتواند در پس اعتراضات توده                
های مردم سرنگون شود بدون                   

. اينکه الزاما انقالبی رخ داده باشد          
تاکيد ما اين است که جنبش                            
سرنگونی طلبانه توده های مردم با         
تمام لحظات و رويدادهای آن را                
بايد از يک انقالب کارگری متمايز        

ما برای سرنگونی رژيم و             .  کرد
نابودی سرمايه داری در پس يک            
انقالب عظيم کارگری بطور                      

  .همزمان تالش ميکنيم

 

انقالب در ايران تنها ميتواند يک              
چرا که تنها    .  انقالب کارگری باشد   

چنين تحولی به دنبال نابودی نظام           
سياسی و اقتصادی سرمايه داری            

هر تحول    .  حاکم بر جامعه است         
ديگری عليرغم هر درجه تغييری          
که به آن نائل آيد تا زمانيکه منجر             
به نابودی سيستم کارمزدی و لغو             
مناسبات استثمارگرايانه سرمايه             

 از نقطه       ،داری در جامعه نشود          
 انقالب در       ،نظر ما و مارکسيسم         

  .تحوالت جاری محسوب نميشود

 

از نقطه نظر ما نه تنها تحوالت                  
جاری ميتواند به يک انقالب                       
کارگری منتج شود بلکه بمنظور              
رهايی و آزادی جامعه بايد چنين              

هيچ مانعی به غير از                      .  شود
موجوديت طبقه و نظام حاکم و                   
موانعی که جنبشهای طبقات ديگر          
در سر راه ما ميگذارند نميتواند                 
عاملی در جلوگيری از وقوع چنين        

١١٨شماره   
رهبری کنيم و نقطه سازش هايی          
که در مقابل اين مبارزہ گذاشته              

 بلکه همچنين       ،ميشود کنار زنيم      
افق مبارزہ مردم را گسترش دهيم       

 ،و نشان دهيم که آن جامعه آزاد             
برابر و مرفه فقط در سوسياليسم           

اينجاست که     .  قابل تحقق است        
مساله سازماندهی يک انقالب                
کارگری مطرح ميشود و تمايز              
اين تحول با تحوالت ديگری که             
در سطح سياست متوقف ميشود            

ما با مردم دعوای    .  اهميت می يابد  
تالش ما دادن يک        .  لغوی نداريم  

افق آزاديخواهانه و برابری طلبانه      
ميخواهيم از   .  به کل جامعه است      
 اجتناب   ١٣۵٧تکرار اشتباہ سال       

 .کنيم

 

اما اين جدال در جنبش کمونيستی         
و در قبال جنبش کارگری و                      

سوسياليست   –جريان راديکال         
درون طبقه کارگر حائز اهميتی            

تمايز افق کارگری از    .  بسيار است 
از .  افق بورژوايی حياتی است           

همان ابتدا بايد تمايز طبقاتی افق            
های طبقه کارگر و بورژوازی              

حزب کمونيستی بايد    .  روشن باشد 
بکوشد که با حفظ اين تمايز                        

. رهبری جامعه را بدست گيرد              
تامين رهبری طبقه کارگر بر                  
جامعه بمعنای مستحيل شدن تمايز       
طبقاتی افق کارگری و کمونيستی        

در چنين شرايطی کمونيسم     .  نيست
و طبقه کارگر از همان ابتدا دست         

. را به بورژوازی باخته اند                      
پوپوليسم ميکوشد که يک افق                  

در مقابل جامعه قرار    "  همه با هم  "
سازش طبقاتی را تبليغ                .  دهد

در بهترين حالت بر اين            .  ميکند
تصور است که اين راہ پيروزی            

اين يک اشتباہ مهلک برای       .  است
. طبقه کارگر و کمونيسم است                

افشاء و طرد پوپوليسم يک وظيفه        
مهم و مبرم کمونيسم کارگری                 

 .است

 

بويژہ در شرايطی که حزبی که             
" کمونيسم کارگری     "تحت نام            

فعاليت ميکند بشدت به سياست               
های پوپوليستی آغشته شدہ است و      
سياست سازش طبقاتی را تبليغ              

 اشاعه ايدہ انقالب کارگرى     ،ميکند
و تمايز افق کارگری از جنبش                
های ديگر اهميت صد چندان می          

 .يابد
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 براى ما انقالب     :سياوش دانشور 
در ايران فقط ميتواند يک انقالب         
کارگری باشد چون مارکسيست و      

انقالبات ديگر هم      .  کمونيست ايم  
 ،البته ميتوانند وجود داشته باشند         

 انقالب                ،انقالب مخملى               
 ، انقالب ، انقالب سبز   ،دمکراتيک

اما .  و طيفى ديگر از انقالبات            
اينها هيچکدام انقالب طبقه ما                 

 انقالب کمونيستى طبقه              ،نيست
انقالب کارگرى     .  کارگر نيست    

ترجيح "براى ما يک                                    
 يک الزام        ،نيست"  ايدئولوژيک

خلع يد    .  تحقق سوسياليسم است       
سياسى و اقتصادى از بورژوازى      
بدون انقالب کارگرى و بدون                
دولت انقالبى طبقه کارگر ممکن         

انقالبات ديگر همه برسر       .  نيست
تغييراتى در قدرت سياسى درون        

 انقالب کارگرى   ،يک طبقه هستند  
. اما برسر نفى وضع موجود است      

انقالبى است عليه جامعه طبقاتى         
و تماميت قدرت و امتيازات                     
سياسى و اقتصادى سرمايه                      

 انقالبى براى الغاى طبقات     ،داران
 انقالبى براى       ،و بردگى مزدى      

آزادى جامعه و آغاز تاريخ                      
 . انسانى شهروندان آزاد

 

آيا بحث انقالب کارگرى ما را در        
مقابل سير تحوالت و ايستگاههاى      
سياسى محتمل يکجانبه نميکند؟           

 دقيقا چون ما چشم به برپائى       ،خير
 به   ،و پيروزى اين انقالب داريم         

فعالترين شکلى در جنبش توده اى       
و تالش براى سرنگونى جمهورى     

بحث .  اسالمى شرکت ميکنيم           
برسر اينست که سياست فعال و            
دخالتگر کمونيستى طبقه کارگر          
به پرچم سرنگونى و به افق                      

ما نه   .  آزادى جامعه تبديل شود        
منتظريم کارگران روزى انقالب        
کنند و نه فکر ميکنيم از هر                      
تحرک توده اى ميتواند انقالب               

اگر ورود   .  کارگرى سربلند کند     
جامعه به دوره انقالبى بنظر                   
ميرسد که غافلگير کننده است اما        
انقالب کارگرى انقالبى عميقا               
سازمانيافته و آگاهانه براى خلع           
يد از سرمايه دارى و برپائى يک         

مانند رفراندوم و فدراليسم و                 
غيره قرار است با بمب و                        
موشک روى تلى از اجساد مردم      

همه ديدند و      .  بيگناه پياده شود     
درک کردند که راه عبور از                 

مردم تغيير   .  وضع موجود است    
 مردم از سرکوب و            ،ميخواهند

اختناق و محدوديت و عقب                    
هيچ .  ماندگى به تنگ آمدند               

نيروى اردوى اپوزيسيون راست    
نميتواند مينيممى از خواست                

اين ديگر  .  مردم را برآورده کند     
بايد دانسته همگانى باشد که                   
سرمايه دارى در کشورى مانند         

 مستقل از اينکه پرچمش         ،ايران
جمهورى است يا سلطنت يا                  

 ،اسالم يا پارلمان و دمکراسى            
بدون سرکوب و بدون اختناق و          
بدون استثمار شديد و بدون                    
فالکت بخش وسيعى از مردم               

سرمايه .  نميتواند سرپا بماند           
دارى در ايران با هر پرچمى               

اين هم     .  يعنى اختناق و فقر            
مربوط به خلقيات بد بورژواها           

 از الزامات سرمايه و                ،نيست
در نتيجه   .  انباشت سرمايه است    

بحث فقط برسر بود و نبود                     
نفى .  جمهورى اسالمى نيست        

جمهورى اسالمى هدف محورى      
امروز است و بسيارى در آن               

ما در صف اول                    .  ذينفعند
سرنگونى شرکت ميکنيم و                   
مطلوب ما اينست که سرنگونى         
و انقالب کارگرى يک پروسه            

اما بحث اساسى          .  واحد باشد    
برسر آينده و آلترناتيوى است که       

. جامعه نهايتا آنرا قبول ميکند             
آلترنايتو چپ و يا راست بطور           

 جامعه ايران به کدام راه              ،کلى
رضايت ميدهد؟ و اينجاست که           
کارگر اوال بايد در مقياس                       
سراسرى در قلمرو سياست با             
پرچم سوسياليستى اش حضور          

ثانيا راه حل              .  داشته باشد      
کارگرى آزادى جامعه به امرى         
مطلوب و ممکن و واقع بينانه در     
اذهان توده وسيع مردم تبديل شده      

و اين اتفاق نمى افتد مگر         .  باشد
اينکه جنبش طبقه کارگر در                 
جدال آلترناتيوها خود را بعنوان        
يک آلترناتيو معتبر و ممکن به           
کرسى نشانده باشد و جامعه را            
حول اهداف خود قطبى کرده               

اين اتفاق نمى افتد مگر             .  باشد
اينکه کمونيسم بعنوان يک جنبش     

 پراتيکى درخور                       ،سياسى
ايندوران داشته باشد و به نيازها         

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

اتفاقا .  جمهورى سوسياليستى است     
کارگر و کمونيسم اگر قرار است             
در تحوالت ايران و هرجاى جهان          
بعنوان يک جنبش سياسى معرفه             

 الزمه اش اينست    ،وجود داشته باشد  
که پرچم انقالب کارگرى و                          
سرنگونى سرمايه دارى را                          

دوران .  برافراشته نگهدارد            
سرنگونى رژيمهاى ارتجاعى همه        

حتى تعداد  .  سرنگونى طلب ميشوند   
اما حفظ   .  زيادى به چپ ميچرخند       

وضع موجود با کوتاهترين راه                  
نفى .  پالتفرم ثابت همه شان است          

 ، همانطور که هست     ،وضع موجود 
يعنى نفى جمهورى اسالمى و نظام        

 امروز تنها   ،سرمايه دارى در ايران   
. امر کمونيسم کارگرى است                      

کمونيسم کارگرى براى اين افق و           
اين انقالب و تحقق اهداف اين                     

بيش از سه دهه          .  انقالب ميجنگد   
جدل مارکسيستى با جريانات غير           
کارگرى و جناح هاى مختلف چپ          

 برسر به کرسى     ،در ايران و جهان    
نشاندن اهداف اجتماعى و طبقاتى           
کارگر و متمايز کردن جنبش                      
کمونيستى طبقه کارگر در مقابل              
انواع سوسياليسمها و شبه                              
سوسياليسمهاى بورژوائى و                       
ناسيوناليستى و ضد امپرياليستى             

امروز بيش از هر زمان     .  بوده است 
اين پرچم بايد برافراشته تر شود و           
مضمون و مبانى آن وسيعا به توده          
طبقه کارگر و جامعه شناسانده                   

 . شود

 

وقوع انقالب کارگرى و                                 
سوسياليستى در ايران اتفاقا از هر          

چه .  احتمال ديگرى محتمل تر است     
کسى امروز نميداند که اصالحات           
دينى و مبارزه مسالمت آميز متکى         
بر قانون ارتجاع و سياستهائى مانند       
رژيم چينج و اميد بستن به مراکز             
فکرى و البى هاى وزرات خارجه         
آمريکا براى کسى آزادى نمى                    
آورد؟ همه عراق و افغانستان و                 

همه .  رويدادهاى دنيا را ديده اند            
–ناتوانى و بن بست جنبش ملى                 

اسالمى شبه اصالح طلب در                      
حکومت و بيرون حکومت را ديده          

همه ديده اند که پروژه هائى              .  اند

١١٨شماره   
و الزامات پيشروى مبارزه طبقاتى     

انقالب کارگرى محتمل   .  پاسخ دهد 
تمام شرايط آن بيش از هر          .  است

نه فقط سرمايه    .  زمان وجود دارد   
دارى در ايران و دنيا گند زده                   
است بلکه نيروى فعاله و آرمان             
سوسياليستى و کمونيستى ريشه            

کمونيسم ايران مانند        .  دار است   
دوره سابق کمونيسم روسى و                 

 کمونيسم    ،چينى و التينى نيست          
آنچه .  مارکسى و کارگرى است         

 ،ميماند پراتيک اين جنبش است           
يعنى تامين سازمان و رهبرى و            
تشکل و تحزب و حضور در تمام         

. عرصه هاى اصلى نبرد طبقاتى         
پيروزى نه لوتو است و نه جبر               

پيروزى را پراتيک               .  تاريخ
کمونيستى و انقالبى ما و جنبش             

ما .  طبقه ما ميتواند تضمين کند           
هميشه .  بايد تالشمان را بکنيم            

موانع وجود داشتند و امروز شايد         
اما بايد به اين          .  بيشتر هم شدند      

 از قبل نميتوان                 ،جنگ رفت     
 .شکست را پذيرفت

   

 اين قطعنامه چه      :يک دنيای بهتر   
وظايف و استنتاجاتی را در مقابل        

در پلنوم بحث    .  حزب قرار ميدهد   
حزب انقالب  "تبديل شدن حزب به   

يک محور مباحث بود؟     "  کارگری
جوانب مختلف چنين سياستی کدام       

 است؟ 

 

 رئوس وظايف و           :علی جوادی   
اقدامات پايه ای مورد نظر در                 
قطعنامه آمده است و من در اينجا          

اما شايد    .  آنها را تکرار نميکنم         
. توضيحی عمومی تر الزم باشد          

از نظر ما ايجاد و گسترش                         
سازمانهای توده ای و حزبی طبقه        
کارگر در محور چنين تالشهايی          

از اين رو تبديل حزب     .  قرار دارند 
و "  حزب سياسی کارگران       "به    

از اعم   "  حزب انقالب کارگری     "
فعاليتهايی است که ما دنبال                       

  .ميکنيم

 

مساله ساده و در عين حال حياتی          
 حزب اتحاد کمونيسم                       ،است

کارگری بايد به ظرف اعتراض و       
ظرف در برگيرنده رهبران عملی       
و فعالين راديکال سوسياليست                

حزب .  طبقه کارگر تبديل شود           
کمونيستی 

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نميتواند ادعايی کارگری و                      
کمونيستی بودن داشته باشد بدون        
اينکه مرکز ثقل فعاليتهايش                     
سوخت و ساز سياسی و اجتماعی       

برای ما مبارزه     .  طبقه اش نباشد    
سياسی و طبقاتی امری ايده آليزه         

مبارزه .  شده و البراتوری نيست      
بجای کارگران و يا از جانب                   

مبارزه طبقاتی    .  کارگران نيست   
مبارزه .  امر خود کارگران است       
از اين  .  کارگر عليه سرمايه است    

رو حزب ما بايد به حزب سياسی         
مسلما .  کارگران تبديل شود              

اختناق يک فاکتور تعيين کننده در       
  .تحقق چنين تحولی است

 

 ،انقالب کارگری هم همينطور             
. مسلما انقالب دانشجويان نيست         

انقالب .  انقالب کسبه نيست              
نيروی محرکه     .  کارگری است    

. اصلی اش طبقه کارگر است                
انقالب به نيابت و يا از جانب                  

خيزش عظيم     .  کارگران نيست    
توده های کارگری متشکل و                   

تحقق چنين امری     .  متحزب است  
 متشکل       ،مستلزم متحد کردن            

اما .  کردن و سازمان دادن است         
تمام اين    .  اين تمام مساله نيست         

تحوالت و اقدامات را بايد در متن        
شرايط خاص جامعه و در متن               
جنبش توده های مردم برای                     

. سرنگونی رژيم اسالمی انجام داد    
بايد در راس اين اعتراض                        
سراسری سرنگونی طلبانه قرار         

  .گرفت

 

کارگر و کمونيسم ايران امروز            
در موقعيتی قرار دارند که بتوانند       
يک تحول عظيم و دورانساز را           

سرنوشت .  سازمان و رهبری کنند   
تقديری در کار     .  ما محتوم نيست    

هم پيروزی و هم شکست        .  نيست
آينده به تالش و قدرت     .  محتمل اند 

عمل و بسيج و هدايت ما گره                   
در صورت پيروزی   .  خورده است 

  .جهانی تکان خواهد خورد

 

حزب بايد پروسه        :  آذر ماجدی   

هيچ حزبى نميتواند به حزب                 
انقالب کارگرى تبديل شود مگر       
اينکه قبل از دوره انقالبى و در           
ايندوران پرچمدار آرمانها و                
اهداف کارگرى و کمونيستى و           
يک نيروى درگير و دخيل و                 
معتبر در جنبش طبقاتى اش                  

 در دوره        ،بعنوان حزب   .  باشد
 تالش کرديم   ،کوتاه دو ساله اخير   

پرچمدار اين سياستها و پراتيسين     
. کمونيست جنبش کارگرى باشيم     

امروز اينها براى ما ناکافى                   
بايد ملزومات تبديل شدن        .  است

به حزبى را فراهم آوريم که                   
ميتواند رهبران و پيشروان طبقه      

 سياستهايش در        ،را بسيج کند       
جنبش کارگرى وزن و اعتبار             

 موانع    ،وسيع ترى داشته باشد          
حرکت و عمل اعتراضى طبقه           

 به   ،را رفع کند و يا پاسخ دهد              
جدال آلترناتيوهاى راست و ضد       

 ،کارگرى و غير کارگرى برود        
هم نيروى فعال و موثر مبارزه           
جنبش طبقه کارگر باشد و منشا          
بافت و سياست و تاکتيک حزبى        
اش نيروهاى صفوف طبقه                    
کارگر باشند و هم بعنوان حزب         
کارگرى در قلمرو سياست                    

 گفتگو با هيات دائر 
... پيرامون مباحث پلنوم پنجم

 –تحول به يک حزب سازماندہ                 
سازماندهی .  رهبر را کامال طی کند    

يک بخش قابل توجه از کارگران             
راديکال سوسياليست و جذب آنها به      
حزب کماکان در راس فعاليت های        

گسترش .  حزب قرار خواهد داشت      
دسترسی حزب به جامعه و تقويت           
ابزارهای حزب و جامعه ای يک             
وظيفه بسيار مهم و مبرم ديگر                   
حزب است که ما فی الحال مشغول         
رفع آن هستيم و بايد سريعا آن را به        

باين منظور بايد بنيه    .  نتيجه برسانيم 
حزب از  .  مالی حزب را تقويت کرد    

نظر کادر و نيروی کارآمد در اين           
مشکل حزب   .  عرصه کمبود ندارد    

بايد اين ضعف را    .  کامال مالی است  
حفظ هشياری نظری و    .  جبران کرد 

سياسی که تاکنون نقطه قوت                       
برجسته حزب بودہ است و ارائه              
تاکتيک های درست و بموقع و کنار     
زدن نقطه سازش هايی که راست            
در مقابل مبارزہ آزاديخواهانه مردم     

 از وظايف ديگر ما             ،قرار ميدهد   
 .است

 

 ما به يک معنا            :سياوش دانشور  
هميشه حزب انقالب کارگرى                    

کمونيسم کارگرى اساسا           .  بوديم
کمونيسم انقالب کارگرى است و             

ما .  بدون اين قابل توضيح نيست            
همواره در مقابل خيل وسيع                         
جرياناتى که محصول دگرديسى و         
شکست و فروپاشى سرمايه دارى           
دولتى بلوک شرق و يا بلوکهاى                 

 و امروز بر دمکراسى      ،ديگر بودند 
و پارلمان و اسالم کمتر وحشى و             

 همواره اعالم        ،غيره تاکيد دارند       
.  هستيم  ١٩١٧کرديم که ما حزب          

ما حزب اکتبر هستيم و براى تکرار    
خشت .  اکتبرى ديگر تالش ميکنيم       

هاى کمونيسم ما براين اساس چيده          
يک کمونيسم کارگرى      .  شده است  

 جايگير در     ،عميقا انترناسيوناليست 
جنبش کارگرى و اعتراض                          

 انقالبى  ، دخالتگر و فعال     ،کارگرى
از اين نظر ما                  .  و انسانگرا     

ناروشنى در مورد انقالب کارگرى       
. و اهداف کمونيستى مان نداريم               

بحث برسر چگونگى و استراتژى          
 . پيروزى چنين حزبى است

١١٨شماره   
سراسرى قد علم کند و کارگر و              
کمونيسم را در جدالهاى سياسى             

کار ما در ايندوره       .  نمايندگى کند  
اينست که روى مبانى استراتژى          
انقالب کارگرى تمرکز کنيم و از          
اين موضع اجتماعى و طبقاتى در        
ديگر جدالهاى اجتماعى شرکت            

سرنگونى جمهورى اسالمى    .  کنيم
پايان کار نيست بلکه تازه شروع          
تالقى هاى سياسى جدى جنبشهاى       

. متمايز و متخاصم طبقاتى است           
سياست ما اينست که طورى کار           
کنيم و طورى عمل کنيم که در هر        
مرحله جنبش طبقاتى ما قويتر                

ما براى سرنگونى با     .  بيرون بيايد 
پرچم چپ تالش ميکنيم اما جدال          
اصلى برسر آينده ايران و به يک          
معنا آينده کمونيسم در سطح                      

انقالب کارگرى در     .  جهانى است  
ايران ميتواند کمونيسم را در                    
قلمرو جهانى احيا کند و حزب                 
انقالب کارگرى بايد با چنين افقى         
و براى چنين پيروزى اى خود را         

ما به اين سمت ميرويم        .  آماده کند 
و از فعالين انقالب کارگرى                     
دعوت ميکنيم به اين صف ملحق          

 . *   شوند

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
Tel: +1 310 402 6567 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 

 !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 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 با خبر شديم که       :يک دنيای بهتر   
طبق دستور عمل جديد وزارت            

 88بهداشت دستمزد های سال               
 می  89يعنی امسال را فروردين        

 می شود کمی توضيح دهيد؟. دهند

 

 اين مسئله را در دو      :مريم صادقی 
در .  بعد می شود بررسی کرد             

سطح کلی اين بخشی از بی                       
حقوقی سراسری شغلی پرستاران      
و در سطح جزئی از وزارت                  

در سطح  .  بهداشت و درمان است    
ديگر با بخش نامه و قول و قرار           
هر ماه دستمزدها و حقوق ها را            

اين هم در حالی    .  عقب می اندازند  
است که هر روز هزينه مداوا و             
درمان نجومی باال می رود و                  
حداقل برای مثال يک عمل قلب            

 ميليون تا بيست ميليون                 5از    
اما باز هم      .  هزينه بر می دارد        

. بهانه کمبود بودجه می آورند               
گزينه ديگری هم فعال متصور              

از اول تيرماه پرداخت            .  نيست
حقوق ها را متوقف کرده اند و               
قرار شده حقوق نه ماه را در دو             
بخش يکی فروردين و يکی تير             

 .ماه سال آينده بپردازند

 

 تمهيد شما برای     :يک دنيای بهتر   
اعتراض و شکستن اين وضعيت        
چه بوده است؟ آيا پاسخی هم                    

 شنيديد؟

 

 اول بگذاريد علت       :مريم صادقی  
. اين امر را برايتان شرح بدهم              

اينها اين بساط را راه انداخته اند            
تا عده ای از پرستاران استخدامی       
مجبور به بازنشستگی يا بازخريد       

خب عده ای هم اينکار را          .  شوند
اما !  چاره ای نداشتند         .  کردند

يک طومار   .  اعتراض هم کرديم    
جمع کرديم و برديم تهران                         

حتی يک        .  وزارت بهداشت       
شکايت از رياست بيمارستان                

تهديد به اعتصاب      .  تنظيم کرديم  
 50تنها جوابی که شنيديم        .  کرديم

هزار تومان پول بود که اسمش را       
کادوی رياست جمهوری   "گذاشتند  

قوال خانه از پای بست ويران               
دکتر يا پرستاری که                .  است

خودش را در سيستم بهداشتی              
ايران می بيند اشتياق چندانی به          
کمک و بهبودی و پيشرفت                    

فقط فکر و ذکرش پول            .  ندارد
راستش خشت اول را کج        .  است

اين سيستم بايد از باال     . گذاشته اند 
يعنی .  تا پايين زير رو رو شود          

وقتی به آمار مرگ و مير                        
نرخ باالی      !  کودکان ميرسی     

مرگ و مير در اين سيستم بی               
گزارش آخری که      !  ربط نيست  

بهبود تکنيکی می دادند باور                
ايران کار      .  کنيد هيچ است           

پزشکی فقط وابسته به نيروی             
اما اين نيروی         .  انسانی است    

. انسانی هم خسته می شود                     
آن شرايط هم   .  شرايط می خواهد  

 ضربدر نبود                    ،که نباشد         
 بحرانی که    ،تکنولوژی می شود   

 .امروز باهاش مواجهيم

 

لطفا آماری از    :  يک دنيای بهتر   
چند و چون اين نيروی انسانی             

 !بدهيد

 

 در آماری که خود      :مريم صادقی 
مخبر کميسيون وازارت بهداشت     

 با يکی از ى على طاهرىگفتگو
 پرستاران بيمارستان های شهر قزوين

به قول    "!  به پرستاران زحمتکش      
خودشان صدقه دادند اما ما صدقه            
نخواستيم ما حق خودمان را می                

تازه چه حقی تمام حقوق           .  خواهيم
بخور نمير ما می رود برای اينکه           

در .  فقط سوخت زندگی را بدهيم           
ايران امروز حداقل يک ميليون                
تومان در ماه کفاف زندگی متوسط         
را می دهد حقوق ما چيزی حدود              

 هزار تومان است با چند سال          250
 .سابقه

 

وضعيت رسيدگی  :  يک دنيای بهتر   
در بيمارستان ها چگونه است؟ می         

 .شود کمی توضيح بدهيد

 

.  مثالی برايتان بزنم       :مريم صادقی  
من در بخش سی سی يو کار می                

شده است مريض از همه جا            .  کنم
 روز اضافی    5 روز    4بی خبر را      

در بخش سی سی يو نگه می دارند           
برخورد با   .  تا سر کيسه اش کنند          

. بيمار به شدت غير انسانی است              
خود پرستارها هم زياد برخوردشان     

خوب کار سخت          .  خوب نيست    
 ، دلشان هم خوش نيست                   ،است

اصال مدام    !  مريض پشت مريض      
مدام !  دعوا داريم با مريض ها               

دکترها هم که قربانش             !  شکايت
بروم تا دو سه ميليونی در مطب                
شخصی مريض را سر کيسه نکنند         

حاال .  دست به سياه و سفيد نمی زنند      
شماره ای دادند در صورت مشاهده       
اين تخلف زنگ بزنيد اما خود                    
دکترهای وزارت خانه هم اينکاره          

مريض .  اصال يک نرم است        .  اند
خودش می داند بايد اين پول را                   

 .بدهد

 

 کمی در رابطه با      :يک دنيای بهتر   
چند و چون وزارت بهداشت                        

 بگوييد؟

 

 راستش بيشتر بحث       :مريم صادقی  
چرخ می زند حول رئيس وزارت           

البته تمام مشکالت را نمی            .  خانه
. شود گردن يک شخص انداخت              

١١٨شماره   
اعالم کرد حاکی از اين بود که در        

 25بعضی از بيمارستان برای هر      
اين .  بيمار دو پرستار وجود دارد       

بعضی وقت  .  که آمار شيکی است    
ما .  ها همان دوتا هم وجود ندارد         

مجبور می شويم دو شيفت و سه             
االن هم که فاجعه     .  شيفت کار کنيم  

ماه رمضان و روزه و آب و    .  است
پرستار گرسنه بايد         !  غذا قطع    

می دانيد که     .  ساعتها سرپا بايستد    
پرستاری بعد از کار معدن در                 
حکم دومين کار سخت جهان قرار       

 .دارد

 

 آمار قبولی رشته    :يک دنيای بهتر  
دليل .  پرستاری نسبتا باالست           

کمبود نيروی کار در اين زمينه              
 چيست؟

 

 اوال که همان                :مريم صادقی     
پرستار فارغ التحصيل بايد دو                
سال برای وزارت بهداشت کار             
مجانی بکند که اسمش را گذشته             

بعد از اين دو       ".  طرح کادر  "اند   
سال عده زيادی می روند مدرک           
تافل می گيرند و راحت هم در                 
کشورهای اروپايی و آمريکايی            

خب هيج عقل     .  پذيرش می شوند    
سالمی نمی رود شرايط بهتر را             
ول کند خودش را حبس وزارت            

از ما   .  بهداشت فکسنی ايران کند      
 اما پيشنهاد من شخصا       ،که گذشت 

به کسانی که امکانش را دارند اين        
است که اينجا نمانند فقط عمر و              

  . *وقتشان را تلف می کنند

 وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز  
ما خواهان انقالب کارگرى عليه کل . ميخواهد و چه چيز نميخواهد

ما خواهان . سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم  
!   انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند

منصور حکمت                                                     



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١١٨شماره    
 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی                      -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی             .  قرار گرفته است    

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                       
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی             
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                 
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در            

 . سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط                 -٢
 سازماندهى  ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  توده کارگران و مردم است    

مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم                              
شوراها .  زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                

 در  ،بايد همه جا  .  همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان                    

 . داد
 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال                      -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده          .  اراده توده ای است   

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر  .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند          -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل           ،اتحاد صفوف کارگران  

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان       .    کارگرى را تسهيل ميکند   
رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم                          

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط                    .مياورد
 . زيست و کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                     .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه               ،مبارزاتى در آن    
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى        .  تظاهرات شبانه است  

 .  و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 کارگران و مردم زحمتکش را به           ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۶
 . برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش            :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و بی    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند     
 .مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،              :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى  "لغو مقوله     :  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                           

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                        -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد             :  برابری زن و مرد      -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد        .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی       
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                 :  برابری حقوقی      -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان          :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد         .  تشکل های سراسری کارگری      
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد             :  بيمه بيکاری    -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل           .  بيکار و آماده به کار          

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                    -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣. نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١١٨شماره    

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به 

مجمع ! مجمع عمومى متکى شويد
عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و 

جنبش ! مستمر توده کارگران است
مجمع عمومى کارگرى را تقويت و 

!گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
را بخوانيد و بدست دوستانتان 

سواالت و نظرات تان را با ! برسانيد
! نشريه در ميان بگذاريد  

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را 

بخوانيد و تکثير و 
!توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر 
براى آزادى جامعه 

!است  

ردم در جدال              ى م اي پيروزى و ره
ل از            ب ران ق تاريخساز کنونى در اي
ه                     ن است ک ه اي وط ب ن ز م هر چي
وان يک            ن ع ر ب ارگ ه ک ق ب اوال، ط
م                رچ ت پ ح ل و ت ق ت روى مس ي ن
دان                  ي ه م ا ب ى خود پ ست سوسيالي
ى              اس ي درت س ر ق ر س ارزه ب ب م
ون       انيا جريانات اپوزيسي بگذارد، 

ه        –راست و ملی     ل زو اسالمی را اي
وده                 ا، ت ٽ ال رده و ث و حاشيه ای ک
م               ه رژي ي ل ه ع ى ک ردم ع م ي وس
ه               د ب ه ان ت اس اخ پ ى ب الم اس
ورى             ه م م و ج س ي ال ي وس س
و      سوسياليستى بعنوان يک آلترناتي
ه و             ان ن ي ب ع سياسى و اجتماعى واق

د            گرن ن حقق ب ن       .   قابل ت حقق اي ت
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است

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

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

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

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

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

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

. ريال ايران است١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا   


