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 !مردم تسليم نشدند

د              ن ک ي ار م ه ک ف هر  .   ماشين سرکوب بيوق
اجم                ه ری و ت گي روز اخبار اعدام و دست

ه است             .   است ک ا يک روی س ن ام . اي
اسخ            وز پ ن م ه ای العالج رژي اه ن گ ن ت

اومت در     . نگرفته اند  روی ديگر سکه مق
ت     ن اس ي ائ د         .   پ دي ان دور ج م ل ع م

ران  .  اعتراضاتشان را شروع کردند  کارگ
نيشکر هفت     .   اعتصابات را ادامه ميدهند   

تپه و اتوبوسرانی کرمانشاه شاخص عزم       
ران است              ارگ ان ک ي ان  .   ديگری در م زن

ن       .   صدايشان بلندتر ميشود   د اي دي اليحه ج
د        ن اال ترس       .   صدا را بلند تر هم ميک در ب

“ انتخابات” .   دعوا شديد است  .   موج ميزند 
م و          .   در راه است     ه ال س ب هر کسی دن

ر است            . موقعيت در نظام و لقمه چرب ت
طبق معمول اپورتونيسم آخوندی را با نام       

ت   ”  ي الن ق ان          “   ع وادارانش ورد ه ه خ ب
د  ا در خارج در               .   ميدهن ه ن داران اي طرف

هوری اسالمی           ای جم ه وب ل سرک اب ق م
ه رشادت        .   سکوت کردند  چشم اميدشان ب

است و  “   انتخابات” برادران داخل در اين     
 !عمل ميکنند“ پخته”به اصطالح 

ا                ل ب اب ق م در ت عدم موفقيت تاکنونی رژي
ا             د ت ده ي مردم، شکاف در باال، فرصت م

ا      .   ورق را برگرداند   د ام دن مردم تسليم نش
د     ام اول گسترش        .   ميتوانند پيروز شون گ

دن جمهوری                رای عقب ران اعتراض ب
وشت   .   اسالمی است   ات” سرن اب خ ت “ ان

 .* رژيم را ميتوان از حاال تعيين کرد

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

.                        گزارش از زندانها و معلمان، از اطالعيه ها، نامه ها و ستون آخردر صفحات ديگر؛

  شهريور9در سالروز 
 !ياد جانباختگان را گرامی بداريم

 يک قلم از کارنامه جنايت و کشتار جمعی جمهوری اسالمی           67تابستان  
در اين سال بدستور خمينی و با مباشرت نيری و اشراقی و                           .  است

پورمحمدی، هزاران زندانی سياسی در مدتی کوتاه و در سکوت اعدام                
.  است 62 و   61 و سالهای     60 ادامه اعدامها و کشتار وسيع سال          67کشتار و قتل عام تابستان        .  شدند

سران و کارگزاران و برپادارندگان     .  جنايت و اعدام و شکنجه و زندان و ترور شناسنامه اين رژيم است              
و "  دگرانديش"و   "  دکتر"اين رژيم و صفی از مقامات حکومتی، که خيلی هايشان امروز بعنوان                           

از مردم طلبکار هم هستند، از بانيان و مجرمين و                    "  اصولگرا"و   "  ميانه رو  "و   "  اصالح طلب  "
 . مدافعين اين قتل عامها هستند

ما مردم، ما طبقه کارگر، ما بازماندگان آشويتش اسالمی در ايران، نه قصد بخشش داريم و نه به سياق                     
ما عليه نفس مجازات اعدام هستيم و برای الغای بيقيد و شرط آن           . مسلمين فلسفه قصاص و انتقام داريم 

ما برای آزادی فوری کليه زندانيان سياسی، برای سرنگونی تمام عيار حکومت اسالمی،               .  تالش ميکنيم 
تا آنروز موظفيم تاريخ سبعيت اسالمی و جنايت و اعدام و کشتار              .  و برپائی دنيائی بهتر مبارزه ميکنيم      

عزيزانمان را زنده نگاهداريم تا در فردای پيروزی بر ارتجاع اسالمی، باشکوهترين مراسمهای تجليل                   
از جان باختگان را برپا کنيم و به پاس تالش انسانی شان برای يک جامعه آزاد و برابر، مجازات اعدام                      

 ! شهريور ياد جانباختگان را گرامی بداريم9در سالروز . را الغا کنيم
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 مباحثات کمونيسم کارگری بولتن  

 !منتشر ميشود

 جنبش ايدئولوژيک 
 نئوکنسرواتيسم در بحران

 خسرو دانش
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  2منصور حکمت                                               صفحه 

! يک دنيای بهتر منتشر شد14ضميمه   

 در باره بحران سازمان زحمتکشان 
 بحران ناسيوناليسم کرد و بازسازی کومله و

سخنرانى در انجمن له،  بحران و انشعاب در کومه
 منصور حکمت مارکس لندن  از 

!صف زحمتکشان را ترک کنيد  

 نسرين رمضانعلی 

! زخمتکشان ظرف مبارزه ازاديخواهانه نيست
 سيروان قادری

 تزهائی در باره موقعيت جديد 

  سياسی در ايران

 
3صفحه علی جوادی                                   

 يادداشت سردبير



2صفحه  يک دنياى بهتر   

بار ديگر ديپرسيون سياسی فضای      
رژيمی   -طيف اصالح طلب و پرو     

خارج کشور را، عليرغم جست و         
خيز سياسی و رساله نويسی در               

، "شرکت در انتخابات      "دفاع از       
از بی بی سی و     .  احاطه کرده است  

نشريات و سايتهای دو خردادی تا         
سازمانهای هميشه طرفدار رژيم          

جناب خاتمی   .  نااميدی موج ميزند    
اکس پرزيدنت، بار شکست دو                

ی "تند روها "خرداد را روی دوش     
جبهه خودشان گذاشته است و                   
اصل مرزبندی با مخالفين                           
جمهوری اسالمی را مبنا قرار داده      

جناب "  شيخ اصالحات      .  "اند
کروبی، سفره اش را از متحدين             

عقالنيت و       "ديروز به نفع                     
. جدا کرده است           "  اصولگرائی

مجاهدين انقالب اسالمی و                         
مشارکتی ها و ملی مذهبی ها                    
نفيرهای رزم ميکشند و جرات                

نبايد بگذاريم  "کردند که اعالم کنند     
مثل هميشه  "!  هزينه حذف کم باشد    

توده ايها با جابجائی هر قاتل از               
اين و آن ارگان کابوس کودتا                     

وقتی مشارکت و ملی                !  دارند
مذهبی و خط امامی داخل کشور            
وضعش اينست، وضعيت فرخ               
نگهدارها و امير خسروی ها و                
بقايای حزب توده و اکثريت و                  
جمهوريخواهان شبه اپوزيسيون           

جمهوری .  زيادی بايد ناجور باشد      
اسالمی همانست و اپوزيسيون               

اميدها و توهمات   .  طرفدارش همان 
و اهداف ثابت اند، تنها زمان و                 
شخصيت و سناريو و ويترين اين          

. تشريفات است که عوض ميشود         
با اين اوصاف، تنها آس اين نبرد            

لذا .  جناب هاشمی رفسنجانی است     
رفسنجانی حاال برای اينان نقش             
اميرکبير و مصدق و گاندی و                   

چند .  ماندال را يکجا بازی ميکند          
ماه آتی اين نمايش حقير روشن تر         

يادداشت .  خود را نشان ميدهد             
کوتاه زير از منصور حکمت،                 
وصف حال اين اپوزيسيون است           
که سياست ورزی را بدون آخوند          

 . هيچوقت نفهميده است
 سردبير

مــهــمــتــر، دوران انــتــظــار بــراى          
سامان يابى مجدد ياران حکومتى     
ل             اـب اح ـق ـن سابق بصورت ـيک ـج

ــم             ــر در درون رژـي دوران .   ذـک
جستجوى بين المللى براى کـشف       

در حــکــومــت    "   آخــونــد مــعــتــدل    " 
 .اسالمى

 

د       ـع ى         " و ـب اـن ـج ـن ت رفـس دـن رزـي " ـپ
م           ـه اره ـب ظهور کرد و منظره دوـب

ا               .   ريخت ه ـب ـت ـب ه اـل اصــل در اين ـف
روزى               ـي رق و ـپ وک ـش ـل سقوط ـب
ارت               ـم الى ـع م، از الـب ـس ـي اـن ريـگ
ســازمــانــى فــرو ريــخــتــه احــزاب         
ت،             وـم ـک دار ـح ون طـرـف ـي اپوزيـس

ـــيـــــف       ـــان" طــ ـــدگــ ـــنــ ـــويســ و "   نــ
ران " و "   ژورناليستها"  و "   تحليلـگ
دـيش     "   " پژوهشگران"  ر اـن و "   دـگ
و تــازه    "   مســتــقــل " و   "   مــنــفــرد " 

دموکراتى بيرون خزيده بودند که     
ه        اينک ايدئولوژى و زبان و سابـق
ن        حزبى و اردوگاهى را جايى دـف
کــرده و در خــارج کشــور در                 

د              ودـن ه ـب ـت وـش م ـن . دانشکده اى اـس
د            دـن ى ـش ضــت اينها بستر اصلى نـه
اده                   ـت ن اـف ـي ار زـم ايـست ـب ـب ـي که ـم
وـمت                  ـک ا ـح ارى ـب ـک ـم ارى و ـه ـي
اسالمى بنام اپوزيسيون را بدوش     

ى        .   " بکشند اـن ـج ـن ت رفـس دـن " پرزـي
ى        .   يکشبه قبله اينها شد    ى ـب از ـب ـب

ا           ه ـه سى و راديو فرانسه و رساـن
ه                 روع ـب ه ـش رـق ـف ـت اى ـم ـه و کانوـن

م،     . پروپاگاند کردند    ـس ـي آنتى کموـن
ــت آن                   ــم در فضـــاى راـس ـــه آـن

بــا هــمــيــن   .   روزهــا، اوج گــرفــت    
ا            ـه اـل ن ـس زمختى و شناعتى که اـي
ـــه              ـــى ـب ــــم ـــاـت ـــس ـخ ــــک ـــر ـع زـي
اـشى          ـح م ـف آزاديخواهى و کمونيـس
ل            اـي ـم ول ـش کردند، آن روز ها ـح

د      ودـن رار  .   رفسنجانى گرد آمده ـب ـق
د،                روـن ران ـب ه اـي ه زودى ـب بود ـب

جــامــعــه .   اســالم مــدرن شــده بــود       
ن         .   شده بود "   مدنى"  ه ـس اـن ـف اـس ـت ـم

همه ما آنقدر هست که آن دوران        
 .را بخاطر داشته باشيم

 

ران           ه اـي اما رفسنجانى کسى را ـب
با قتل هاى متعدد دولتى در      .   نبرد

خــارج کشــور، و بــاالخــره بــا                
ى              اـن ـج ـن ده رفـس روـن وس، ـپ ميکوـن

د     ه ـش ى در          .   بسـت ردـگ اس و افـس ـي
رـفت         اال ـگ ـکى    .   اين طيف ـب واـش ـي
 .صحنه را خالى کردند

 

 نورى در انتهاى تونل
 !آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند: مژده

 منصور حکمت

ارز و             ب داران م رف ه ط وج ل ت اب ق
ه،              ن ن ق ه و م صادق قوه هاى مجري
داران وزارت            ت اى دوس ه ن م ج ان
ن         ي گ م ان غ دگ ان ازم ات، ب الع اط
ديشان              ران نهضت دوم خرداد، دگ

ى             ل هضت م ست ن ي ون م  -ضد ک
روههاى           اسالمى و شخصيتها و گ
ون                وزيسي دامن اپ اک محجوب و پ
ان               اق ت م و مش دار رژي رف ط

 .پروتستانيسم و مدرنيته اسالمى

 

 نورى در انتهاى تونل
آخوند ميانه رو بعدى : مژده

 !ظهور ميکند
 

 منصور حکمت

در                 ـق ا آـن ضـى از ـم ـع متاسفانه سن ـب
اى طــيــف             ايــى ـه هـست کــه هــنــرنـــم
حــزب تــوده و اکــثــريــت بــعــنــوان               
ى         ـن سازمانهاى خط امام و ياور خمـي
روش         و سپاه پاسداران و جوش و ـخ
ـــانـــات             ـــجـــبـــران و جـــري حـــزب رن
مــائــوئــيــســت و مــلــى در دفــتــر                      

ى صـدر     "  اطـر      "   پرزيدنت بـن ـخ را ـب
 .داشته باشيم

 

اال                 م ـب اى رژـي ـه اـح ـن و بعد جـنگ ـج
با هزيمت بنى صدر، ـحزب    .   گرفت

ا         رنجبران و صف مليون اجبارا و ـب
دى  .   اکراه به اپوزيسيون پيوستند    چـن

م             رـغ ـي ـل ت ـع بعد حزب توده و اکثرـي
ـــا و                  ـــادارى ـه ـــالم وـف ـــه اـع ــــم ـه
وـمت         ـک ه ـح خوشخدمتى ها از حاشـي

د           دـن اب ـش رـت . به صف اپوزيسيون ـپ
ـکالى            اران ـم راى ـي دوران سختى ـب

د        از ـش دوران .   حکومت اسالمى آـغ
تــمــامــيــت   " و   "   انــحــصــار طــلــبــى     " 

جـــنـــاح راســـت، دوران       "   خـــواهـــى
اقــتــدار مــوئــتــلــفــه اســالمــى، دوران         

دوران ســرکــوفــت    " .   بــنــيــادگــرايــى " 
خــوردن و خــفــت کشــيــدن بــخــاطــر          
ى، دوران           الـم م اـس همکارى با رژـي

د     " ،  " انتقاد از خود  "  تجديد نظر و نـق
الش     " سياست هاى پيشين   ، دوران ـت

براى احياى کارنامه اپوزيسيونى و      
م         رـي ـح ه       .   خارج شدن از ـت ـم و از ـه

14شماره   

رد       ا      .   و بعد خاتمى عروج ـک ل ـه ـي ـف
دوباره اين  .   ياد هندوستان ها کردند   

ا                ش، ـب راـن ـگ ازـي ه ـب ـم مضحکه با ـه
ارـسى         اى ـف تفسير نويسهاى راديوـه
ى              ـل اى ـم ـه ديـش ر اـن زبان غربى، دـگ
ه دوم           رـق ـف اسالمى و انجمن هاى مـت

د           روع ـش و ـش وى  .   خردادى، از ـن ـب
ازه             ه ـت ـم گند اين دوران در مشام ـه

 .است

 

ـست            ـک روزى، ـش ـي . و بعد در اوج ـپ
ن                ـي ـک ـم ه اى و ـت ـن حکم واليتى خاـم
ل          طــي مجلس پروژه خاتمى را به تـع

بــراى چــنــدمــيــن بــار کــمــر         .   کشــيــد
کســى نــفــهــمــيــد    .   نــهــضــت شــکــســت   

ردادى                ظـر دوم ـخ ـن ـب ه صـاـح ـم اينـه
د                 دـن د ـش دـي اـپ ا ـن ـج ه ـک ـب ـش ار   .   يـک ـب ـغ

ده         سنگين غم تمام اردوگاه منهدم ـش
 .شان را در خود فروبرده است

 

ه               ه ـب م ـک ـي اـش بگذاريد يکبار هم ما ـب
ايــن صــف بــخــت بــرگشــتــه امــيــد              

ى      .   برخيزيد.   ميبريم اـه هنوز چند ـم
فــرصــت بــراى عــنــتــربــازى هــاى          

د    .   ديگرى هست  . تهران را نگاه کنـي
ان               ديـش واـن روه ـن ى را، ـگ ـم طه هاـش
ان ـقرص        دينى را، از خاتمى پشتـش
ان                    ـم ه ـه ان ـب ه ـش اـم ـم ت، ـع تر اـس
ان                 ـم ه ـه ان ـب ه ـش اـم رـج عقبى و زـي

به هم زنگ .   برخيزيد.   تميزى است 
بــزنــيــد، بــه آنــهــا زنــگ بــزنــيــد،                 
ـيس       کنفرانسى بگذاريد، کانونى تاـس

د         ـي دـه ردم را    .   کنيد، به ما دشنام ـب ـم
د    .   تحقير کنيد  ـي ـن . از اسالم تعريف ـک

 .دکانتان را داير کنيد

 

 ٤٢انترناسيونال هفتگى شماره 
 ٢٠٠١ فوريه ٢٣ - ١٣٧٩ اسفند ٥

 نشريه 

 يک دنيای بهتر 
!را تکثير و توزيع کنيد  
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با قرار گرفتن جناح راست در                 
" يکپارچه"موقعيت رهبری                    

حاکميت اسالمی، موقعيت سياسی       
در ايران ويژگی های جديدی بخود      

يکی از ارکان اين          .  گرفته است   
تغيير موقعيت سياسی در                             
استراتژی بين المللی و داخلی ای           
است که رژيم اسالمی برای بقاء و        
تداوم حاکميت منحوس خود دنبال         

جناح حاکم رژيم اسالمی         .  ميکند
بر پوک بودن پايه های حاکميت             

ميدانند که تنها با     .  خود واقف است  
زدن و سرکوب و اعدام ميتوانند             

ميدانند که هر درجه عقب         .  بمانند
نشينی زمينه تعرض و گسترش              

. بيشتر اعتراضات مردم خواهد شد    
از اينرو تهاجم همه جانبه ای را به        

اين تهاجم    .  مردم آغاز کرده اند         
سياسی، فرهنگی و اقتصادی                   

چوبه های دار را بر پا کرده       .  است
وحشيانه به زنان و جوانان             .  اند

فعالين و            .  حمله ميکنند           
سازماندهندگان جنبش کارگری،          
دانشجويی و حقوق زنان را                       

و هر   .  دستگير و زندانی ميکنند        
. روز جنايت جديدی خلق ميکنند           

کمونيسم کارگری برای پيشروی          
نيازمند يک ارزيابی عينی از                  
اوضاع کنونی و روندهای سياسی       

 .موجود در جامعه است
 
بحران رژيم اسالمی ناشی از           -١

کشمکش جناحهای حاکميت نبود           
بلکه خود اين بحران محصول                 
نخواستن کليت رژيم توسط مردم و      
حاصل حرکت توده های مردم                
برای بزير کشيدن رژيم اسالمی            

با کنار زده شدن دوم خرداد        .  است
شدن رژيم اسالمی      "  يکپارچه"و   

اين بحران نه تنها تخفيف پيدا نکرد  
بلکه تشديد نيز گشته و رژيم                      
اسالمی را بيش از پيش شکننده تر        

تر "  بی پايه "و به لحاظ اجتماعی        
. در مقابل مردم قرار داده است               

هيچ بخشی از رژيم اسالمی قادر           
. به حل بحران حکومتی نيست                

نه تنها  .  سرکوب نيز راه حل نيست    
مردم را مرعوب نميکند بلکه                   

بعالوه هيچ  .  مردم جری تر ميشوند   
نقطه سازش و قرار گرفتن در                  
دوران غير بحرانی برای رژيم              

رژيم .  اسالمی متصور نيست            
اسالمی درمانی برای بحران                   

اوضاع يک سياست رژيم                      
اسالمی در مواجهه با چنين                   

 . شرايطی است
 
جنبش سرنگونی طلبانه توده        -٣

های مردم در شرايط حاضر                
صدمات بسياری را متحمل شده        

. اما شکست نخورده است     .  است
اين جنبش مانند . پايان نيافته است

هر جنبش اجتماعی ديگر افت و        
در مسير  .  خيزهای خود را دارد    

خود گاها دچار شکست های                 
مقطعی و عقب نشينی در نبرد و        
عرصه ای و يا برای مدتی                     

اما از آنجائيکه زمينه           .  ميشود
های عينی شکل گيری اين                     
جنبش کماکان به قوت خود باقی         
است، اين جنبش برای دستيابی          
به اهداف خود ناچار به تداوم و           

تنها يک سرکوب     .  حرکت است  
خونين و گسترده ميتواند اين                 

اما .  جنبش را به شکست بکشاند      
رژيم اسالمی از توان سياسی و          
جنبشی الزم برای سرکوب                   
خونين مردم در ابعاد سالهای               

.  برخوردار نيست        ۶٧ و         ۶٠
رژيم اسالمی عليرغم توسل به           
سياست سرکوب گسترده قادر به       
شکست جنبش توده های مردم             
برای سرنگونی رژيم نخواهد شد     
و نميتواند سرنگونی طلبی را از       
دستور اعتراضات توده ای مردم     

سرنگونی رژيم       .  خارج کند      
اسالمی در حال حاضر و                       
عليرغم تهاجم گسترده رژيم                 
کماکان در دستور فعال جامعه و        

 .  مردم قرار دارد
 
يکی از پی آمدهای تغيير و             -۴

تحوالت در حاکميت رژيم                     
اسالمی، دنبال کردن استراتژی        
جديد رژيم اسالمی در سطح                 
منطقه و در ارتباط با تخاصمات        
موجود در سطح بين المللی                    

در چهار چوب اين                  .  است
استراتژی رژيم اسالمی سياست       
تعرضی گسترده ای را در سطح       

. منطقه و بين المللی دنبال ميکند        
برچيدن ديوارهای عدم    "سياست  
دوران خاتمی کامال           "  اعتماد

جای خود را به سياست تقابل                
مستقيم و آشکار با دول متخاصم        
و اردوی تروريسم دولتی آمريکا     

اتخاذ .  و متحدينش داده است            
نابودی و      "سياست ارتجاعی           
نه تصادفی  "  محو کشور اسرائيل  

دگماتيسم "بود و نه ناشی از                  

 ! تزهايی پيرامون موقعيت جديد سياسی در ايران

 علی جوادی

العالج اقتصادی، سياسی و                       
محکوم به     .  فرهنگی خود ندارد        

فاکتوری .  سرنگونی و سقوط است     
که در سالهای اخير و با شروع                  
جنبش سرنگونی در روانشناسی             
توده های مردم تغيير کرده است،            
باور و دست به کار شدن مردم در           
بزير کشيدن اين رژيم منحوس                  

 . اسالمی است
 
 اسالمى بنا به ماهيت                رژيم  -٢

سياسى و هويت اسالمى خود                     
هرگز قادر نخواهد شد به يک                    
حکومت متعارف سرمايه دارى در      

اين رژيم هرگز     .  ايران تبديل شود    
نخواهد توانست ملزومات حرکت          
متعارف سرمايه داری و گسترده            
انباشت سرمايه در ايران را تامين          

هرگز قادر نخواهد شد در               .  کند
اقتصاد سرمايه جهانی جايی برای         
کشوری با موقعيت اقتصادی و                

. سياسی ايران دست و پا کند                       
موجوديت رژيم اسالمی خود                    
موجب تشديد بحران العالج                      

فلج اقتصادى  .  اقتصادی رژيم است   
سرمايه دارى در ايران پايه اصلی         
بحران العالج حکومت اسالمى             

اين حکومت تاکنون بر مبنای   .  است
سرکوب و کشتار و سرنيزه خود             

احمدی نژاد    .  را نگهداشته است       
خود را تماما بر اين رکن حاکميت          
تاکنونی رژيم اسالمی استوار کرده      

 سياست تعديل و کمی             کال.  است
حکومت اسالمی با مردم     "  سازش"

که توسط خاتميون دنبال ميشد، به           
کناری زده شده و سياست عمومی          
تشديد سرکوب و تشديد اختناق و             
قداره بندی افسار گسيخته در                      

اما حتی   .  دستور قرار گرفته است      
 سرکوب و     خودشان هم ميدانند که      

ارعاب و گسترش توحش اسالمی          
رژيم اسالمی پاسخگوی                               

اين .  اعتراضات مردم نيست              
سياست نه تنها به نتايج مطلوب و            
پايه ای خود منجر نخواهد شد بلکه         
بر عکس ميتواند در صورت مقابله      

به يک رو در رويی       متحدانه مردم    
مقاومت .  گسترده با مردم کشيده شد     

متحدانه مردم و جنبش کارگری               
ميتواند بسرعت شکاف واقعی در          

نظامی .  صفوف رژيم را آشکار کند    
کردن اوضاع سياسی يک احتمال          

ميليتاريزه کردن       .  واقعی است      

14شماره   
صرف دولت احمدی            "  سياسی
اين گوشه ای از سياست پايه       .  نژاد

ای رژيم اسالمی در اين دوران در       
جنگ اسرائيل   .  سطح منطقه است    

و حزب اهللا يکی از جبهه هايی بود        
که رژيم اسالمی به آن شکل داد و          

هدف رژيم   .  به استقبال آن رفت        
اسالمی در سطح منطقه تبديل شدن      
به يک قدرت فائقه و به عبارتی               

در حال  .  است"  ابر قدرت منطقه   "
حاضر رژيم اسالمی در اين راستا       

. پيشروی های معينی کرده است           
توازن قوای سياسی در منطقه به            
درجاتی به نفع اسالم سياسی و                 

. رژيم اسالمی تغيير کرده است             
رژيم اسالمی ميکوشد اين موقعيت      
جديد در منطقه را پشتوانه تهاجم            
خود به جنبش سرنگونی توده های       
مردم و به شکست کشاندن                          
جنبشهای اعتراضی در جامعه               

جنگ ارتجاعی آمريکا     .  تبديل کند 
عليه عراق و شکست سياسی                    
آمريکا در پيشبرد پروژه منطقه ای      
اش زمينه معينی به اسالم سياسی          
در تحوالت منطقه و همچنين در            

. قبال ناسيوناليسم عرب داده است        
رژيم اسالمی در استراتژی جديد          
بين المللی خود ميکوشد بطور                 
گسترده تری به بهره برداری و               
سوء استفاده از مساله مردم محروم    

رژيم .  و ستمديده فلسطين بپردازد      
اسالمی در عين حال در صحنه              
بين المللی کوشيده است که جايی            
برای خود در صف نيروهای                   

و بخصوص در      "  ضد امريکايی  "
ائتالف با کشورهای ونزوئال،                 
 .  کوبا، و نيکاراگوئه دست و پا کند

  
در حال حاضر جنبش های                -۵

اجتماعی و جنبش سرنگونی توده         
های مردم در شرايط ويژه ای بسر       

اين جنبشها تحت تعرض         .  ميبرند
وحشيانه رژيم اسالمی قرار گرفته      

اين افت موقتی و کوتاه مدت و       .  اند
اساسا محصول سياست سرکوب           
مستقيم رژيم اسالمی و از طرف            
ديگر ناشی از وجود سياستهای               

اسالمی در      –سازشکارانه ملی       
بخشهايی از رهبری اين جنبشها            

چند فاکتور عمومی ديگر در     .  است
عين حال در اين تغيير موقعيت               
مقطعی جنبش توده های مردم                  

رند     با از هم     .  برای سرنگونی مو
پاشيده شدن دوم خرداد، سطح                  
علنی تحرک توده ای جامعه افت            

مردم از دوم خرداد         .  کرده است  
  4صفحه 
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برای گسترش مبارزه عليه کليت           
از .  رژيم اسالمی استفاده ميکردند     

طرف ديگر چشم انداز عراقيزه             
کردن جامعه ايران در پی خطر              
احتمالی حمله نظامی آمريکا و                
جنگ يک احتمال دهشتناک است         
که به درجاتی در باالی سر جامعه        

رژيم اسالمی از   .  قرار گرفته است  
اين فضا وسيعا بهره برداری                    

جنگ برای رژيم اسالمی        .  ميکند
يک مائده آسمانی و ابزاری برای          
عقب راندن جنبشهای اعتراضی           

مردم ظرفيتهای مخرب           .  است
رژيم اسالمی و ميليتاريسم آمريکا       

اين چشم انداز            .  را ميشناسند     
 –دهشتناک، توسط نيروهای ملی         

اسالمی عاملی برای فشار به                    
جنبش سرنگونی و زمينه ای برای       
قرار گرفتن در کنار رژيم اسالمی       

از هم اکنون بخشهايی از            .  است
اسالمی و        –اپوزيسيون ملی           

بخشهايی از جنبش راست پرو                
غربی اعالم کرده اند که در                       
صورت حمله نظامی در کنار                  
رژيم  اسالمی قرار خواهند                       

اين مجموعه شرايط موجب    .  گرفت
افت موقتی در جنبش توده های               

. مردم برای سرنگونی شده است          
اين افت هر چند که پايدار نيست              
اما تغيير آن منوط به تالش آگاهانه        
و جديدی توسط جنبش کمونيسم              
کارگری و حزب اتحاد کمونيسم            

 . کارگری است
 
يک رکن موقعيت سياسی ويژه        -۶

حاضر رانده شدن بخشهايی از دوم      
 –خرداديها و نيروهای ملی                       

اسالمی به خارج از حاکميت و                
" اپوزيسيون"ظاهر شدن در پز             

حکومت اسالمی در دوره جديد و         
بعضا اظهار ندامت از سياستهای          
دوره گذشته خود در دفاع از                      
بخشی از حاکميت رژيم اسالمی            

اين نيروها پس از ديپرسيون     .  است
اوليه بخود تکانی داده و مجددا                 

اين نيروها در   .  بحرکت در آمده اند   
خارج از حاکميت کماکان همان              
اهداف گذشته خود را اما با شيوه            

محافظه کار ايرانی، ناسيوناليسم      
قومپرست از يک طرف و                     
ناسيوناليسم عظمت طلب از                 
طرف ديگر در مقابل هم قرار             

يک ويژگی دوران       .  گرفته اند   
حاضر تحرک ناسيوناليسم                    

رشد گرايش      .  قومپرست بود     
قومپرست در اين اردو محصول       
عدم کارآيی سياستهای گرايش            
عظمت طلب در اين جنبش                    

ناسيوناليسم قومپرست يک   .  است
گرايش شديدا مخرب اما بعضا           

. رو به رشد در اين جنبش است          
بخشهای مشروطه خواه اين                  
جنبش در تالشند تا با نزديکی با         

اسالمی برای      –جريانات ملی       
خود کارنامه داخل کشوری تهيه       

سناريوی تغيير اجتماعی        .  کنند
اين جريانات عالوه بر تکيه                  
هميشگی بر قدرت نظامی و                 
تبليغاتی دول غربی متکی بر               
پيشبرد پروژه هايشان بر دوش           

 –جناح راست جنبش ملی                       
اين جريانات اگر   .    اسالمی است 

چه جای چندانی در تحوالت                 
حاضر ايفا نميکنند اما کم رنگ          
کردن نقش اين جريانات در                   
تحوالت آتی جامعه يک اشتباه            
 . فاحش و غير قابل جبران است

  
تحوالت حاضر جنبش                 -٨

کمونيسم کارگری را در موقعيتی     
کامال ويژه و منحصر بفرد قرار        

تنها اين صف خواهان    .  داده است 
يک تحول آزاديخواهانه، برابری    
طلبانه و تماما راديکال و انقالبی       

عبور از دوره کنونی در         .  است
تحوالت جامعه به تالش ويژه              

. اين نيرو گره خورده است                   
جنبش کمونيسم کارگرى نه فقط         

 و سازمانده           ميتواند پرچمدار     
طبقه کارگر و توده های مردم              
در تحوالت جارى و آتى ايران           
باشد، بلکه از اين پتانسيل                        
برخوردار است که اکثريت مردم     
را در يک انقالب توده اى براى         
آزادى و برابرى و رفاه در                     

اما اين جنبش   .  ايران رهبرى کند  
در حال حاضر دچار پراکندگی          

فاقد .  و تفرقه سازمانی است             
مرجعيت سياسی و فکری واحد         

 ...تزهايی پيرامون موقعيت جديد سياسی در ايران

های متفاوت و در اشکال جديدی           
اين نيروها اساسا در    .  دنبال ميکنند 

. پی اصالح رژيم اسالمی هستند          
خواهان حفظ هر چه بيشتر ارکان         
و شالوده های قدرت طبقاتی از               
تعرض و گزند توده های مردم                

در پی آن هستند که تا                  .  هستند
ايستگاهها و توقف گاههای جديدی      
در سر راه اعتراض مردم                          

اين .  سرنگونی طلب ايجاد کنند          
با .  صفی بی افق و بی آينده است          

سرنگونی رژيم اسالمی پرونده            
در شرايط   .  اش بسته خواهد شد        

با .  کنونی دچار تجزيه شده است         
سرنگونى رژيم اسالمى کال                     

 - پرونده اپوزيسيون سنتى ملى         
اسالمى در سياست ايران بسته               
ميشود و نيروهاى مختلف اين                 
جنبش به محافل و گروهبنديهاى            
کم تاثيرى در حاشيه جدال                          
نيروهاى اصلى راست و چپ در          

امروز  .جامعه تبديل ميشوند             
بخشهای درباری اين جنبش                      
ميکوشند با علم کردن رفسنجانی          
مجددا جايی برای خود در                          

اما .  حاکميت اسالمی پيدا کنند            
جناح راست که تاکنون                                 
پيشرويهايی را در عرصه بين                
المللی و بعضا در عرصه تقابل با         
مردم از آن حاکميت اسالمی کرده        
است، بسادگی سنگرهای بدست            

 . آمده را خالی نخواهد کرد
 
اپوزيسيون راست محافظه کار       -٧

که اساسا به دور سلطنت طلبان و          
مشروطه خواهان گرد آمده اند، به       

. سلطنت طلبان محدود نيستند                 
بخشهايی از جمهوريخواهان پرو        

. غرب نيز به اين اردو تعلق دارند        
اين جنبش عمال دچار يک رخوت        

اين .  و سردرگمی جدی شده است       
جريان در اين دوران افتهای                     

اين صف فاقد   .  بسياری کرده است  
رهبری و سازمان جدی است، اگر      
چه دارای امکانات تبليغاتی                      
گسترده و ارتباطات وسيع با                     

دو گرايش در            .  جامعه است     
صفوف جريان ناسيوناليسم                      
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کمونيسم .  و پذيرفته شده ای است        
منصور حکمت در اين جنبش                  

گرايشاتی در   .  کمرنگ شده است     
حال عبور از اين خط کمونيستی            

اين جنبش کماکان از                .  هستند
ضعف قدرت سازماندهی اجتماعی    
و توده ای و تلفيق کار علنی و                   
مخفی و همچنين سازماندهی                    
مبارزه علنی در شرايط کنونی در        

عدم برسميت   .  جامعه رنج ميبرد     
شناسايی ضعفهای اين جنبش از             
جانب بخشهای تحزب يافته اين               
جنبش خود يک معضل ديگر                   

در .  موجود در اين جنبش است            
چنين شرايطی دو گرايش اين                   

گرايش .  جنبش را تهديد ميکند            
و گرايش        "  شکست طلبانه       "
سياستهای هستند     "  آوانتوريستی"

که ميتوانند اين جنبش را از مسير          
برای فائق آمدن بر     .  خود دور کنند  

شرايط کنونی و تامين شرايط                   
پيشروی بايد به سه مساله اساسی           

کمونيسم .  در اين جنبش پاسخ داد        
کارگری در ايران تنها با کمونيسم        

. منصور حکمت پيروز ميشود               
کمونيسم کارگری بايد به نيرويی           
سازمانده و رهبر در تحوالت                   

کمونيسم .  حاضر تبديل شود              
کارگری بايد به انسجام وعيار                 
سياسی و هماهنگی مبارزاتی                  

ما يکبار   .  باالتری دست پيدا کند        
پيروزى "ديگر تاکيد ميکنيم که              

کمونيسم کارگرى و رهايى مردم          
در جدال تاريخساز کنونى در                   
ايران قبل از هر چيز منوط به اين          
است که اوال، طبقه کارگر بعنوان         
يک نيروى مستقل و تحت پرچم             
سوسياليستى خود پا به ميدان                     
مبارزه بر سر قدرت سياسى                     
بگذارد، و ثانيا، توده وسيع مردمى      
که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند       
به سوسياليسم و جمهورى                           
سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو        
سياسى و اجتماعى واقعبينانه و               

تامين اين     ."  قابل تحقق بنگرند        
ملزومات و فائق آمدن بر ضعفهای      
کنونی وظيفه حياتی حزب اتحاد            
کمونيسم کارگری و کل کادرهای         

کمونيسم کارگرى  .  اين جنبش است  
بايد به حزب سياسى کارگران و             

 .*رهبر انقالب مردم بدل شود

ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم کارگرى در تضادى آشکار و مطلق . کارگران ميهن ندارند
ناسيوناليسم يک ايدئولوژى . با هم قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يکديگرند

. بورژوايى است که مانع خودآگاهى طبقاتى و انترناسيوناليستى طبقه کارگر است  
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 سنندج 
دادستانی شهر سنندج حکم اعدام           

.  ساله صادر کرد   17يک نوجونان   
شهرام بازدار نوجوانی که چندين         
ماه است در زندان مرکزی شهر            
سنندج زندانی است، ديروز به وی       
حکم صادره توسط دادگستری را          

در مورد دليل           .  اعالم نمودند     
دستگيری خبر دقيقی در دست                 

 .نيست
 

نادر محمدی، کيومرث محمدی،           
مصلح زمانی، شهرام بازدار،                 
ليستی از اعداميان هستند که رژيم        
به خانوادهها و همچنين خود                     
زندانيان دربند حکم اعدامشان را          

 .ابالغ کرده است
  

 نقده 
زندانيان سياسی برای پاسخ دادن          
به تعرضات رژيم و نقض ابتدائی         
ترين حقوق خود دست به اعتصاب      

عدنان حسن پور و      .  غذا می زنند   
هيوا بوتيمار در زندان مرکزی               

 روز است در       40سنندج بيش از       
. اعتصاب غذا بسر می برند                     

زندانی سياسی ديگری در شهر              
. نقده  لبهای خود را دوخته است             

 ماه پيش به اتهام        7بايزيد حيدری    
همکاری با اپوزيسيون رژيم                    

 . است
 

سه             ن جل  ٣١تاريخ برگزاری اي
د از طهر در            ٧اوت ساعت    ع  ب

 . محل اين مرآز ميباشد
 :آدرس

2 1 6  B E V E R L E Y 
ST   (major intersection : 
St. George St. and Col-
lege St. - south of Col-
lege, between Spadina 
and University) TO-
RONTO ON ,(416) 971-
5676) 

 Executive Director - 
Justin Trottier 
l:jtrottier@centerforinqui
ry.net    cell:  416-402-
8856  

 
Iran: Prospects for a Secu-

lar Democracy? 
 

Starts:Friday, August 
31st at 7:00 pm  

Location : Centre for 
Inquiry Ontario  

 

Dr. Houchang Hassan-
Yari Ph.D.Dr. Hassan-
Yari is Professor and 
Head of the Department 
of Politics and Econom-
ics at the Royal Military 
College of Canada spe-
cializing in international 
relations in the greater 
Middle East. He has 
written numerous publi-
cations on Iran.  

 

Homa Arjomand. An Ira-
nian Canadian activist, 
Homa is a leader in the 
exiled Worker Commu-
nism Unity Party of Iran 
in Canada. She was a 
key figure in the Interna-
tional Campaign against 
Sharia law in Ontario.  

 

Hassan Zerehi B.A. Mr. 
Zerehi is an Iranian-

 گزارشاتی از ايران
 تهديد اعدام، اعتصاب غذا، خودکشی 

جمهوری اسالمی دستگير شده                 
از در اين مدت دستگيری            .  است

بشدت مورد اذيت و آزار قرار                  
بايزيد حيدری از حق      .  گرفته است 

مالقات و مرخصی در اين مدت              
اين زندانی   .  برخوردار نبوده است    

 روز پيش دست به         10سياسی که     
اعتصاب غذا زد  و دليل اعتصاب          
غذای خود را برخوردهای غيره             
انسانی و محروميت از ابتدائی                  
ترين حقوق بعنوان زندانی اعالم            

در اين مدت وی توسط      .  کرده است 
مسئولين زندان تحت فشار جسمی          
و روانی قرار می گيرد که به                      

دو .  اعتصاب غذای خود پايان دهد      
روز است که وی لبهای خود را                

 . دوخته است
 

 سقز 

غفور افروزی معلم اخراجی در              
 سالگی با      65شهر سقز در سن            

ريختن نفت بر تن خود دست به                 
غفور افروزی با         .  خودکشی زد   

خودسوزی به زندگی خود پايان              
اخراجها، تبعيدها، محروميت      .  داد

اجتماعی و ضرب شتم معليمن در          
سطح کشور ادامه دارد و غفور                
يکی از قربانيان اين تعرض آشکار       
رژيم جمهوری اسالمی به                           
اعتراضات معلمين در ايران                     

 .*است
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Canadian poet, play-
wright, activist, journalist 
and editor-in-chief of the 
award wining Shahrvand 
newspaper  

 

انجمن تفكر آزاد مسی 
 ساگا برگزار ميكند؛

 مذهب و آزادی فردی
ا               اگ ی س ر آزاد مس ك ف ن ت م ج  ان
Mississauga Freethought 

Association    ايالت انتاريو پانل
وان داده             راخ ی را ف دل حث و ج ب

وان          ا عن مذهب و آزادی       " است ب
در اين پانل سخنرانان زير " .   فردی

 :شرآت خواهند داشت
 Dr. Christopher diCarlo 

و                    ت ي ت وم انس ل وف در ع س ل ي ف
  تكنولوژی انتاريو و نويسنده

El-Farouk Khaki      وق فعال حق
ن              ي ال ع ی و از ف دگ ن اه ن بشر و پ
ن             ي اصالح مذهبی در اسالم و اول

 زن امام جماعت 
اسی                ر سي ت د عضو دف هما ارجمن
حزب اتحاد آمونيسم آارگری و از      
 فعالين آمپی عليه مدارس مذهبی

Lucy Reid       د ن  عضو تيم  منبع چ
ادا و                 ان اه گولف آ ی دانشگ ذهب م

 آشيس انجليكا 
 

ر       ١٨اين برنامه در تاريخ      ب ام ت پ  س
ه                   ب و شع ت ورن اه ت در محل دانشگ

ا    اگ ی س ان       ،مس م ت اخ  ،CCT س
د از     ٧ ساعت CC1080اطاق   ع  ب

وم     ظهر برگزار ميشود و برای عم
 . آزاد است

  

Religion and Personal 
Freedom 

Discourse on Religion and 
Personal Freedom: 

 

The Panel on Religion and 
Personal Freedom hosted 
by the Mississauga Free-
thought Association will 
take place Tuesday, Sep-
tember 18th at 7pm in 
room CC1080 in the CCT 
Building of UTM. 
 

*** 

 اطالعيه
  آانادا، سخنرانی هما ارجمند در تورنتو

 
و       اري ه      Centre for Inquiry Ontarioتوسط مرآز تحقيق انت ل س ل س

ای ضد                     شه ب ن جلسات سخنرانی ترتيب داده شده است آه اساسا بررسی ج
ن مرآز      .   دينی و سكوالر در سطح آانادا و دنيا را در دستور خود دارد              اي

" يك سيستم آموزشی واحد      " نهادی است آتئست و هيومنيست آه در آمپين         
 . نيز وسيعا درگير ميباشد

راسی سكوالر          " اين مرآز جلسه ای ماه  اوت خود را به            وآ چشم انداز دم
د                 "   در ايران  ن ا ارجم م  عضو    ،اختصاص داده است و در اين رابطه از ه

ه    ،دفتر سياسی حزب اتحاد آمونيسم آارگری      ي ل  مسئول آمپين بين المللی ع
ر            دادگاههای اسالمی در آانادا و از فعال آمپين عليه مدارس مذهبی  و دآت
ال                    ج روي ال صاد آ هوشنگ حسن ياری پرفسور و رئيس بخش سيات و اقت
د                         رون گی شه ت ف ه ه ر نشري ي ميلتاری آانادا و همچنين حسن زرهی سردب

وم آزاد                .   بعنوان سخنرانان دعوت بعمل آورده است       رای عم سه ب ن جل اي
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 فوکوياما تئوريسين نئومحافظه             
کار بورژوازی امريکا اخيرا در           

امريکا بر سر     "کتابی تحت عنوان    
تقاطع دموکراسی، قدرت و ميراث      
جريان نو محافظه کاری در                       

ترجمه ی  مجتبی اميری        "  امريکا
وحيد به مسائل مهمی اشاره کرده          

اما من از ميان همه ی اين            .  است
مسائل مهمترين آنرا برگزيده ام تا         
چند سطری در  مورد نتايج اين               
 .تزها  بنويسم و آنها را تحليل کنم

 

 فوکوياما مطرح ميکند که اسالم           
سياسی نه نتيجه ی سنت و اسالم             
بوميست، بلکه پديده ی نوينی است       
که نتيجه ی سرمايه داری معاصر        

و اين دقيقا    (و نظم نوين جهانيست       
همان چيزی ست که منصور                    

وی ابراز ميکند   ).  حکمت گفته بود  
که اسالم سياسی حاکم در منطقه ی    
خاورميانه برای دولتهای غربی            
عمدتا آنچنان خطرناک نيست،               
بلکه نسل دوم و سوم از مهاجرين          
اسالمی ساکن و مقيم کشورهای             
غربی بيشتر برای غرب خطردارد     
و در اولويت سياستهای پيشگيرانه       

فوکوياما .  ی اين کشورهاست            
مطرح ميکند که مهاجرين اسالمی       
جهانسومی در حاشيه ی اين                      
کشورها در تقابل با جامعه ی                    
صنعتی  و دمکراسی غربی نسل           
دوم و سومی را به ثمر دادند که               
عمدتا دارد راديکاليسم و تروريسم       
اسالمی را نمايندگی ميکند و يدک         

فوکوياما اسالم سياسی          .  ميکشد
حاکم در خاورميانه و کشورهای           
آسيايی و آفريقايی را بعنوان                      
خطری نام ميبرد که عمدتا از                   
طريق يک جنگ و حمله ی                        
کالسيک جغرافيايی ميتواند برای        
امريکا خطر ساز باشد که دولتهای       
غربی باالخره ميتوانند آنرا کنترل       
کرده و با آن به همزيستی برسند و         
در نهايت يک سياست پيش دستانه        

اما .  در مقابل خطر آن بکار گيرند       
خطر تروريسم و بنيادگرای                      
اسالمی در حاشيه ی شهرهای                
کشورهای غربی زاييده ی جامعه         
ی غربيست که ميتواند با بکار                 
گيری سالحهای هسته ای و                       
ميکربی و سالحهای کشتارجمعی        

بورژوازی غربی در کشورهای    
توسعه نيافته يکی از اين هزينه         
های اصلی بود که وجود                       
شوروی به بورژوازی تحميل          
ميکرد، وگرنه بدون وجود                  
کمونيسم اردوگاهی، سرمايه             
داری غربی طبق روال و روند        
مورد نظر مارکس به قطب                 
بندی طبقاتی هر چه حادتر                   

در مورد سرمايه با            .  ميرسيد
حذف هزينه گذاشتن در                          
کشورهای توسعه نيافته و فاقد           
نيروهای سرمايه ی مادی و                

، )مثل افغانستان (انسانی مناسب   
روند انباشت سرمايه را در                 
عرصه ی جهانی بطور                         
عرضی آنچنان زود ميپيمود که       
ناچار ميشد سياست قرون                    
وسطايی نظم نوين جهانی را              
بسيار زودتر از اينها در جهان          

و اکنون با     .  جاری و حاکم کند      
رهايی از دردسر کمونيسم                  
کاذب، لگام مذهب سياسی را             
آنچنان شل و آزاد کرده است که        
درجه ی و ميزان آنرا نميشود            

شکست اقتصاد      .  تخمين زد     
نئوليبرالی در پروسه ی مدت            
کمتر از يک دهه و تبديل                       
بيکاری به يک پديده ی                           
ساختاری سرمايه داری و حذف      
چرخه های اقتصادی و دوره             
های رونق و رکود اقتصادی ما        
را با يک سرمايه داری هميشه          
در حال بحران اقتصادی روبرو     
کرده است که بکار گيری و                 
اعمال سياست برايش بيشتر               
ازاقتصاد اهميت پيدا کرده است      
و اين حاکی از پايان حيات                    
سرمايه داری و شروع حيات            
کمونيسم است که گرفتار                       
سياست ارتجاعی سرمايه شده          

 . است

 

سرمايه داری آنچنان به ارتجاع       
سياسی گرويده است که                          
مطالبات جنبش فمينيسم غربی و     
بويژه امريکايی را نميتواند                 

اخيرا، که اگر       .  پاسخگو باشد   
درست يادم مانده باشد، جنبش           
فمينيستی ايالتهای امريکايی              
مطرح کرده اند که استفاده ی از       
تن برهنه ی زن در تبليغات                 
تجاری و بازرگانی يک                         
رويکرد کااليی به زن است و            
اين سوء استفاده ی غير انسانی         
از زيبائيهای جنس زن است و           

 جنبش ايدئولوژيک نئوکنسرواتيسم در بحران
 خسرو دانش

جهان را در آستانه ی نابودی قرار         
دهد و اصوال جهاد گرايی اسالمی          
نسل دوم و سوم مهاجرين دارای              

. پتانسيل نابودی انسانی بيشتريست      
اين نوع اسالم سياسی و                                  
ايدئولوژيک وسيله ايست که                      
سرمايه داری غربی ميخواهد با              
بهانه قرار دادن آن حقوق مدنی  و           
شهروندی ساکنين بومی غربی را          
محدود کرده و عمال دمکراسی                 
غربی در کشورهای غربی را به            
يک دمکراسی غير مدنی تبديل                

بورژوازی غربی معاصر          .  کند
ديگر آنچنان از حتی سايه ی                       
کمونيسم ترسيده است که ديگر                 
نميخواهد لحظه ای از کارآيی                   

هدفش .  عنصر مذهب غافل بماند        
در ضمن اينکه ايجاد دمکراسی               
تبعيض و راسيسم در کشورهای             
غربی ست، از طرف ديگر                         
ميخواهد شهروندان بومی غربی را      
درگير يک ارتجاع تروريسم                     
اسالمی جهادگرا کند و سپس به                
بهانه ی مقابله با آن آزاديهای مدنی        
و فردی شهروندان بومی خود را            

اين ادامه ی سياست         .  محدود کند  
قرون وسطايی دولتهای غربی بعد        
از جهان سوم در کشورهای غربی        

در ايندوره ی سياست                   .  ست
ميليتاريستی و قرون وسطايی                   
اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار           
خواهد داد و طبق اعتراف                            
فوکويوما اقتصاد اصال در برنامه          
ی نئو محافظه کاران نقش خيلی کم        
رنگی دارد و اصوال                                         
نئوکنسرواتيسم يک جنبش ضد                
کمونيستی و ضد دولتگرايی چپ            
اردوگاهی ست و يک جنبش                       

 . ايدئولوژيک سرمايه داری

 

همه ی اين مسائل حاکی از اين                  
است که همان کمونيسم بورژوايی         
اردوگاهی در نبود کمونيسم                        
کارگری و مارکسی نعمت بزرگی        
برای طبقه ی کارگر جهانی بويژه         
غربی بود که برای سرمايه داری           
غرب مشکالت و هزينه های                     
زيادی را ميتراشيد و باعث باال                
رفتن دستمزد ها در سطح جهان               

. بويژه طبقه ی کارگر غرب ميشد         
سياستها و مدلهای توسعه ی                        
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با اين رويکرد شرکتهای تجاری و         

اگر .  بازرگانی بايد مبارزه شود           
درست گفته باشم ديگر سرمايه                 
داری معاصر قادر نيست جنبشهای       
مدرن را بزير پرچم خود جذب کند         
و اين جنبشهای مدرن هرچه بيشتر        
مطالبات چپ و راديکالتری را                 
مطرح ميکنند و در آينده ی نه                     
چندان دور بزير پرچم کمونيسم                

 .خواهند رفت

 

انقالب اقتصادی ريگان و تاچر و            
زنده "نئوکنسرواتيستها بر محور           

آنچنان زود شکست          !"  باد سود    
خورد که بزودی محتوای ضد                   

. کمونيستی اين جنبشها افشاء شد             
طبق نوشته ی فوکوياما ريشه ی               
جنبش نئومحافظه کاران امريکا به        
جنبشهای ضد استالينی در نيمه ی           
اول قرن بيستم برميگردد که اصوال      
در تقابل با کمونيسم بوجود آمد و              
يک جنبش ايدئولوژيک و نفرت              
زای ضد استالينی بود که بعدا با                
اذيتهای جنبش فاشيستی هيتلر به              

بهمين خاطر  .  امريکا مهاجرت کرد  
بود که بعد از فروپاشی کمونيسم              

اردوگاهی شوروی،                                          
نئوکنسرواتيسم اينقدر هياهو عليه           
کمونيسم در دنيا برپا کرد و هم                   

پايان تاريخ و        "اکنون تئوريسين        
در آخرين      "  انسان و کمونيسم          

کتابش توبه نامه ی خودش را عليه          
سياستهای شکست خورده ی                      
نئوکنسرواتيستهای نظم نوين جهانی    
دولت بوش نوشته است و خود را             
طرفدار دمکراسی نهادی جا زده و        
ديگر جنگ را باعث آوردن                        
دمکراسی در منطقه ی خاورميانه         
ارزيابی  نميکند و طرفدار                            
دمکراسی و سياست اقتصاد                        

يعنی  نهادهای      (نهادی   "  توسعه   "
) دمکراتيک و قانونی سرمايه داری    

در صورتيکه نميداند        .  شده است   
سرمايه داری در کشورهای                       
جهانسومی مثل عراق نميتواند                  
دمکراسی نهادينه شده را با خود به         

همان شخصی که      .  ارمغان بياورد  
تغيير رژيمها از باال را باعث تحقق       
دمکراسی در اکناف جهان ميدانست     
و مشوق اولين سياستهای جنگ                

غسل توبه    .  طلبانه ی بوش بود           
متفکرين بورژوا شروع شده                      

جنبش ايدئولوژيک                              .است
نئوکنسرواتيستی ضد کمونيستی به       

 .*اوج بحران خود رسيده است
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 اوت اقدام به بمباران روستاهای سورگه له، شناوه، برده قيسی، ماره دو و                ٢٧بنا به اخبار منتشر شده، سپاه پاسداران رژيم اسالمی در روز دوشنبه               
) نسخه ايرانی پ کا کا    (بهانه رژيم اسالمی در بمباران اين مناطق حضور نيروهای جريان قوم پرست پژاک                 .  ئاوری در شهرستان پشدر کرده است      

اين حمالت وحشيانه زندگی مردم محروم اين مناطق را تروريزه کرده، بطوريکه ساکنين اين مناطق ناچار به ترک خانه و زندگی و محل کار                           .  است
حمالت نظامی جمهوری اسالمی مورد حمايت دولت ارتجاعی ترکيه قرار گرفته و واکنش و اعتراض متقابل دولت نوری مالکی را                            .  خود شده اند  

 . موجب شده است

ير گذاری و                                                ترديدی نيست که اين اقدام نظامی جمهوری اسالمی و حمايت ترکيه عالوه بر منافع ارتجاعی هر کدام از اين دو دولت هدفش تا
دعوا برسر تعيين تکليف کرکوک، که اکنون موضوع رفراندم توسط دولت              .  دخالتگری در اوضاع سياسی آتی و سرنوشت اين منطقه بحرانی است             

حمله نظامی به کردستان عراق توسط جمهوری           .  عراق است، و همچنين آينده کردستان در عراق يکی از اين مسائل گرهی در اين منطقه است                            
اسالمی و موضع حمايتی دولت ترکيه، حاکی از تشديد جدال بر سر سئواالت الينحل و کشمکشهای منطقه ای و جنگ منافع دولتهای مرتجع و                                          

اين رويدادها دورنمای گسترش ميليتاريزه کردن منطقه و ابعاد بحران در کل عراق و منطقه               .  نيروهای دست راستی و ضد جامعه در اين منطقه است         
 . را ترسيم ميکند

وضعيت اخير  .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين دورنمای ارتجاعی و سياستهای ميليتاريستی آمريکا و دولتهای مرتجع منطقه را قويا محکوم ميکند                    
در منطقه کردستان عراق درست مانند وضعيت سالهای اخير در کل عراق، محصول سياستهای نطم نوينی آمريکا و تخاصم و کشمکش جريانات و                            

محصول اين سياست ها نابودی شيرازه جامعه عراق، گسترش اختناق سياسی، اعدامها و کشتارهای               .  نيروهای ارتجاعی و تروريست در منطقه است      
ضد انسانی، آوارگی، ايجاد زمين حاصلخيزی برای رشد ارتجاع اسالم سياسی و قومپرستی و همچنين فعال مايشايی ميليتاريسم آمريکا در منطقه                               

. حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمباران خانه و کاشانه مردم و تروريزه کردن زندگی آنان توسط رژيم اوباش اسالمی را قويا محکوم ميکند                                .  است
بهانه جمهوری اسالمی و دولتهای ترکيه و موضع مخالف دولت عراق و نيروهای مرتجع و دست راستی قوم پرست هرچه باشد، اين مردم غير                                     

حزب اتحاد کمونيسم کارگری توجه طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در                     .  نظامی و بيگناه کردستان عراق هستند که در اين ميان قربانی ميشوند                      
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در ايران و بويژه در                  .  کردستان را به هوشياری سياسی در قبال اين اوضاع و پيامدهای خونبار آن جلب ميکند                          

جم کردستان، بايد ضمن پيشبرد مبارزه مستقل و آزاديخواهانه خود برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برپائی جامعه ای آزاد و برابر و انسانی، تها                          
متوقف کردن حمله نظامی جمهوری اسالمی و شکست              .  نظامی نيروهای جمهوری اسالمی به مردم محروم و غير نظامی را قويا محکوم کنند                         

 .   سياستهای ارتجاعی دولتها و نيروهای دست راستی در منطقه، تنها با گسترش مبارزه آزاديخواهانه و سوسياليستی در ايران و منطقه ممکن است

 

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی!     زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!     مرگ بر جمهوری اسالمی

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٧ اوت ٢٧

!                                              اين گوشه ای از قدرت کارگری است  
آارگران شرآت نيشكر هفت تپه خوزستان در ادامه اعتراض به عدم دريافت حقوقهای معوقه و ديگر خواسته                               

، اعالم آرده بودند آه اگر مسئولين شرآت به         )آی ال او  (هايشان، ضمن دادن نامه به رئيس سازمان بين المللی آار           
تهديد آارگران سريعا با      .  خواسته های شان پاسخ مثبت ندهند روز پنجم شهريور دست به اعتصاب خواهند زد                        

 ، بجز حقوق ماه مرداد      ،واآنش مديريت و وزارت آشاورزی مواجهه شد و نه تنها حقوقهای معوقه پرداخت شد                      
 . بلكه وعده داده شد آه ديگر خواستهای آارگران را نيز تامين آنند

 اعتصاب و تحصن جهت تحقق خواستهای متفاوت در بخشهای مختلف صورت گرفته آه                  ١۵از ابتدای سال در اين شرآت و واحدهای تابعه حدود              
 و  ،اما اين بار وحشت مديريت و مقامات دولتی از گسترش اعتصاب و سرايت اعتراض به سطح استان     . هر بار با وعده مسئولين بی نتيجه پايان يافت 

مديريت و مسئولين استان وزارت آشاورزی از مدتها پيش           .  وحدت و يكپارچگی آارگران باعث شد آه سريعا به خواسته های آارگران تمكين آنند                 
 يكی از ابزارهای اعمال فشار آنان به آارگران            ،عدم پرداخت حقوق  .   آارگر اين شرآت را اخراج سازند        ٢٠٠٠تالشهای وسيعی بخرج ميدهند آه        

در عين حال بخاطر ترس از تاثير سريع و گسترده اعتراضات آارگری به آل استان هميشه جانب احتياط را از دست                       .  جهت ترك اين شرآت ميباشد    
 . نداده و با وعده  و وعيد و اين بار با تن دادن به خواستهای آارگران تالش ميكنند مانع اوج گيری اعتراضات گردند

موفقيت و پيروزی اخير آارگران نيشكر هفت تپه نشان از دامنه همبستگی و وحدت در صفوف آارگران و درجاتی بااليی از سازمان يابی و نقشه                                
اينها بزرگترين سالحهای آارگران در هر اعتراض و يا در هر جدال جدی با سرمايه داران و نهادهای آنان                                 .  مند بودن حرآت آنان داشته است        

 . ميباشد

 !مرگ بر جمهوری اسالمی!    زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!     زنده باد اتحاد و همبستگی آارگری

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری 

 1386 شهريور 6 – 2007 اوت 28

 ! محکوم استحمله نظامی رژيم اسالمی به مناطق مسکونی کردستان عراق             
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 !تهديد به اعتصاب کارگران هفت تپه موفقيت آميز بود
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سر گذاشتن چنين معضلی، توان       
علمی موجود را در خدمت                    
بگيرد و دولت کارگری با اتخاد         
سياستهائی بدون اينکه تاثيری            
مستقيم بر سطح زندگی                            
شهروندان و يا متوقف کردن               
اقدامات انقالبی سوسياليزه کردن    
اقتصاد داشته باشد، اين قشر                 

اين .  فرضی را سوبسيد کند              
سياست را ميتوان در مورد                   
جذب دانش تکنولوژيک و در             
قراردادهای اقتصادی هم بکار          

جنبه ديگر اينست که اين      .  گرفت
سوال؛ وجود توان عملی و يا                

را در جامعه ثابت             "  مغزها"
فرض ميکند و مبنای تحليلی ش         

در .  را شرايط امروز ميداند             
جامعه سوسياليستی توان و دانش      
علمی و عمومی جامعه، با توجه        
به امکانات آموزشی و علمی و           
تحقيقاتی و سياست هماهنگی با          
روندهای علمی و پيشرفت                    
تکنولوژيک در جهان امروز و          
رفع موانع المنتهای پيشرفت                
اقتصادی و اجتماعی، مرتبا رشد     

يک جامعه آزاد که                 .  ميکند
انسانها وقت بسيار بيشتری برای     
رشد و ارتقا خالقيتهای خود                  
دارند، حاصلخيزترين زمين                
برای رشد مغزها و توان فنی و           

 . علمی در مقياسی عظيم است

 

فرق حزب شما با بقيه                     -2
احزاب کمونيستی چيست؟ در            
راه مبارزه فرق داريد يا هدف             
مبارزه؟چه طور می توان با آنها      
رابطه بر قرار کرد منظورم فقط        
سايت نيست برای مثال چه طور       
می شود از زمان سخن رانی                

 هايشان آگاه شد؟

 

فرق ما با جريانات و محافل                  
باقيمانده و انشقاقات حزب توده و 
جبهه ملی، که بنام چپ و احزاب       
و سازمانهای کمونيستی معرفی        
شدند، در تعلق طبقاتی متفاوتمان      
به دو سنت اجتماعی و طبقاتی            

ما اين جريانات را عليرغم     .  است
اينکه در مواردی از همديگر هم       
کشته اند، سايه روشنهای جنبش        

آرمان .  واحد ملی اسالمی ميدانيم    
اجتماعی و نقد و ارزشها و                    
فرهنگ و تاريخ و نوع اعتراض      
و روشهای اين جريانات کمابيش      
مشترک است که مجموعا و                  

 نامه ها
و اثباتا جامعه ای ثروتمند و مرفه            

. باال است    "  مالی"و با قدرت              
" مالی"منظور شما اينجا از                        

احتماال ميزان ثروت و دارائيهای           
. است"  مغزها"هر فرد يا امکانات       

ثروت توليد شده در جامعه امروز          
که از جمله خود را در انبوه کاالها          
نشان ميدهد، و حق استفاده از آنها           
به داشتن کوپن خاصی به نام پول            
موکول و مشروط شده است، در              
جامعه کمونيستی با فرض ثابت               
گرفتن همين توان توليدی در اختيار     

تا اينجا توان مالی     .  کل جامعه است  
و اقتصادی کل جامعه، با فرض               
نوساناتی که در دوره انقالبی                     

. اجتناب ناپذير است، تغيير نميکند        
تغيير بزرگی که رخ داده است                  
اينست که بخش عظيمی از توليد              
کنندگان ثروت قادر شده اند که از           
محصول کار و ثروت اجتماعی              
بازهم با فرض ثابت بودن کل آن              

اما جامعه کمونيستی و . استفاده کنند 
سازمان اقتصاد سوسياليستی، با             
الغای روابط حاکم به شيوه توليد               
سرمايه داری، توليد را از                            
اولويتهای بازار و سود و رقابت              
سرمايه ها و منافع اقتصادی و                   
سياسی اقليتی سرمايه دار و قدرت         
و امتيازات طبقاتی بورژواها                    
خارج ميکند و براساس اولوليت              
های انسانی و رفع نياز همگانی               

هر کسی براساس        .  متکی ميکند   
توان و استعداد خود، که همين جنبه       
در يک جامعه آزاد بسرعت تغيير          
ميکند و شکوفا ميشود، در فعاليت          
و توليد اجتماعی شرکت ميکند و             
بنا به نياز خود از ثروت و                            
امکانات مقدور و ممکن کل جامعه        

جامعه ای که اساس     .  بهرمند ميشود 
آن ايجاد شرايط برابر برای ارتقا و        
رشد و رفاه مادی و معنوی همگان         
و استفاده از نيروی عظيم انسانی،          
امکانات و دانش و تکنولوژی                   
است، به سرعت مسير وفور را               

باال رفتن سطح زندگی      .  طی ميکند 
و توقع شهروندان و به همين                       
اعتبار پيشرفت سياسی و فرهنگی         
و اقتصادی و اجتماعی کل جامعه           
از اولين محصوالت جامعه                         

در چنين جامعه       .  کمونيستی است   
. ای مغزها نياز به فرار ندارند                  

مگر اينکه بکار انداختن اين توان           
فکری خود را منوط به کسب                      

در اين مورد     .  امتيازات ويژه کنند    
فقط همين را اشاره ميکنم که يک            
حکومت کارگری ميتواند در                     
شرايط نياز جامعه و برای پشت               
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بزبانهای مختلف اصالحاتی را در       

. همين وضعيت موجود ميخواهند        
کمونيسم ملی و خلقی و جهان                   
سومی و مائويستی و چريکی و               
اردوگاهی ايران شاخه چپ همين         

تفاوت ما  .  جنبش ملی اسالمی است   
تعلق به جنبشی متمايز، جنبش                 
کارگری و کمونيستی است که                 
سوسياليسم را هدف فوری خود              

جنبش ما جنبش      .  قرار داده است     
تغيير جهان و نقد مارکسيستی                  

تفاوت ما با ديگر         .  سرمايه است  
احزاب کمونيست کارگری در نقد         
ما به بقايای چپ راديکال و سنتی          
در سياستها و تاکتيکهای اين                     
احزاب است که خود را در سطوح       
مختلفی بروز ميدهد که در                          

. مباحثمان بخشا به آن پرداخته ايم        
در عين حال تاکيد ما اينست که                
احزاب کمونيست کارگری                        
موجود، و تا امروز، که جملگی             
پايبنديشان را به برنامه يک دنيای         
بهتر اعالم کردند، احزاب يک                

يک وجه   .  سنت سياسی واحد اند       
تمايز مهم ما با اين احزاب تالش             
برای متحد کردن کل جنبش                       
کمونيسم کارگری حول برنامه و           
کمونيسم مارکس و منصور                       
حکمت و پاسخ به درهم ريختگی و   
تضعيف توان تشکيالتی کل جنبش       
کمونيسم کارگری در مواجهه با             

دراين .  اوضاع پيش رو است              
زمينه هم مباحث کتبی و شفاهی              
متعددی تاکنون مطرح کرديم که            
در سايت و نشريه حزب منتشر               

برای ارتباط با اين احزاب         .  شدند
از امکانات و نزديکان و فعالين به        
اين احزاب و يا تماس مستقيم از              
طريق روشهای اعالم شده آنان               

سايتهای احزاب امروز    .  اقدام کنيد 
مستقيم ترين راه برای مطلع شدن          
از فعاليتهای عمومی و علنی آنها و    

 . از جمله سخنرانيهاست

  

آيا شما با مبارزه مسلحانه در          -3
صورت لزوم موافقيد؟احزاب دو          

مبارزه قولويتان چه طور؟                        
مسلحانه برای کمونيسم و                            
مارکسيسم يک اصل پايه ای                     

در تئوری کمونيسم استفاده      .  نيست
از قهر و اسلحه در مقابله طبقه                 
کارگر و جنبش اجتماعی اش با               
سرمايه داری بعنوان يک اصل              

اسلحه فاکتوری  .  مطرح نشده است  
است که مستقل از ما و توسط                    

  9صفحه طبقات حاکم               

 سياوش دانشور

 

 با سالم

جناب آقای جوادی من يک جوان           
من در مورد تاريخ    .   ساله هستم  25

انقالب ايران در حال مطالعه                    
تا آنجا که من مدارک و                .  هستم

شواهد موجود در مورد انقالب               
ايران برسی کرده ام انقالب ايران        
در زمره انقالب چپ تعريف می            

ميخواهم نظر شما را در         ...  شود   
اگر لطف    .  اين مورد جويا شوم         

کنيد جواب من را به صورت                    
مشروح بيان کنيد سواالت زياد               
ديگری را هم دارم که از شما                    

 ر، پرتوبا تشک. خواهم پرسيد

 

 پرتو عزيز،

توصيه ميکنم مطلب ارزشمند                 
تاريخ شکست نخوردگان، چند            "

از منصور  "  57کلمه به ياد انقالب     
اين مطلب و      .  حکمت را بخوانيد     

متد و روش بررسی آن، کمک                 
بسياری به شما در جهت                               

 57مطالعاتتان در زمينه انقالب             
منتظر سواالت ديگر شما        .  ميکند
 . موفق و پيروز باشيد. هستيم

 

 با تشکر، عظيمچند سوال، 

با توجه به اينکه در يک نظام           -1
کمونيستی پيشرفت از لحاظ مالی         
محدود می شود چه تضمينی                    
وجود دارد که با پديده فرار مغز             

 ها رو به رو نشويم؟

 

 عظيم عزيز،

من اين فرض      .  با تشکر از شما        
در يک نظام    "شما مبنی بر اينکه        

کمونيستی پيشرفت از لحاظ مالی          
، بر چه اساسی        "محدود می شود    

با .  استوار است را درک نميکنم          
" فرار مغزها  "اين فرض معضل        
يک نظام      .  مطرح شده است           

کمونيستی که در وجه اقتصادی             
آن، اساسا توليد ثروت و مايحتاج           
انسانی را از قيد بازار و مالکيت            
خصوصی رها کرده است، منطقا         
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وارد مبارزه سياسی شده است و             
هر نيروی جدی سياسی، وقتی                
الزامات مبارزه طبقاتی ايجاب                
کند، بايد بدون ترديد به آن دست              
ببرد و از هم اکنون آمادگی آرايش         
نظامی و يا سازماندهی نظامی را         

ترديدی نيست که طبقه      .  فراهم کند 
حاکم در ايران و حکومتش به                   
زبان خوش و در يک روز آفتابی           

از سر راه    "  رفراندوم"و در يک      
سرنگونی .  مردم کنار نميرود           

جمهوری اسالمی توسط طبقه                 
کارگر و مردم تنها ميتواند مسير            
اعتصابات سراسری؛ قيامهای               
شهری، و تسخير مراکز قدرت               

در .  توسط سرنگون کنندگان باشد      
اين مسير دولت تمام حشو و زوائد        
امروزيش را کنار ميزند و بعنوان        
يک قدرت نظامی و با ماشين                    
سرکوبش در مقابل اراده تغيير                

در چنين    .  انقالبی قرار ميگيرد       
شرايطی امر سرنگونی و انقالب          
کارگری به شکست اين نيرو در             

ايجاد .  بعد نظامی هم گره ميخورد      
آمادگی کمونيسم برای اين شرايط،       
و در شرايط معينی تسليح نيروی           
انقالبی و کارگری و ايجاد ارتش           
کارگری به يک شرط پيروزی               
جنبش سوسياليستی در ايران تبديل      

ما از اين مبارزه پا پس              .  ميشود
هم سرنگون کامل               .  نميکشيم

جمهوری اسالمی و هم انقالب                
کارگری بدون الغای ماشين                       
سرکوب و دولتی حکومت نميتواند      

شرايط مطلوب ما    .  صورت بگيرد 
اينست که طبقات حاکم قدرت را به       
کارگر و جنبش آزادی و برابری            
واگذار کنند و قيام و اعتراض و              
اعتصاب و تظاهرات را با اسلحه          

اما سرسوزنی توهم     .  جواب ندهند  
نداريم که پائين کشيدن اين قدرت           
سياسی و اقتصادی و نظامی با                 
مقاومت سياسی و نظامی روبرو           
ميشود و بايد به همين طريق اين             

بويژه .  مقاومت درهم شکسته شود     
در کردستان مدتهاست که احزاب         
سياسی مسلح هستند و اسلحه به               
جزئی از معادله سياسی تبديل شده        

ما نيز   "  دو قلوی  "احزاب   .  است
. کمابيش همين خط مشی را دارند         

اساس موضوع را نفی نميکنند اما        
در چگونگی فعاليت مسلحانه يک         
جريان کمونيستی اختالف نظر               

شناخته شده اند و کالم و                           
ير گذار در تحوالت          نفوذشان تا

رهبر .  حساس جامعه است             
کمونيسم کارگری بايد در عين            
حال رهبر جامعه باشد و اگر                

همانگونه که    .  نيست بايد بشود      
بورژوازی و ساير جنبشهای               
اجتماعی غير کارگری ميکوشند      
تا صفی از چهره ها و رهبران            
خود را در مقام رهبران آتی                  
جامعه به مردم معرفی کنند،                 
کمونيسم کارگری هم نبايد از اين      

جامعه بايد در    .  مساله غافل شود   
وجود چهره ها و رهبران                       
شناخته شده کمونيسم جوانبی از        
آينده نظام سياسی و چهره های            

 . برجسته آن را مشاهده کند

 

رفقای عزيز ما هم مانند شما به           
اين ضرورت واقفيم و بر آن                 

يکی ازمباح پايه     .  تاکيد داريم  
اتحاد کمونيسم    "ای فراکسيون        

در حزب کمونيست        "  کارگری
کارگری تاکيد بر همين مساله              

" کمونيستهايی"تنها   .  حياتی بود  
که خود را می بينند اما جامعه و          
نيازهايش را نمی بينند از                        
پاسخگويی به اين ضرورت                 
حياتی تحوالت سياسی جامعه             

کسانی که به          .  طفره ميروند    
" حاشيه"زندگی سياسی در                  

جامعه دل خوشند و به آن عادت         
 .  کرده اند

 

اما سئوالی که بايد به طور                      
واقعی به آن پرداخت اين است            
که تامين اين شرايط محصول              
کدام شرايط و تغيير تحول                      

آيا با    .  سياسی در جامعه است         
در بوق و      "و يا با         "  رفراندم"

عکس باال      "کردن و           "  کرنا
ميتوان چهره های                "  بردن

کمونيست را در چنين شرايطی          
قرار !  قرار داد؟ به نظر من نه          

گرفتن کمونيستها در مقام                       
رهبران جامعه و رهبر تحول              
راديکال و آزاديخواهانه                          
محصول چرخش فکری و                     
سياسی جامعه به چپ و تامين              
هژمونی کمونيسم و چپ در                  
تحوالت و مبارزات اصلی                    

تنها زمانيکه مردم     .  جامعه است  
به چپ و کمونيسم برای خالصی      
از شر وضعيت موجود روی               
آورده باشند، زمانيکه افق و                  

 . وجود دارد ...نامه ها

 

 با درودهای انقالبی 

فراخوان به جوانان و        :  موضوع   
هواداران حزب اتحاد کمونيسم                

 . کارگری در ايران و خارج

ما جوانان حزب در تهران لزوم       ...  
وجود يک رهبر مردمی و محبوب        
را برای هدايت فعاليتهای                             
سرتاسری از هر زمانی احساس             

و در همين راستا علی               .  ميکنيم
جوادی را بهترين گزينه بر                         

بدين منظور قصد داريم        .  ميشاريم
که در صورت موافقت حزب يک          
رفراندم مبنی بر ناميدن شدن ايشان       
به نام رهبر جوادی بر پا کنيم که               
تمام موافقان و مخالفان اين مطلب           
رای بدهند و نشريه حزب را                       
بهترين فضا برای درج اين مطلب          

خواهشمند است در                 .  ميدانيم
صورت تمايل نظر خود را اعالن          
کرده و درستی يا نادرستی اين                  

 . تصميم را به ما اعالم نمائيد

با احترام، مسئول بخش اخبار و               
فعاليتهای مبارزاتی جوانان حزب         

. اتحاد کمونيسم کارگری در تهران       
 رامين تير انداز

 

 رامين عزيز 

شما به مبح حساس و مهمی در             
پيشروی کمونيسم کارگری در پس        

ما .  تحوالت حاضر اشاره کرده ايد      
هم فکر ميکنيم که تامين رهبری و          
قرار گرفتن صفی از رهبران                    
کمونيست در موقعيت رهبران                 
جنبش های اعتراضی کارگر و                
جوانان و زنان يک نياز حياتی                  
تحوالت آتی جامعه و شرط                         
پيروزی کمونيسم و کارگر در                  

شخصا از اينکه من را     .  ايران است 
در چنين جايگاهی می بينيد، به                 

 .خود و جنبش مان افتخار ميکنم

ما بدون ترديد به صفی از رهبران         
کمونيست اعتراضات سراسری             

رهبرانی که نه       .  جامعه نيازمنديم   
فقط رهبر سازمان و حزب خود               
هستند، بلکه عالوه بر اين در مقام           
رهبر جامعه و در مقام رهبر تحول        
آزاديخواهانه و راديکال و                           
سوسياليستی در جامعه ظاهر                    
ميشوند و جامعه آنها را به اين                    

. عنوان ميشناسد و قبول ميکند                  
رهبرانی با اتوريته که در جامعه             
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آلترناتيو چپ در جامعه مورد قبول    
ر و پر سر وصدا و                      بخش مو
دخيل در تحوالت جامعه تبديل شده      
باشد، ميتوان از هژمونی سياسی           
کمونيسم و چپ و نتيجتا از قرار             
گرفتن رهبران کمونيست در مقام         
رهبران واقعی آلترناتيو جامعه               

تنها زمانيکه         .  صحبت کرد        
کمونيستها در راس بخش قابل                 
مالحظه ای از اعتراضات جامعه         
قرار گرفته شده باشند، ميتوان از           
هژمونی چپ در جامعه صحبت            

 . کرد

ما نه کمونيستهای خجوليم و نه از          
بار مسئوليتهای بزرگ شانه خالی        

محدوديتها و همچنين             .  ميکنيم
ملزومات تحقق چنين شرايطی را         

ما عميقا معتقديم که             .  ميشناسيم
کمونيستها بايد در قامت رهبران            
سرشناس و شناخته شده جامعه                

ما در اين مسير تا           .  ظاهر شوند  
حدودی پيش رفته ايم و خوشبختانه      

. در نقطه صفر قرار نداريم                       
کمونيسم کارگری امروز دارای            
چهره ها و عناصری است که                   
محبوب و مورد اعتماد مردم و                

در هيچ زمانی تا         .  جامعه هستند  
کنون چهره ها و شخصيتهای                   
کمونيسم راديکال دارای چنين                

از اين رو يک     .  موقعيتی نبوده اند   
هدف ما قرار دادن رهبران و                    
چهره های سرشناس حزب اتحاد           
کمونيسم کارگری در چنين ظرفيت     

اما حلقه گرهی     .  و موقعيتی است    
که اکنون بايد در دست گرفت                   
تبديل حزب اتحاد کمونيسم                         
کارگری و به تبع آن کل جنبش                 
کمونيسم کارگری به حزب و                    

. است"  سازمانده  –رهبر  "نيروی  
حزب ما بايد بتواند به حزب                       
سازمانده اعتراضات کارگری و           

حزب ما بايد    .  اجتماعی تبديل شود   
بتواند اعتماد خدشه دار شده به                 
کمونيسم کارگری را دو باره به              

حزب ما بايد    .  اين جنبش برگرداند   
بتواند بسرعت در راس                                
اعتراضات کارگری و اجتماعی           

دستيابی به چنين           .  قرار گيرد     
شرايطی مستلزم قرار گرفتن در            
يک ارتباط فشرده با رهبران                    
عملی سوسياليستی طبقه کارگر و         

ما در اين راه گامهای     .  جامعه است 
رامين دستت   .  بلندی بايد برداريم     

را ميفشارم و برايتان آرزوی                   
 . *موفقيت ميکنم

 علی جوادی 
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که منصور حکمت زنده بود                      
جرئت نميکردند نظريه های                    

به .  منصور حکمت را نقد کنند             
" کارگر، کارگری ها             "جناح       
در نشريه شان يک کلمه        .  پيوستند

از حکومت کارگری و سوسياليسم       
و سرنگونی جمهوری اسالمی               

با انجمن های            .  گفته نميشود      
يک .  اسالمی سرشاخ ميشوند            

اين تمام  .  رفرميسم ناب و کالسيک   
اين رفقای سابق            "  مارکسيسم"

 .است

 

پيش خودم فکر کردم که چه شده             
 ساله اش   9رضا مقدم سکوت کبير     

را شکسته است؟ اغتشاش و                      
پراکندگی حاکم بر جنبش                             
کمونيست کارگری تنها دليلی بود         

وجود .  که به ذهنم خطور کرد              
اختالفات درون جنبش کمونيسم             
کارگری، سردرآوردن تئوری               
های ناب و نوآوری های تئوريک        
رهبری دو حزب کمونيست                       
کارگری و حکمتيست زمينه را              
برای درافشانی های ايشان نيز                

سنگ مفت و       .  آماده کرده است      
ميدانند که شکست    !  گنجشک مفت 

دادن کمونيسم کارگری کار ساده           
مکان و نقش منصور        .  ای نيست  

روی آوری   .  حکمت را ميشناسند    
جوانان به منصور حکمت را ديده         

پس تصميم گرفته اند حاال که         .  اند
اوضاع مغشوش است منصور               

خارج از متن    .  حکمت را نقد کنند     
و با نقل به معنی های من                              
درآوردی منصور حکمت را به             

گويی دارند با اشباح       .  زمين بزنند  
ايشان نميداند که کمونيسم    .  ميجنگند

کارگری پيش از هر چيز يک                   
هر روز       .  جنبش زنده است            

شکست های       .  بازتوليد ميشود      
مقطعی ميتوان به آن تحميل کرد             

. ولی از ميانش نميتوان برد                       
منصور حکمت خصوصيات اين          
جنبش و راه و استراتژی پيروزی         

يکی از تالش      .  آن را تبيين کرد        
های دائمی کمونيسم کارگری نقد           
جريانات رفرميست درون جنبش         

يک دليل ديگر         .  کارگری است    

...ستون آخر   

خصومت رضا مقدم و رفيق ديرينه      
اش ايرج آذرين هم در همينجا                    

اتفاقا ايرج آذرين هم با استم         .  است
مستعار جديدی هجونامه هايی در          
مورد کمونيسم کارگری و منصور        

به آن هجو       .  حکمت نوشته است      
نامه ها نبايد با پاسخ جدی اعتبار              

فقط برای يادآوری تاريخ به     .  بخشيد
جوانان بايد نوشته های ايشان و                
پاسخ منصور حکمت را بازچاپ           

اما اين باصطالح نقد رضا           .  کرد
مقدم را بايد در فرصتی ديگر                     

 .پاسخی درخور داد

 

. فقط به يک نکته بايد اشاره کرد              
ايشان با چنان شادی و سرمستی از        
عدم سرنگونی جمهوری اسالمی           
حرف ميزند که واقعا شوک آور              

باور نميکنيد؟ برويد مطلب        .  است
ظاهرا ضديت با    .  ايشان را بخوانيد   

منصور حکمت آن چنان عميق                 
است که به قصد واهی بخاک                      
ماليدن دماغ کمونيسم کارگری و             
منصور حکمت عدم سرنگونی                
جمهوری اسالمی را با شادی به              

ميگويد، اينها ميگفتند     .  رخ ميکشد  
! جمهوری اسالمی سرنگون ميشود    

 . ديديد نشد

 

بنظرم کمونيست کارگری ها بايد           
اين شبه نقد    .  اين نوشته را بخوانند     

انعکاس وضعيت جنبش کمونيسم           
اين مساله که کسی      .  کارگری است 

 سال پيش با سراب جامعه               8که   
مدنی رفت و زندگيش را صرف              
جنگ با انجمن اسالمی کرده، بخود      
اجازه ميدهد حق بجانب بن بست             
کمونيسم کارگری را اعالم کند و            
به نقد مارکسيسم منصور حکمت            
بنشيند، بايد کمونيست های                          
کارگری را به انديشه و حرکت                 

برای فائق آمدن به اغتشاش     .  وادارد
اتحاد .  و پراکندگی بايد کاری کرد        

صفوف کمونيسم کارگری يک نياز      
برای کمونيسم کارگری   .  مبرم است 

اين تنها ارزش مصرف نوشته                  
  *. رضا مقدم است
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! به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد  

  اکتبر را به روز جهانی ١٠
 ! هزار اعدام تبديل کنيم١٠٠عليه رژيم 

روز جهانی    )   مهر   ١٨( اکتبر       ١٠
 ١٠در    .  عليه مجازات اعدام است         

 سازمان عفو بين الملل،       ٢٠٠٧اکتبر  
" ائتالف جهانی عليه مجازات اعدام      "

و ان جی او ها، قطعنامه ای را به                  
مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر           

ارائه خواهند  "  توقف اعدام در جهان   "
اين اقدام تالشی در جهت لغو            .  کرد

 . مجازات اعدام در جهان است

اعدام جنايت سازمان يافته دولتی                 
اعدام .  قتل عمد دولتی است         .  است

يک ابزار طبقات حاکم برای کنترل و  
. به انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگهداشتن مردم معترض است                  

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و بهانه ای، حق                
يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی              .  هيچ دولت و قدرتی نيست        

آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچيدن بساط شنيع                    
 . اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری است

. رژيم اسالمی حکومت صد هزار اعدام و کشتارهای تکان دهنده است            
خرداد شصت و شهريور شصت و هفت نمونه های برجسته عملکرد                  

جمهوری اسالمی حکومت سمبل         .  اين دستگاه جنايت اسالمی است          
مبارزه برای لغو مجازات اعدام در            .  مجازات اعدام در جهان است         

جهان، نميتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم                     
 اکتبر روز    ١٠.  اسالمی صد هزار اعدام در ايران به پيش برده شود               

بايد جمهوری اسالمی را در اينروز در پيشگاه        .  جهانی عليه اعدام است   
بايد جهان يکصدا رژيم       .  افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد            

 .طالبانهای ايران را با تمام کراهت اش محکوم کنند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری، در کنار تالش جهانی برای لغو                               
 اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام يعنی            ١٠مجازات اعدام،   

حزب از تمامی نيروهای آزاديخواه،         .  جمهوری اسالمی اعالم ميکند      
انساندوست، و پيشرو ميخواهد که دراين روز متحدانه عليه اعدام و                     

اين روز تريبون بشريتی است که        .  رژيم اسالمی اعدام به ميدان بيايند       
در اينروز بايد تظاهراتها و           .  برای رهائی از بربريت تالش ميکند            

ميتينگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات اعدام در خيابانها و                               
" توقف مجازات اعدام  "مبارزه برای   .  سالنهای اجتماعات برگزار شود    

و لغو آن، بايد با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام اعدام                       
 . صادر شده توسط رژيم اسالمی، و برچيدن چوبه های دار گره بخورد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بويژه از تمامی فعالين اجتماعی و                           
نيروها و نهادهای مخالف اعدام در ايران ميخواهد که برای برگزاری               

کمونيسم کارگری منصور    .  اين روز از هم اکنون دست به کار شوند              
. حکمت پرچمدار مبارزه برای برچيدن مجازات اعدام در ايران است              

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برافراشتن قويتر اين پرچم و سازماندهی          
مبارزه ای قدرتمند و اجتماعی عليه اعدام در ايران و جهان را، وظيفه               
فوری تمامی نيروهای جنبش کمونيسم کارگری ميداند و به سهم خود                  

 . برای تقويت و پيروزی اين مبارزه تالش ميکند

 

 !مرگ بر رژيم صد هزار اعدام
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی! زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 ٢٠٠٧ اوت ٢٢حزب اتحاد کمونيسم کارگری 



11صفحه  يک دنياى بهتر   

اين .   صفحه منتشر ميشود       12نشريه يک دنيای بهتر هر هفته در                 *  
تصميم به دليل تسهيل امر انتشار و تکثير است و نه انقباض در حجم                         

بنا به تصميم سردبير و اولويت سياسی، چنانچه                .  مطالب و تنوع آنها      
مطالبی انتشار آنها در نشريه ضروری باشد، جداگانه در ضميمه يک                    

 . دنيای بهتر منتشر ميشوند

. هر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدهد               *  
 14بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت                         

 .ترجيح ما اينست که هر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد. باشد

هر مورد به    .  سردبير در تلخيص، انتشار و يا رد مطالب آزاد است                *  
 . اطالع نويسنده ميرسد

مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و                   *  
مواضع .  ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست               

رسمی حزب در اطالعيه ها، قطعنامه ها، بيانيه ها و قرار ها و يا از                         
 . طريق ارگانهای حزبی انعکاس می يابند

 -انتقادی    –يک دنيای بهتر هدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی                 *  
اينگونه مطالب  .  آموزشی  -جدلی    -سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک        

که ماهيانه منتشر ميشود، چاپ        "  کمونيسم کارگری "در بولتن مباحثات      
 .  ميشوند

ستون آزاد مباحث     "همينطور در سايت حزب صفحه ای با عنوان                  *  
اين ستون به بحث پيرامون مسائل و           .  باز شده است   "  کمونيسم کارگری 

محورهائی که هنوز به توافق عمومی در جنبش کمونيسم کارگری تبديل              
ما از همه فعالين       .  نشدند، جدل و نقد مواضع سياسی اختصاص دارد               

احزاب کمونيستی کارگری و جنبش سوسياليستی کارگری مستقل از                      
همينطور .  تعلق سازمانی برای شرکت فعال در اين ستون دعوت ميکنيم            

 . در اين ستون مباحثی که جنبه انتشار فوری دارند، منتشر ميشوند

 . با نشريه يک دنيای بهتر همکاری کنيد

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد، برابر، و مرفه   
 . ما در مبارزه خود به کمکهای مالی شما نيازمنديم. مبارزه ميکند

 
Wells Fargo Bank,  

Routing Number : 121 000 248 

Account Number : 36 48 4688 52 

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
.  چه در ظرفيت جمعى و چه فردى،اساس سوسياليسم انسان است

منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به 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

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

 

 :شهر محل تولد و زندگى* 

 :سابقه فعاليت سياسى و متشکل* 

 موازين کار نشريه يک دنيای بهتر 

 2007 سپتامبر      15"  مباحثات کمونيسم کارگری     "اولين شماره بولتن         
سياسی است که به مباحثات           –اين يک نشريه تئوريک         .  منتشر ميشود  

 . کمونيسم کارگری اختصاص دارد

در اين نشريه تالش ميشود به مباحث اصلی و بحث برانگيز مطرح در                    
جنبش کمونيسم کارگری از طريق مصاحبه، ميزگرد و مقاله پرداخته                      

اين يک نشريه حزبی نيست، لذا صفحات آن به روی کليه کسانی که    .  شود
 . طی مقاالتی به مباحثات کمونيسم کارگری بپردازند، باز است

از کليه کسانی که عالقمند به دخالت در اين عرصه هستند دعوت ميشود                 
آخرين تاريخ دريافت مطلب    .  که مقاالت خود را برای نشريه ارسال دارند       

 wordلطفا مقاالت تان را در فرمت         .   سپتامبر است  1برای شماره اول،     
 .   ارسال کنيدcom.gmail@azar.Majediبه آدرس 

 .رد يا قبول مقاله برای انتشار با سردبير است

 

 سردبير نشريه مباحثات کمونيسم کارگریآذر ماجدی، 

14شماره   

 !با بولتن مباحثات کمونيسم کارگری همکاری کنيد
 آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

 )علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(هيات داير دفتر سياسی 

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

 )سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی(مسئولين کميته سازمانده 

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 )کريم نوری، سيروان قادری(مسئولين کميته خارج کشور 

karim.savalan@bredband.net 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
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 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 
 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه

 بوقت تهران 
ه       ب  و   ١٢:٣٠ساعت     :   يکشن

  بعد از ظهر ٣٠:۵
 بعد از   ٢:٣٠ساعت  :   دوشنبه  

 ظهر

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب

يطرف    .   برنامه سياسی است     ب
دار است          ب ان ع   .   نيست، ج داف م

ری،             راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

ن               ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان           ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

 يک دنيای بهتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را 
!بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيست و سوسياليستی 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/ 

http://www.m-hekmat.com/ 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ستون آخر
 آذر ماجدی 

 !سنگ مفت، گنجشک مفت
زمانی که دو خردادی سابق 

" مارکسيستی"نقد 
 !مينويسد

 
چند روز پيش با يکی از دوستان               

وسط صحبت      .  صحبت ميکردم     
گفت راستی کتاب رضا مقدم را                
ديده ای؟ گفتم نه، کدام؟ گفت                        
کمونيسم کارگری و منصور                      

گفته .  حکمت را نقد کرده است              
! منصور حکمت مارکسيست نبوده      

 .خنديدم. گفتم شوخی ميکنی

 

جزوه .  حس کنجکاوی ام جلب شد        
نگاهی سريع به آن        .  را پيدا کردم    

فکر کردم که واقعا دنيايی        .  انداختم
گذشته خيلی سريع مثل       .  شده است  

وقتی در   .  برق از ذهنم عبور کرد        
اتحاد مبارزان کمونيست بوديم و با        
رضا مقدم و دوستان سابق ديگر و          

فعاليت )  نادر(منصور حکمت            
تالش بيوقفه نادر در سر       .  ميکرديم

و کله زدن با مقاالت رضا مقدم را           
تالش او برای           .  بخاطر آوردم     

بعد سريع از   .  آموزش مارکسيسم را  
دوران حزب کمونيست ايران                    
گذشتم و به تشکيل حزب کمونيست        

به کنفرانس        .  کارگری رسيدم       
کادرها، اولين مجمع حزبی وسيع           

در .  در حزب کمونيست کارگری        
اين مجمع منصور حکمت اعالم              
کرد که اين حزب االن متعلق به                
تمام شما، کادرهای حزب است و            

) کمونيسم کارگری    (ديگر کانون        
گفته ای با    .  (حزب شمائيد .  تمام شد 

ايرج آذرين به شدت     ).  اين مضمون 
ناراحت و برافروخته شد و به رضا       

چه ميگويد؟ ايرج           :  مقدم گفت     
. هميشه دوست داشت مرجع باشد           

اين مجمع پست مرجعيت را رسما          
ايرج آذرين خيلی        .  از او گرفت       

. سريع دست از کار حزبی شست            
اما .  رفت و پشتش را هم نگاه نکرد       

استعفا نامه اش را همراه مستعفين           

 . علنی کرد1999سال 

 

. کنگره دوم را در ذهنم مرور کردم            
همان کنگره ای که ظاهرا باعث شده          

. است رضا مقدم صف اش را جدا کند       
. در اين کنگره رضا مقدم هيچ نگفت          

حزب و قدرت        "بعد از سخنرانی            
نادر که با استقبال بسيار              "  سياسی

روبرو شد، به ياد ندارم که رضا مقدم        
نوبت گرفته باشد و اين چرخش                      

منصور حکمت را   "  غيرمارکسيستی"
اين کنگره را مثل          .  نقد کرده باشد      

بسياری اجالس های ديگر حزبی با            
يک سال پس از اين        .  سکوت گذراند 

کنگره رضا مقدم در دو خط استعفا              
طی اين يک سال يک کالم در              .  داد

نقد مباحث حزب و قدرت سياسی و             
وقتی .  حزب و جامعه نگفت و ننوشت     
گفت .  هم که رفت فقط دو خط نوشت         

که ميرود تا به طرق ديگر فعاليت اش      
منصور حکمت هم با       .  را ادامه دهد    

 .عزت و احترام او را بدرقه کرد

 

 سال  5 سال پس از استعفا و            8حاال  
پس از مرگ منصور حکمت رضا              

. مقدم سکوت خود را شکسته است              
زبان باز کرده و به نقد سياست ها و              
تئوری هايی نشسته است که ادعا                  
ميکند موجب استعفايش از حزب شده        

منصور حکمت                      .  است
گويی .  شده است   "  غيرمارکسيست"

کسی .  ايشان خواب نما شده است               
نيست بگويد، آدم خوب همان موقع که       
منصور حکمت اين تزهای                                

را مطرح کرد،         "  غيرمارکسيستی"
نقدشان ميکردی تا حزب را از                        

چرا رفتی؟  !  بيراهه رفتن برحذر کنی    
" کارگری"ميماندی و برای سياست          

 در حزب ميجنگيدی؟ 

 

زمانی که رضا مقدم و تعداد ديگری           
از کادرهای حزب استعفا کردند زمان      

خاتمی چی   "  جامعه مدنی  "برو بيای     
قبل از جدايی يکی دو مقاله           .  ها بود  

ای که در اين رابطه با خط روشن دو          
خردادی نوشته شده بود و رضا مقدم          

قصد چاپ آنها را در                                 
در آن      (انترناسيونال داشت            

زمان او سردبير بود و من                    
با مخالفت من     )  دستيار سردبير  

بخصوص در مورد   .  روبرو شد 
يکی از آنها، مقاله ای از بهمن           
شفيق، بطوريکه منصور                     
حکمت بعنوان دبير حزب نيز           
وارد بحث شد و توصيه کرد که        

اختالف نظر        .  چاپ نشود       
عليرغم سکوت رضا مقدم برای     

اين اختالف نظر   .  ما روشن بود  
هيچ ربطی به غير مارکسيستی        
بودن بحث حزب و قدرت                     

دو خرداد و         .  سياسی نداشت    
جامعه مدنی جلب شان کرده               

رگه های دو خردادی و            .  بود
شيفتگی به جامعه مدنی در                  

. صبحت های رضا موج ميزد         
. سراب جامعه مدنی آنها را برد       

کمونيسم کارگری  "  شکست"اما  
 9اينها  .  را اعالم کردند و رفتند     

سال پيش گفتند کمونيسم                         
. کارگری شکست خورده است       

 سال بن بست اش      9حاال بعد از    
اينها آرزوی   !  را اعالم ميکنند     

شکست کمونيسم کارگری را در     
 سال با اين      9.  سر پرورانده اند   

تا .  اميد و آرزو زندگی کرده اند      
10صفحه زمانی   


