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

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 قطعنامه دفتر سياسی حزب پيرامون 
 

تالشهای جمهوری 
اسالمی برای دستيابی به 

 سالحهای اتمی
 

دستيابی رژيم اسالمی به سالح اتمی يک نگرانی جدی               
مردم متمدن در سطح جهان و يک رکن تقابل دو قطب                  

رئوس .  تروريسم بين المللی در جهان معاصر است                   
سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تقابل با اين                   

 . وضعيت بر مبانی زير استوار است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواهان پايان دادن                   -١
فوری به مسابقه خونبار تسليحاتی اتمی و نابودی تمامی            

. سالحهای کشتار دسته جمعی موجود در جهان است                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری خود را بخشی از جنبش                
بشريت متمدن برای نابودی سالحهای کشتار دسته جمعی        

 . ميداند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تالشهای رژيم اسالمی          -٢
بمنظور دستيابی به سالحهای اتمی را شديدا محکوم                     

در کارنامه قطب اسالم سياسی ليست طويلی از             .  ميکند
جنايات تکان دهنده از سنگسار و قصاص و سر بريدن و            
تروريسم روزمره گرفته تا جهاد اسالمی و کشتار                          

اين .  کودکان و قتل عام انسانهای بيگناه قرار دارد                       
اردوگاه اکنون به يک قطب فعال تروريسم بين المللی و              
يک رکن جنگ قدرت بورژوايی در خاورميانه تبديل                  

تجهيز رژيم اسالمی به سالحهای اتمی،                  .  شده است   
تروريسم اسالمی و جنبش اسالم سياسی را به نيرويی                 
اتمی تبديل خواهد کرد که ميتواند خاورميانه را به ورطه           

 . نابودی بکشاند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که                          -٣
اطمينان خاطر قطعی و جلوگيری از دستيابی رژيم                       

اسالمی به سالحهای اتمی تنها با                 

 

 پيرامون اقدام گليشفته فراهانی
 کدام ارزيابی؟ ،کدام حق

 
 ٣صفحه                                    :آذر ماجدی پاسخ ميدهد

 

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را بر 
 !سرشان خراب کنيم

٢صفحه   

 

 ،تشديد تحريم اقتصادی و خطر جنگ
 اسالميها و ناسيوناليستهای پروغربی -تشديد تحرک ملی 

 
 ۵صفحه                                    :علی جوادی پاسخ ميدهد

 

 ! مجيد آذری و جعل واقعيت
 

 ٧صفحه پدرام نوانديش                                                 

 

 چرا ما با ناسيوناليسم کورد مخالفيم؟
 

 ٩صفحه حسن معارفى پور                                             

 

 در اوج استيصال،
 

 !لمپنيسم شرق زده عروج می کند
 

 ١٢صفحه آذر ماجدی                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده سال بعد از قتل 
 فاديمه شهيندال

  ،در صفحات ديگر
 

کارگران   ،کارگران شرکت ايران اير
کارگران شرکت  ،شرکت دريل رباط کريم

...   و  ،نمايش درماندگى سياسى ،موج آسا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

 . سرنگونی رژيم اسالمی توسط توده های مردم ممکن است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که سياست                 -٤
آمريکا و متحدينش مبنی بر خلع سالح اتمی جمهوری                         
اسالمی کوچکترين ربطی به صلح و مصون داشتن مردم از          
مخاطرات اتمی نداشته بر عکس تالشی برای حفظ کنترل                
انحصاری بر سالحهای کشتار دسته جمعی و اتمی در سطح           

. آمريکا و متحدينش تماما نيروهای اتمی هستند        .  جهان است 
آمريکا تنها نيرويی است که سالح اتمی عليه انسانها بکار                 
برده و صدها هزار مردم بيگناه ناکازاکی و هيروشيما را                  

پرونده اين  .  در ظرف چند ثانيه تبديل به خاکستر کرده است          
قطب جهانی تروريسم دولتی و قدر قدرتی امپرياليستی،                    

 . عيان و غير قابل انکار جلوی چشم جهانيان است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال که بطور                    -٥
همه جانبه برای سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه ميکند،                    
هرگونه حمله ماجراجويانه نظامی آمريکا و اسرائيل و                       
متحدينشان را به تاسيسات هسته ای و يا تحريم اقتصادی                    
ايران را که مصائب ناگوار بسياری برای مردم بدنبال                        

 . خواهد داشت، قويا محکوم ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که در فردای             -٦
سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار جمهوری سوسياليستی              
در ايران تضمين خواهد کرد که نظام آتی ايران نه تنها يک               
نيروی مجهز به سالحهای اتمی نيست بلکه پرچمدار مبارزه          
ای همه جانبه برای نابودی سالحهای اتمی و کشتار دسته                  

 . جمعی در سطح جهان خواهد بود

 

 ٢٠٠٧ژوئيه 

 

تالشهای جمهوری اسالمی برای 
 ...دستيابی به سالحهای اتمی 

٢٣٩شماره   
 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

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

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته       .  دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
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 توده                      -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن         .  کارگران و مردم است       

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                          
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

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

 

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

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                 .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                               
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

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

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است            
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                      

 .  کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اقدام گلشيفته        :يک دنيای بهتر       
فراهانی و نمايش نيمه برهنه                   
بدنش واکنشهای متفاوتی را بر              

خون در رگهای        .  انگيخته است   
رژيم اسالمی و ناموس پرستی              

. اسالمی اش به غليان آمده است            
ماشين تحريکات و تهديدات                     
مذهبی شان را به جريان انداخته           

جريانات متعدد ملی اسالمی        .  اند
هم به درجات مختلف واکنشهای           
مردساالرانه و ناموس پرستانه ای      

اين .  از خود نشان داده اند                     
موضعگيری اما مختص و محدود       

بار .  به اين جريانات نبوده است          
ديگر مساله نوع پوشش زن به                
زمينه ای برای طرح اراجيفی در        

زن "  بی بند و باری    "چهار چوب    
از جانب جريانات ناسيوناليستی           

به .  پرو غربی تبديل شده است             
اقدام گلشيفته فراهانی چگونه بايد         
نگاه کرد؟ چه نقدی به واکنشهای          

 موجود داريد؟
 

گلشيفته نيمه عريان        :آذر ماجدی  
آئينه ای شد به عمق زن ستيزی              

. اسالمی ها      -شرق زده ملی             
عکس نيمه عريان گلشيفته                        
فراهانی در نشريه فيگارو آبی بود      
در النه مورچگان شرق زده و                

اسالمی،   -عقب مانده ملی                   
ناسيوناليست پرو غرب و حواشی       

گلشيفته در يک پروژه       .  چپ آنها  
و در ميان تعدادی                      »هنری«

هنرپيشه جوان کانديد جايزه سزار      
در فرانسه، در مقابل دوربين                   
عکاسی باال تنه اش را عريان می         

شعری در مورد رهايی جسم       .  کند
و جان به زبان فرانسه در اين فيلم         

 . کوتاه روايت می شود
 

تصوير نيمه عريان گلشيفته در              
اين فيلم جسم و جان اين                                 
سخنگويان واپسگرا را به آتش می      

 .کشد

 

 

 پيرامون اقدام گليشفته فراهانی
 

 کدام ارزيابی؟ ،کدام حق
 

 :آذر ماجدی پاسخ ميدهد

. رژيم اسالمی به گلشيفته می تازد              
مگر انتظار ديگری از اين نظام                    

اين .  پوسيده اسالمی می توان داشت        
هر .  نظام با اين هياهوها زنده است           

روز با هجوم به آزادی، به                                 
روشنگری و به زنان از نو زاده                    

زن در بند و اسير در سياهی         .  ميشود
هر .  حجاب بيرق اين نظام است                

حرکتی برای دريدن اين بند تيشه ای          
است که به ريشه اين نظام کپک زده           
و بساط صنعت و جنبش سياه اسالمی        

 .زده می شود
 

اسالمی ها    -در اين ميان واکنش ملی      
و ناسيوناليست هايی که تخت جمشيد         
و پاسارگاد دکان اقتصادی و سياسی          
شان شده است، اما، جالب توجه                    

برای شرق زدگانی که در بند          .  است
اسالم و ناسيوناليسم پوسيده عظمت           
طلب اسيرند، گلشيفته فرصتی برای         

برهنگی يک زن،     .  عرض اندام بود    
مردساالری اين قماش را لخت و                  

عمق زن ستيزی       .  عور عيان کرد      
کاله مخملی اين جماعت يکجا فوران        

. ناميدند  »بی حيا «عده ای او را       .  زد
. عرق شرم بر پيشانی شان نشست              

چگونه يک زن جوان که بر حسب              
اتفاق در ايران متولد شده، بخود                    
جرئت داده است تا به ساحت                            

شرق زده اين جنبش                   »مقدسات«
عقب مانده و اين پسقراوالن جامعه             
ای که دارد برای رهايی خود می                 

اينها مالکان جسم و    .  تازد، توهين کند  
اينها .  اند   »مملکت«جان تمام زنان        

مبصران و پاسداران خودگمارده دفاع   
اينها متعلق به   .  اند"  ميهن اسالمی"از 

زن «همان جنبش اند که در ادبياتشان       
خيلی بزرگواری  …  هنوز تازه اگر      

يادش "است که    "  مادر بزرگى "کنند  
کرسى را روبراه ميکرد و             "  بخير

جلوى شان                     "  فسنجون"
منصور حکمت،           (  ».ميگذاشت

ماهواره و آل احمد های پالستيکی،            

٢٣٩شماره   
مجموعه آثار، ص              ٨جلد     
٣۵٨.(  

 
نزد اين جماعت دو نوع زن            

زن خوب و     «موجود است يا      
ادبياتشان .  »فاحشه«يا    »پارسا

و سينمای شان هم اين دو نوع         
. زن را به تصوير می کشد              

اين جنبش های عقب مانده                
پوسيده در مقابل نسل جوانی          
که برای آزادی مبارزه می              
کند، می خواهد خود را از قيد         
و بند عقب ماندگی، اخالقيات        
عهد دقيانوس و مذهب برهاند،     

به هر     .  سرگيجه گرفته اند        
دری می زنند تا اين نسل را             

. به راه راست هدايت کنند                
زبان و نگاه اين نسل به                       

می .  زندگی متفاوت است           
خواهد مثل نسل جوان در                  
دنيای غرب زندگی کند؛ به              
موزيکی که دوست دارد گوش     
دهد؛ لباسی که می خواهد                 
بپوشد؛ از آزادی معاشرت و          

. رابطه جنسی برخوردار باشد    
از خفقان و اختناق، از پليس            
سياسی و اخالقی جان به لبش        

  .رسيده است
 

بسياری از تحرکات اين نسل         
نزد اين پوسيدگان لنگر                      
انداخته در نوستالژی عصر           

 »مبتذل«آفتابه مسی و خزينه،     
اما .  و غرب زدگی است               

مبتذل، توصيف نه اين نسل             
جوان و تمايالت و                                  
خواستهايش، بلکه اين                         
واپسگرايان شرق زده است؛         
جماعتی که با ديدن زن بی               
حجاب، تمام ارکان ارزشی و        
اخالقيات فاسد اسالميش به             

مبتذل، .  لرزش می افتد               
فرهنگی است که اينها مروج         
و مدافعش هستند؛ فرهنگی که      
يک سويش آخوند و سوی                 
ديگرش آل احمدهای                           

. پالستيکی قرار دارند                       
مبتذل، توصيف سنت                      «

فرهنگى اى است که در يک           
گوشه پرت، بدور از چشم                
منتقد جهان معاصر، از عقب         
ماندگى اخالقى، مذهب زدگى،    

مرد ساالرى و خود پرستى قومى       
و ملى و فقر تکنيکى خود يک                
فضيلت و هويت اجتماعى ساخته        

مبتذل وصف حال سنت            .  است
ادبى اى است که زير چتر                         
رژيمهاى واپسگرا و ارتجاعى که      
حتى نگاه مردم به بيرون اين                   
محيط پرت افتاده را ممنوع و                 
سرکوب مى کنند، به زور                         
سوبسيد و روى دوش کار ارزان         
کارگر چاپ براى خود يک بازار       
محقر هزار و هشتصد نفره ترتيب      
داده و با پاشيدن سم بيگانه                         
گريزى و قومپرستى و گذشته                
پرستى از آن دفاع                                           

 )همانجا(  ».ميکند
 

برخورد اين جنبش به اقدام                       
گلشيفته فراهانی بيانگر يک عقب       
ماندگی مطلق و زن ستيزی تمام           

جوهر ارتجاعی اين      .  عيار است  
عقب ماندگی و مردساالری بايد           

. زنان مالک ندارند      .  افشاء شود   
موجودات مستقل و صاحب حق و      

. ناموس کسی نيستند    .  رای هستند  
متعلق به مقدسات خرافی هيچ                

قيم .  ايدئولوژی و جنبشی نيستند        
در ابراز وجود و          .  الزم ندارند   
حق دارند هر جور        .  بيان آزادند  

که می خواهند لباس بپوشند يا                 
هر کس از پوشش خاصی     .  نپوشند

خوشش نمی آيد، مجاز است                    
چشمانش را ببندد و نگاهش را               

هر کسی از برهنگی               .  بدزدد
شرمش می شود، مجاز است به            

در دنيای امروز     .  آن چشم ندوزد    
از آزادی بی قيد و شرط بيان و               
ابراز وجود بايد بعنوان ابتدايی             
ترين حق انسانی، برای زن و                 
مرد قاطعانه دفاع کرد و آنرا                   

آن حاجی       .  برسميت شناخت      
۴صفحه بازاری و             



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

هم  قماشش         »هنرمندان«سياسيون و      
مجازند دندان قرچه کنند و استغفراهللا              
بگويند؛ به زمين و زمان فحش دهند و            
بر زمين تف بياندازند و به راه خود                  

آنها نيز از آزادی بيان                          .  بروند
انزجارشان را از                 .  برخوردارند

اما قصد    .  برهنگی مجازند بيان کنند         
تحريک مذهبی عليه زنانی که حق خود        

  .را اعمال می کنند، ندارند
 

در اين ميان دسته ديگری نيز هستند که         
اما .  از حرکت گلشيفته به شعف آمده اند       

در ارزشهای اين دسته نيز اگر دقيق                
شويد به صورتی روی ديگر سکه                    

البته بايد اذعان کرد،     .  نگرش باال است   
همين که رگ غيرت ناموس پرستی                

. شان باال نيامده جای خوشحالی است             
اما آنها نيز به شناسنامه گلشيفته خيره             

گلشيفته متولد ايران است، پس      .  شده اند 
رگ ناسيوناليستی شان بجوش آمده و             
هزاران ستايش و تعريف نثار او کرده           

چرا؟ مگر گلشيفته چه کرده است           .  اند
که شايان اينهمه هيجان، تحسين و شعف       
است؟ گلشيفته همراه تعدادی ديگر از            
هنرپيشگان جوان فرانسه، در يک                   
پروژه هنری باالتنه خود را برهنه کرده 

اين يک کار هنری و              .  همين.  است
اينهمه شلوغکاری الزم   .  بازرگانی است 

 .ندارد
 

بخش مدرن جنبش ناسيوناليسم پرو                 
غرب و حواشی چپی آن شجاعت                      
گلشيفته را تحسين کرده اند، او را تابو            
شکن ناميده اند، به رهبر جنبش آزادی           

گلشيفته ی از     .  زن ارتقاء اش داده اند        
دنيا بی خبر هم البد با چشمان حيرت               

. زده به تمام اين واکنش ها می نگرد                
روحش هم از اينکه به رهبر انقالبی                
آزادی زن و ايران بدل شده است، بی              

گلشيفته نه تابو شکنی کرده        .  خبر است 
است و نه به چنين قصدی در يک فيلم             

شرکت در  .  فرانسوی شرکت کرده است   
  .اين فيلم بخشی از شغلش است

 

 

 

 پيرامون اقدام گليشفته فراهانی
 

 ...کدام ارزيابی؟  ،کدام حق

برخی کار گلشيفته را با حرکت عليا ماجد           
گلشيفته و عليا را     .  المهدی مقايسه کرده اند    

اين دو در يک      .  در کنار هم قرار داده اند        
هر دو زنان جوان متعلق به        .  چيز شريکند 

. نسل جديد مدرن در جوامع اسالم زده اند           
خواست و تمايالتشان با نظام های حاکم در        
جامعه ای که در آن متولد شده و رشد                      

. کرده اند در تناقض و تعارض قرار دارد          
عليا در اعتراض   .  اما اقدامشان يکی نيست   

به زن ستيزی و خفقان اسالمی حاکم بر                
جامعه عکس برهنه خود را منتشر کرده و         

. جان خويش را به خطر انداخته است                    
حرکت او شورش و عصيان عليه فرهنگ         

عليا تابو  .  و اخالقيات مردساالر حاکم است    
گلشيفته در کشور         .  شکنی کرده است        

فرانسه، در يک پروژه هنری ساخت                     
فرانسه بدن نيمه برهنه خود را به نمايش              

او اکنون در کشوری زندگی      .  گذاشته است 
می کند، که چنين اقدامی در آن امری پيش          

گلشيفته همين دو     .  پا افتاده تلقی می شود         
سال پيش در يک فستيوال سينمايی خارج           

. از ايران با روسری عکس گرفته است               
اخيرا ترانه ای خوانده است که از اهللا اکبر          
گفتن در پشت بام با نوستالژی و تحسين ياد      

 .می کند
 

بايد به ذوق زدگانی که از ذوق حليم توی              
ديگ افتاده اند، گفت که نگاه آنها نيز به                 
برهنگی زن تفاوت چندانی با نگاه آخوندی        

دو روی يک سکه     .  حاجی بازاری ندارد    -
  .اند
 

مساله اساسی در اين رويداد تاکيد قاطعانه          
بر امر آزادی بی قيد و شرط بيان و ابراز             

بايد از اين    .  وجود و همچنين پوشش است      
اصل تخطی ناپذير حرکت کرد و                              

مرد .  واپسگرايان شرق زده را افشاء نمود       
ساالری و زن ستيزی يک بخش اليتجزای        

در پس اين   .  اين فرهنگ و ايدئولوژی است    
واکنش ها بايد عقب ماندگی اسالمی اين               
فرهنگ و ايدئولوژی را بازشناخت و طرد       

جنبش آزادی زن بحق يک        .  و افشاء کرد   
عنصر تعيين کننده در جنبشی است که                  
عليه اين ايدئولوژی قاطعانه مبارزه می               

 * .کند

٢٣٩شماره   
 

 کارگران هواپيمايی ايران اير
 !يکماه دستمزد معوق

 

نفر از      8000روز از پايان ماه بيش از                    4با گذشت      
کارگران شرکت هواپيمايی ايران اير دستمزدها و مبالغ                 

در طی  .  اضافه کاری مربوط به ديماه را دريافت نکرده اند  
چند روز گذشته جمع کثيری از کارگران مستقر در                            
فرودگاههای مهر آباد و خمينی تهران با مراجعه به عوامل          
کارفرما دريافت فوری دستمزدهايشان را خواستار شده                

اما کارفرما و عوامل حکومتی در ايران اير چيزی                 .  اند
جز تهديد و جوابهای سر باال و وعده های سر خرمن به                   

عوامل کارفرما به کارگران گفته     . کارگران تحويل نداده اند
مشکل مالی و کسر بودجه برای ايران اير سراسری              :  اند

بوده و به دليل حجم باال و افزايش سرسام آور هزينه ها                    
مدتهاست که ايران اير سود آوريش را از دست داده و                       
حتی در چندين ماه گذشته برای پرداخت دستمزدهای                       
کارگران به دريافت قرض و وام از ارگانهای حکومتی                  

 .مجبور شده اند
 

ميگويند به   :  يکی از کارگران فرودگاه مهر آباد ميگفت              
کسادی خورده ايم، بحران مالی و کسر بودجه داريم،                        
ميگويند تازه اين حکومت اسالمی با همه فساد و                                   
دزديهايش چندين ماه است در راه خدا به ايران اير صدقه               

. ميپردازد تا دستمزدهای ما کارگران را سنبل کاری کنند             
اما همه ما ميدانيم به موازات افزايش هزينه ها االن                            
مدتهاست که ايران اير کليه خدمات و بهای انواع بليط                      

. پروازهای داخلی و خارجی را افزايش داده است                              
مدير ايران اير که از عوامل جاسوس و مزدور         "  پرورش"

حکومت اسالمی است به همراه همدستانش هم از توبره                 
از يک طرف بهای بليط و خدمات         !  ميخورند هم از آخور    

مسافرتی را بسيار افزايش داده اند و از طرف ديگر به                     
بهانه تحريم اقتصادی و يارانه ها با مظلوم نمايی و تظاهر             
به کسر بودجه از پرداخت چندرغاز دستمزدهای ماهيانه              

درآمدهای بی حساب و کتاب         .  ما کارگران طفره ميروند      
ميلياردی که به جيب پرورش و امثال او ميرود از کار                     

هزار تومان دستمزدهای     300و حاال که ميخواهند      .  ماست
ما را بدهند به هزار مشکل و بحران خورده اند، اين                           

کافی است ما کارگران فقط برای        .  حرفها همه دروغ است    
يکروز کار را در زمين و هوا تعطيل کنيم تا اين                                    

 .عاليجنابان مفتخور به التماس و تسليم بيفتند
 

شرکت هواپيمايی ايران اير در سطح تهران با بيش از                      
ماه   3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای کاری از          8000

هزار تومانی و ساعت کاری       300تا يکسال و دستمزدهای     
از صبح تا شب و در بسياری موارد انواع کار خدماتی و                

ارائه دهنده انواع پروازهای          ،فنی شيفتی در شبانه روز        
کارگران ايران اير عمدتا در             .  داخلی و خارجی است         

فرودگاههای مهر آباد و خمينی و در دفاتر فروش بليط در             
 .سطح شهر مستقرند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ۵ – ٢٠١٢ژانويه  ٢۵
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مساله تشديد          :يک دنيای بهتر        
تحريم اقتصادی و خطر حمله                 

 –نظامی بار ديگر جريانات ملی          
اسالمی را به تحرک واداشته                  

چه ارزيابی ای از تحرک          .  است
اين جريانات داريد؟ سياست حزب      
در قبال اين تحرکات جريانات                

اسالمی در قبال تشديد              –ملی    
تحريم اقتصادی رژيم اسالمی                

 چيست؟ 
 

قبل از هر چيز                :علی جوادی   
اجازه دهيد که بار ديگر اين                      
موضع اصولی حزب اتحاد                      
کمونيسم کارگری را در قبال                   

ما .  تحريم اقتصادی توضيح دهم        
معتقديم که تحريم اقتصادی يک            
سياست ارتجاعی و ضد انسانی             

تاريخ معاصر سياست             .  است
اعمال تحريم اقتصادی نشان داده         

که اين سياست تفاوت                      ،است
چندانی با سالح کشتار دسته                     

ما در عين حال که        .  جمعی ندارد 
برای سرنگونی انقالبی رژيم                 

در همان        ،اسالمی تالش ميکنيم      
حال مخالف قاطع تشديد                              

مولفه .  تحريمهای اقتصادی هستيم   
هر .  های اين سياست ما روشنند         

سياستی که موجب تشديد فقر و               
فالکت توده های کارگر و                          

يک سياست            ،زحمتکش است     
تحريم اقتصادی    .  ارتجاعی است   

در شرايطی   .  چنين سياستی است    
توده های مردم        ٪٧٠که بيش از      

در .  زير خط فقر زندگی ميکنند          
شرايطی که هزينه زندگی مردم و        
قيمت اقالم مورد نيازشان با                     
افزايش قيمت دالر در بازار تغيير       

در چنين شرايطی تشديد              ،ميکند
تحريم اقتصادی تنها و تنها موجب       
فقر و فالکت گسترده تر و خانه               

 . خرابی بيشتر مردم است
 

شايد برخی جريانات دست راستی       
و محافظه کار ادعا کنند که تشديد         

 

 ،تشديد تحريم اقتصادی و خطر جنگ
 اسالميها و ناسيوناليستهای پروغربی -تشديد تحرک ملی 

 
 :علی جوادی پاسخ ميدهد

تحريم خريد      ،تحريم اقتصادی  
نفت و بلوکه کردن معامالت             
بانک مرکزی باعث تضعيف          
قدرت مالی رژيم اسالمی                   

اما چنين          ،شايد.  خواهد شد    
سياستی قبل از آنکه موجب               
تضعيف موقعيت اقتصادی               

موجب      ،رژيم اسالمی شود         
خانه خرابی بيشتر شرايط                  
زندگی توده های مردم خواهد         

توازن قوا را عليه مردم           .  شد
زمانی که   .  تشديد خواهد کرد     

قيمت کاالهای            ،قيمت دارو     
اوليه زندگی مردم افزايش می        

محروميت و فالکت است        ،يابد
که در درجه اول گسترش يافته       

از اين رو پرنسيپهای           .  است
سياسی و پراتيکی ما اجازه               
نميدهد که حتی اگر تشديد                   
تحريم اقتصادی موجب                       
تضعيف قدرت مالی رژيم                 

مهر تاييد بر              ،اسالمی شود    
چنين سياست ارتجاعی                        

ما برای بهبود زندگی     .  بگذاريم
 ،برای آزادی مردم                 ،مردم

برای يک جامعه خوشبخت و          
سعادتمند سوسياليستی مبارزه        

راه رسيدن به چنين           .  ميکنيم
اهدافی از تشديد خانه خرابی            

ما ماکياوليست   .  مردم نميگذرد  
اهداف انسانی ما هيچ        .  نيستيم

وسيله غير انسانی  را برای               
رسيدن به اين اهداف توجيه              

اگر جريانی      ،برعکس.  نميکند
در راه رسيدن به اهدافش دست      
به سياستها و وسايل ضد                      

بايد   ،انسانی و ارتجاعی ميزند     
بايد .  در اهدافش ترديد کرد           

تصريح کرد که اهدافش هم                
تماما .  متناظر با سياستش است     

 .ارتجاعی است
  

بعضا ميگويند که تشديد تحريم       
اقتصادی موجبات نارضايتی         
مردم را فراهم خواهد کرد و             

٢٣٩شماره   

مردم دست به اعتراض خواهند زد          
و اين اعتراضات زمينه سقوط رژيم      
آدمکشان اسالمی را فراهم خواهد            

اين يک منطق ارتجاعی و              .  کرد
مردم به فالکت    .  ضد اجتماعی است   

مردم مستاصل شده و به        ،کشيده شد 
زانو در آمده نيروی ضعيف تری             
برای مبارزه در راه اهداف انسانی          

هر درجه افزايش حرمت           .  هستند
هر درجه افزايش رفاه                   ،انسانها

هر درجه افزايش            ،مدنی انسانها   
به همان درجه بر            ،آزادی انسانها  

قدرت توده های کارگر و مردم در           
تحريم .  مبارزه شان می افزايد               

اقتصادی يک سياست بيمارگونه و          
در اين راستا        .  ضد انسانی است       

برخی    ،جريانات راست پرچمدارند    
هم در اين   "  چپ"جريانات به ظاهر    

ما اين     .  منطق ارتجاعی شريکند        
جريانات بيمار را افشاء و ايزوله              

 .ميکنيم
  

ما   ،در همين راستا بايد اضافه کرد        
" هوشمند"سياست تحريم اقتصادی        

. نداريم"  انقالبی"ما تحريم     .  نداريم
حزب کمونيست  "  ،حزب اکس مسلم   

هزار بار اشتباه           ،سابق"  کارگری
ميکند زمانيکه تحريم اقصادی را به       

. انقالبی و غير انقالبی تقسيم ميکند        
پرچمدار فراخوان تحريم اقتصادی         

اين .  ميشود"  انقالبی"در شرايط        
جريانات با اين سياست خود و                     

دادن به آن در بست     "  انقالبی"ظاهر  
در کنار مرتجع ترين نيروهای                   

 .دست راستی قرار ميگيرند
  
تحريم اقتصادی مستقل از اينکه               

کدام نيرو آن را فراخوان ميدهد يک        
تحريم .  سياست تماما ارتجاعی است    

اقتصادی گوشه ای از سياست                     
امروزی قطب تروريسم دولتی در          
مقابله با تروريسم اسالمی و دشمنان      

گوشه ای از        .  اين اردوگاه است       
تالش دول غربی برای حقنه کردن          
و پيشبرد هژمونی ميليتاريستی خود       

و شکل دادن به حکومتهای                      
 .مرتجع محلی دست ساز آنهاست

       
اما در باره تحرک جريانات ملی          

اسالمی در قبال سياست تحريم         –
اقتصادی بايد به چند نکته اساسی        

مخالفت اين جريانات    .  اشاره کرد 
ذره ای از سر      ،با تحريم اقتصادی  

دلسوزی در رابطه شرايط زندگی      
توده های کارگر و مردم                             

در چه زمانی      .  زحمتکش نيست  
در طول حيات اين جريانات شاهد       
بوده ايد که پروژه ای برای بهبود         

برای افزايش سطح      ،زندگی مردم 
دستمزدها و تضمين يک زندگی          
شايسته انسان مبارزه کرده باشند؟      
اينها از اين زاويه مخالف تحريم           
اقتصادی اند که تحريم را گامی             
در جهت تضعيف رژيمی می                
بينند که در طول عمرشان در                 
دوران تعيين کننده ای در کنار               

. جناحی از رژيم اسالمی ايستادند      
هر زمان که رژيم تکه استخوانی         

 ،به طرف اين جريانات انداخت           
آنها با سر به طرفش شيرجه رفتند       

زمانی .  و مشغول ليس زدن شدند      
سردمدار "  ،آزاديخواهشان"چهره  

سازمان زندانها و دستگاه                          
سرکوب و اجرايی رژيم اسالمی         

اينها ميدانند که اگر اين                 .  بود
اگر تخاصم      ،تخاصم تشديد شود     

به جنگ و تقابل نظامی دو نيروی       
 ،اصلی اين دو قطب کشيده شود           

نگرانی .  رژيم شان رفتنی است        
اين جريانات از نابودی رژيم شان      

چرا که با رفتن رژيم                  .  است
 –اسالمی پرونده جريانات ملی            

. اسالمی هم بسته خواهد شد                    
زمانيکه رژيم اسالمی سرنگون          

جريانات مدافع اصالح                  ،شود
رژيم هم بی خاصيت و بی                        

۶صفحه موضوعيت   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

اينها نگران خانه خرابی       .  ميشوند
در خانه خرابی توده       ،مردم نيستند 

های مردم در سی و چند سال                    
" خوب"گذشته در کنار جناح                  
 .رژيم اسالمی قرار داشته اند

 
در اين زمينه بايد تاييد کرد که اين         
جريانات مدافع مشروط تحريم               

تحريم سياسی و تحريم        ،اقتصادی
اجتماعی مردم توسط رژيم                       
اسالمی هستند و کارنامه زندگی           
سياسی شان بيانگر چنين واقعيتی        

اينها زمانيکه رژيم اسالمی      .  است
دسته دسته در دهه شصت اعدام            

اينها .  خفقان گرفته بودند       ،ميکرد
اعتراض پايه ای به فقر و                           
محروميت و نابرابری شرايط                
زندگی کارگر و مردم زحمتکش           

حداکثر خواهان تخفيف         .  ندارند
اما خواهان نابودی اش   ،اش هستند

اينها ساليان سال مدافع            .  نيستند
شرمگين سياست تحريم اقتصادی       

اکنون نيز        ،رژيم اسالمی بودند      
مخالف نيم بند سياست تحريم                   
اقتصادی توسط آمريکا و اروپا             

اما دلشان ذره ای برای               ،هستند
مخالفت اينها   .  مردم نسوخته است   

به درجاتی شبيه مخالفت رژيم                
اسالمی با سياست تحريم اقتصادی     

ما .  بعضا از يک جنس است    .  است
در عين افشای ماهيت ارتجاعی            
سياست تحريم اقتصادی از جانب        

 ،رژيم اسالمی و دول غربی                    
ماهيت اين جريانات را نيز نقد و            

 .  برمال ميکنيم
 

خطر جنگ به        :يک دنيای بهتر    
يک مشغله جدی جامعه تبديل شده        

نگرانی از مخاطرات چنين      .  است
فاجعه ای زندگی مردم را بيش از         
پيش دچار اضطراب و نگرانی             

يک سئوال بطور         .  کرده است    
چگونه بايد با     :  جدی مطرح است    

خطر جنگ مقابله کرد؟ راه حل             

 

 ،تشديد تحريم اقتصادی و خطر جنگ
اسالميها و  -تشديد تحرک ملی 

 ...ناسيوناليستهای پروغربی 
 

ها کدامند؟ آلترناتيو کمونيسم           
 کارگری چيست؟ 

 
واقعيت اين است      :علی جوادی 

که خطر جنگ خطر يک                    
فاجعه خونين را در باالی سر          
جامعه قرار داده است و مردم          

. بحق نگران و مضطربند                  
چنانچه تقابل و کشمکش دو               
قطب تروريستی به جنگ تبديل     

جامعه دچار صدمات               ،شود
. بسيار سنگينی خواهد شد                 

سياست عمومی حزب اتحاد             
کمونيسم کارگری در قطعنامه        

. های آن توضيح داده شده است      
ما قرار دادن خطر حمله                      
نظامی و جنگ در باالی سر            
جامعه را از هر دو سو محکوم       

ما جنگ دو قطب               .  ميکنيم
تروريستی را يک فاجعه در             

. زندگی توده های مردم ميدانيم      
. قربانيان اين فاجعه مردم اند           

 .عادی ترين مردم
 

برای توضيح رئوس سياست           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
در اين چهارچوب بايد به چند           

 .مساله پايه ای اشاره کنم
  
دو .  جنگ دو سو دارد               -١

نيروی ارتجاعی در دو سوی          
اين کشمکش خونين قرار                   

در يک طرف عظيم            .  دارند
ترين ماشين ميليتاريستی و                
قلدری جهان معاصر قرار                 
دارد که کارنامه خونينی در              

در سوی    .  کشتار مردم دارد       
ديگر نيرويی ارتجاعی و                   
تروريستی اسالم سياسی قرار        
دارد که رژيم اسالمی در                    

تاريخش را با    .  محور آن است   
ترور کور و آدمکشی و                        

. سنگسار و اعدام نگاشته اند            
نتيجتا در مقابله با جنگ بايد به        

٢٣٩شماره   
هر دو سوی اين جدال و جنگ                     

ما از     .  احتمالی خونين پرداخت         
زاويه مصالح توده های کارگر و              
زحمتکش در مقابل هر دو سوی اين       

ما در تقابل   .  جدال خونين قرار داريم
ما .  با اين جنگ احتمالی قرار داريم       

هيچگونه همسويی با هيچکدام از             
اردوی .  طرفين اين تخاصم نداريم        

توده .  ما اردوی بشريت متمدن است     
ضد .  های مردم کارکن و زحمتکش      

ضد      ،ضد رژيم اسالمی             ،جنگ
 ،برای آزادی     ،ميليتاريسم و قلدری    

 .برابری و رفاه
  
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        -٢

يک حلقه اساسی برای دستيابی به            
. يک جامعه آزاد سوسياليستی است        

اين سياست ما چه در زمان جنگ و         
چه در زمان صلح قطبهای                             

ما برای سرنگونی   .  تروريستی است 
رژيم اسالمی مبارزه ميکنيم اما                 
هيچگونه همسويی با قطب تروريسم     

سرنگونی انقالبی     .  دولتی نداريم    
رژيم اسالمی کار جنبش عظيم                   
کمونيسم کارگری و جنبش های                 
اجتماعی آزاديخواهانه و برابری             

کسانيکه .  طلبانه و حق طلبانه است       
پروژه سرنگونی شان به توپخانه و         
ماشين آدمکشی تروريسم دولتی گره     

. دوستان مردم نيستند       ،خورده است  
آن کسانی  .  يک نيروی ارتجاعی اند    

راه رسيدن به کاخ های قدرتشان با           
خرد شدن استخوانهای مردم هموار        

آنها که  .  دوستان مردم نيستند    ،ميشود
راه رسيدن به اهدافشان با فقر و                  
فالکت و بی دارويی مردم هموار              

 .دوستان مردم نيستند ،ميشود
  
مبارزه ما برای جلوگيری از                 -٣

جنگ در ايران به تشديد تالش برای       
سرنگونی رژيم اسالمی گره خورده      

 ،"دفاع طلبانه   "ما سياست        .  است
" دولت خودی    "سياست دفاع از             

برعکس مبارزه برای              .  نداريم

سرنگونی رژيم اسالمی حلقه                
اصلی سياست ما درمقابله با                    

خطر جنگ و يا            .  جنگ است   
جنگ را بايد با تصرف قدرت                
سياسی و اعمال حاکميت  و اراده         
شورايی توده های مردم در هر             

 ،گوشه ای از جامعه و کل جامعه         
هر گونه      .  از ميان برداشت           

که مقابله با    "  ضد جنگ "سياست  
جنگ را به نابودی رژيم اسالمی        

يک سياست ارتجاعی        ،گره نزند  
 . است

 
اين سياست در خارج يک رکن             

ما در    .  ديگر هم بخود ميگيرد          
خارج کشور سياست مقابله با دو          
قطب تروريستی را همزمان دنبال     

ما اجازه نميدهيم که                .  ميکنيم
جريانات مدافع رژيم اسالمی خود      
را در صف مردم آزاديخواه و                

جنگ دو  .  صلح دوست قرار دهند    
قطب تروريستی را نميتوان با               
همسويی با يک قطب اين جدال             

 .خونين پيش برد
  
برای مقابله با جنگ بايد                      -۴

. بايد سازمان يافت      .  متشکل شد   
بايد جنبش سرنگونی طلبانه                    
انقالبی رژيم اسالمی را صاحب         

راديکال و                ،رهبری واقعی       
بايد جنبش   .  کمونيستی خود کرد     

مجامع عمومی را سازمان داد و           
بايد شوراهای       .  همگانی کرد      

بايد جلوی  .  محالت را سازمان داد   
تهاجم وحشيانه رژيم به مبارزات        

بايد .  کارگری و جامعه را سد کرد     
 .رژيم را سرنگون کرد

  
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          
آلترناتيو و راه حل ما برای مقابله        

مقابله با دو    .  با خطر جنگ است     
قطب تروريستی جهان معاصر            
آلترناتيو ما برای مقابله با خطر            

 . * راه ديگری نيست. جنگ است

:منتشر ميشود   

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

اين روزها خيلی ها در البالی به          
، "حکمتيست"اصطالح نقد حزب      

در پی کالهی برای جريان                        
ورشکسته خود بر آمده اند و در             
پوست خود نگنجيده و بيشتر از آن       
که اثبات خط کمونيسم کارگری             
منصور حکمت را در نظر داشته         

سازی "  تواب"باشند، در صدد           
رفقايی بر آمده اند که هر يک از            
آنها دارای پيشينه مبارزاتی معينی      
در تاريخ مبارزات کمونيستی                
حداقل سه دهه اخير در ايران می          

اينان که تا چندی پيش برای      .  باشند
خالصی از پاسيفيسم ناشی از                 
گرايش راست که منجر و به تائيد          
رژيم اسرائيل و مواضعی از اين          
دست گرديده بود، خود به فرقه               
گری روی آورده بودند و از                     
حزبی که منصور حکمت بنا نهاده       
بود به جز نام آن اثری بر جای                
نگذارده بودند، پايکوبان به شادی        
پرداختند که گويی حرف                             
رهبرشان درست از آب درآمده و         
اکنون تمام آن کسانی که در                       
انشعاب از حزب کمونيسم                         
کارگری جدا شده بوده اند بايد سر        
بر آستان جانان رهبر حزب اکس         
مسلم بکوبند و اينگونه راه را بر            
هر گونه مخالفت با رهبری شان           

 .در داخل حزب سد نمايند  
 

خوشبختانه تا اينجای کار نتيجه             
خطوط راست حاکم بر حزب                   

، شکست اين خطوط      "حکمتيست"
و مشخصا خط ضد کمونيسم                    
کارگری کورش مدرسی بوده                

آينده گرايش منتقد کوروش       .  است
مدرسى در گرو پراتيک و                        
سياستهاى آنهاست اما تا همينجا             
شکست خط کورش مدرسى به               
معنای اثبات خط کمونيسم                          
کارگری منصور حکمت است و          
نه ديدگاههاى پوپوليستى رهبری         

سالهاست رهبری حکک      .  حکک
مرز خود را با کمونيسم کارگری         

 

 

 ! مجيد آذری و جعل واقعيت
 

 پدرام نوانديش

منصور حکمت طی                               
موضعگيريهای به غايت                    
راست و اپورتونيستی خود و           
تمايل افراطی برای اين مرز            

همان .  بندی، نشان داده است         
سخنان محفل بهمن شفيق در             
خصوص بی ربطی حزب                 

با کمونيسم          "  حکمتيست"
کارگری منصور حکمت، به           
نوعی در خصوص حکک و           

 . رهبری آن صدق می کند
 

جناح اکثريت حزب                                
در نقد خط               "  حکمتيست"

سوسيال پاسيفيست کورش                
براى پيشروى                      ،مدرسی

ميبايست مبنا را اصول                         
کمونيسم کارگری منصور                
حکمت قرار داده و شروع هر         
نقدی بجز اين چهارچوب                   

را "  حکمتيست"نميتواند حزب    
حاال حاالها از شر اين خط                 

هر چند  .  کامال ارتجاعی برهاند  
پيش بينی شکست مواضع                  
کامال راست کورش مدرسی از     
همان اوان بر کمونيست های           

اما اين   .  کارگری پوشيده نبود     
شکست نه از زاويه ديدگاه                 
رهبرى حکک بلکه از زاويه          
کمونيسم کارگری منصور                
حکمت است که بر اين جريان         

اين حکک و    .  وارد گشته است   
رهبری آن و کسانی چون مجيد      
آذری نبودند که موجب شکست      
خط کورش مدرسی شدند بلکه        
واقعيات مبارزه طبقاتی بی               
ربطی هر روزه جريان کورش      
مدرسی را به کمونيسم                          
کارگری به وضوح نشان                   

همچنان که همين                .  ميداد
واقعيات است که اکنون حکک       
و رهبری آن را هر روز بيشتر       
از پيش معطوف به اين مهم               

اين رفقائی که اکنون        .  ميسازد
در مقابل خط راست کورش              

٢٣٩شماره   
مدرسی می کوشند پرچم کمونيسم            
کارگری منصور حکمت را بلند                

پس از عبور از کورش                        ،کنند
مدرسی، ناچارند از رهبرى فرقه            

 . ای بطور کلى عبور کنند
 

اما چرا مجيد آذری بی توجه به اين          
که ممکن است اين پروسه دامنگير          
حکک و رهبری آن شود، به عبث            
دست به فرافکنی در اين خصوص          
ميزند؟ چرا او به جای نقد                                
کمونيستی، ترجيح ميدهد به کسانی         
که از زاويه کمونيسم کارگری به              
نقد خط کورش و کورش ها می                   
پردازند، لجن پراکنی کرده و به اين        
وسيله شکستی را که متوجه آنان نيز  

 شده است را بپوشانند؟
 

پايه اين اقدامات  کسانی چون مجيد          
آذری را می بايست در پروسه                    
شکست خطوط بی ربط به کمونيسم        
کارگری منصور حکمت جستجو             
نمود تا آنجا که رهبری حکک در             
جريان کودتای اخير کورش مدرسی     
همواره سعی نموده است بحران                

را از مبداء          "  حکمتيست"حزب     
انشعاب جناح کورش با خط   در                 
حال حاضر کامال راست حکک، به        

اين شيوه نقد با         .  اصطالح نقد کند     
توجه به ديالکتيک رويدادها و                     
چرخشهای بزرگی که در حکک              
صورت گرفته است را با چه                        
عنوانی به جز شعبده بازى سياسی           

 ميتوان نامگذاری کرد؟
 

سعی من اين نيست که به سخنان                
مجيد آذری و يا کسان ديگری که               
قبل از او و يا پس از اين هم به                       
گونه مجيد آذری خواهند کوشيد تا با       
دست يازيدن به جمالت سبکی                    
متناسب به وسع انديشه شان تمرين          

اينان هنوز   .  نگارش کنند، بپردازم     
در خبرها دنبال اين ميگردند که کجا       
آبی، برکه ای خشک شده و يا                       
روزنامه ای کاريکاتوری را به                 
چاپ رسانده و چند ناسيوناليست و           
قوم پرست مردم را به خيابانها                    
کشانده و اينان فورا اطالعيه صادر        

خود را بر آن    "  انقالب"کرده و مهر    
کاش کسانی چون مجيد             .  بکوبند

آذری برای نشان دادن ربطشان به           

کمونيسم کارگری با توجه به نام           
اين حزب، حداقل اين شجاعت را        
داشته و دستکم مواضع حکک را        

به بعد    2007طی حداقل از سال       
 .را مورد ارزيابی قرار ميداد

  
برای يادآوری بد نيست بگويم در        
بحثهای پلنوم قبل از جدا شدن ما           
بحثی در رابطه با ستم ملی در                

حميد تقوايی   .  آذربايجان درگرفت  
خزعبالت نيروهای قوم پرست را     
يک باره پذيرفت و آذربايجان و            

يعنی دکتر    ،رهبر جنبش آن موقع    
چهرگانی که بعدها برای احمدی          
نژاد پيام تبريک از آمريکا فرستاد      

را     ،و در آخر به ايران رفت                 
جنبشی براى حق تعيين سرنوشت      

 .و يک مسئله ملى معرفی کرد
 

رفيق آذر ماجدی به واقع جلوی            
اين بحث حق تعيين سرنوشت در         
آذربايجان و جنبشهای دست ساز         
ايستاد و گفت حق تعيين سرنوشت      
برای آذربايجان شعاری جعلی              
است و برابری حق شهروندی در       

دفاع .  برنامه ما گنجانده شده است     
آذر ماجدی از برنامه يک دنيای           
بهتر و خط منصور حکمت و                 
بحث شفافش در رابطه با حق                 
تعيين سرنوشت که حتما مجيد               
آذری نخوانده است دالی بر آن               

 .ماجرا است
 

اما چرا مجيد آذری مجبور به                 
تحريف همين ماجرا و فرافکنی            
ميشود؟ جواب اين سوال را بايد            
در مصاحبه مينا احدی به زبان              
ترکی با احمد اوبالی سخنگوی              
جريان فاشيست ترکی گايپ به              

. رهبری صالح ايلديريم جست              
برای آشنايی خواننده کافی است تا      

٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

نام صالح ايلديريم را در يوتيوب تايپ کنيد تا           
در موقع قتل ندا آقا       .  مواضع کثيفش را ببينيد    

" کارشناس"سلطان صالح ايليديريم در مقام           
قتل همان موضعی را گرفت که حسين اهللا                 

 ،عين جمله .  کرم و وزارت اطالعات داشت       
قتل ندا کار سرويسهای امنيتی                       :  گفت

اطالعاتی خارجی برای برهم زدن ايران                 
امروز وقتی مينا احدی کنار       ،خب!  بوده است 

چنين عنصر کثيفی بحث سياسی ميکند و در           
و     ،مصاحبه تلويزيونی اينها شرکت ميکند            

وقتی احمد اوبالی به او می گويد موضع شما           
کمونيست کارگری ها در مورد آذربايجان               

 ،شبيه موضع خمينی در قانون اساسی است            
؟ اين   !مينا احدی الم تا کام جواب نمی دهد               

ديگر فقط          ،ديگر افتضاح سياسی نيست             
اين نمايش ذلت يک اکس       ،راست روی نيست  

کمونيست در مقابل يک مرتجع فاشيست و               
يک مخلص احمدی نژاد به اسم احمد اوبالی            

 .است
  

امروز ديگر با نسبت دادن      !  آقاى مجيد آذری  
ده کاميون دروغ به حزب اتحاد کمونيسم                   

نميشود مينا احدی و       ،کارگرى و آذر ماجدی    
حککا را جای کمونيسم کارگری رنگ کرد و        

ما هم قوليم که کمونيست             .  به بازار آورد      
اما شما  .  کارگری جدی است و شوخی ندارد       

امروز ديگر در کمپ کمونيست کارگری                 
مدتهاست که تصميم هايتان گرفته شده   ،نيستيد
در همان        2007حککا همان سال           .  است

کنگره شما با کالهی که به سرخودتان                          
گذاشتيد و قصد داشتيد در پوست راست به                

تماما پديده          ،قدرت سياسی قاچاق شويد              
امروز می بينيد ديگر شدنی              .  ديگرى شد   

نيست و لباس کمونيستی تان را که به تنتان                
برازنده نيست کنده و يک باره عريان در                   
برابر جنبش های راست فيگور می گيريد که          

البته دير آمديد و صندلی های                  !  ما آمديم   
راست جامعه برای اکس کمونيستها جايی                 

در حال حاضر حزب حميد تقوايی نه          !  ندارد
کادرها و اعضايتان    .  اينوری است نه آنوری     

کمونيست های  .  بين زمين و آسمان مانده اند        
سابقی که امروز بعد از سی سال ميخواهند به         

آدمهای مطمئنی برای         ،جناح راست بروند     
 !داالنهای راست نخواهند بود

 

*** 

 

 

مجيد آذری و جعل 
 ...واقعيت 

٢٣٩شماره   
 

 کارگران شرکت موج آسا
 ! شمارش معکوس اخراج و بيکاری

 

اعالم داشتيم سران جنايتکار حکومت اسالمی در اداره                     12/7/90در اطالعيه قبلی در تاريخ             
مخابرات تهران در جلسه ای که با مسئولين شرکتهای انگل پيمانکاری ارائه دهنده خدمات                                       

 ،مخابراتی مناطق پيام نور، کاشانی، سعادتمند و ورد آورد کرج در سطح شهر تهران داشته اند                           
در طی همين   .  تصميماتی برای اخراج و افزايش فشارهای هرچه بيشتر بر عليه کارگران عنوان شد             

تهران گفته بود از مجموعه          4مدير عامل وقت مخابرات منطقه         "  صحرايی"جلسه کذايی پاسدار      
نفر از کارگران تعديل و اخراج          80نفری کارگران شرکتهای پيمانکاری فوق بايستی حداقل             130
 . شوند

 

ماه از اين طرح ضد کارگری در چند روز گذشته در طی بخشنامه ای به                              3با گذشت بيش از        
معاون مخابرات تهران به شرکت مخابراتی موج آسا اعالم شده بايستی تا             "  سلطان محمدی "امضای  

. نفر از کارگران موج آسا تعديل و از کار اخراج و بيکار شوند                15پايان سال يعنی تا دو ماه ديگر         
پرداختی به   )  هزار تومانی  300(عالوه بر اين در اين بخشنامه آمده است ميزان دستمزدهای                           

کارگران بسيار باالست و برای کاهش هرچه بيشتر دستمزدهای کارگران بايد تصميمات الزم اتخاذ                
 . شود

 

 ! رفقای کارگر

عدم امنيت شغلی و تهديد هر روزه ما کارگران به اخراج و بيکاری، کار توانفرسا و فشار بسيار                           
زندگی کارگران و خانواده هايشان را بيش از           ،سنگين فقر و گرانی با افزايش لحظه به لحظه قيمتها          

اين شرايط غير انسانی کار و زند گی، اين همه فقر و                    .  پيش هدف تهديدات جدی قرار داده است          
از صبح تا شب از شنبه تا جمعه کار ميکنيم در              .  محروميت و تحقير و بيحقوقی را نبايد قبول کنيم           

در مقابل سران   .  ازای هيچ، در ازای دستمزدهايی که حتی کفاف يک هفته زندگيمان را هم نميدهد                  
اوباش حکومت اسالمی، سرمايه داران انگل و همه خيل بيکارگان مفتخور با اشتهايی سيری ناپذير                 

ما کارگران در سراسر ايران     .  بر دريايی از ثروت که حاصل کار و رنج و نابودی ماست نشسته اند             
بايد به  .  بايد در مجامع عمومی و شوراهای مستقل خودمان متحد شويم                .  بايد کارى درخور بکنيم     

نيروی اعتراض و اعتصابات سراسری پر قدرتمان بساط فساد و دزدی و جنايت حکومت و سرمايه      
 .داران را بر اندازيم  

 

نفر کارگر      25تهران با بيش از             5شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه                   
 300سا ل و دستمزدهای        10تا    2قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه با سوابق کاری               

 ،عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطيالت              5صبح تا      8هزار تومانی و ساعت کاری از           
 . تهران ميباشد 5ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ١٣٩٠ديماه  ٣٠ – ٢٠١٢ژانويه  ٢٢

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و                            
سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و                            
سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد                 
طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى                
و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه                         
آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى،                           

 !رهايى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

در اين مطلب تالش خواهم نمود            
موضع گيری های احزاب و                    
فعالين ناسيوناليست کورد را به             
چالش بکشيم و محدوديت های افق      
و ديد ناسيوناليست قومی را افشا           

براى من بعنوان کمونيست        .  کنيم
کارگرى هر نوع ناسيوناليسمى            
خرافه است و جنبش ناسيوناليستى      
را جنبشى ارتجاعى در خدمت               
بقاى سرمايه دارى و کوبيدن                   
کارگر و آزادى و سوسياليسم                  

 . ميشناسم
 

تا آنجا که به ناسيوناليسم قومی بر         
ميگردد، داليل اين جريانات و                
شخصيت های قومپرست برای             
ناسيوناليست بودنشان اين است که      

ملت "ما نماينده ی ناسيونالسيم               
هستيم و  )  ژير ده ست  " (فرو دست 

ناسيوناليسم عظمت طلب نماينده          
" فرا دست  "ی ناسيونالسيم ملت         

با اين استدالل ميخواهند            .  است
ثابت کنند که تفکرات آنها از نوع          

و ناسيوناليسم        "  خوش خيم       "
عظمت طلب و پان ايرانيست از            

است، چون در          "  بدخيم"نوع     
ناسيوناليسم طلب مکانی برای               
ناسيوناليسم قومی در نظر گرفته          

تا آنجا که به                   .  نشده است      
موضعگيری ما کمونيست ها بر           
ميگردد اين نوع استدالالت ضد            
علمی، غير طبقاتی، ارتجاعی و           
بی ربط به منافع توده های تحت             

نه تنها آنها را قانع کننده . ستم است
نمی دانيم بلکه کوچکترين ارزشی      
برای اين تزهای ارتجاعی قائل             

ارزش قائل نبودن ما برای      .  نيستيم
به   ،اين نظريات بی ربط به جامعه      

به شعور انسان مدرن              ،انسانيت
باعث عصبانيت بيمورد طيف               
ناسيونالسيت های قومپرست                   
ميشود و همين مسئله باعث دامن          
زدن به تبليغات ضد سياسی از                
جانب اين جريانات عليه                              

 

 چرا ما 
 با ناسيوناليسم کورد مخالفيم؟

 

 حسن معارفى پور

کمونيستها ميشود که گويا                   
هستند و  "  ضد کرد "کمونيستها  

ها و نه الزاما                    "کرد"با       
! ناسيوناليسم کرد دشمنی داريم     

در ايدئولوژی ارتجاعى                      
از هر نوع آن که         ،ناسيوناليسم

باالخره عرق قومى و              ،باشد
ملى حرف اول را ميزند و در          

" قوم و ملت     "آن جايی برای        
خود ناسيوناليسم   .  ديگر نيست  

بودن شروع دشمنى با همسايه        
 .است

 
ما کمونيست ها بارها اعالم              
کرده ايم که احزاب و جريانات       
و فرق ناسيوناليست قومپرست      
کوچکترين ربطی به منافع                
طبقات زحمتکش جامعه،                   
آزادی، برابری و انقالبی گری      
نداشته و هميشه همکاری با              
حکومت های مرتجع اسالمی و     
آدمکش را بر منافع کارگران و      
توده مردم زحمتکش ترجيح             

نمونه های زيادى         .  داده اند    
وجود دارد که عملکرد                         
جريانات ناسيوناليستى در قبال      
توده های مردمى که از روی           
نا آگاهی يا نبود آلترناتيو پشت         
اين جريانات بسيج شده اند                  

هويت "نشان ميدهد که جايگاه        
و حق مردم تا چه اندازه        "  ملى

براى اينها پوچ و ابزارى                    
 . است

 
الزم است اشاره کنم که                        
بسياری از اين احزاب و                      
شخصيت های سياسی و                      
جريانات زير فشار قطب چپ         
و کمونيسم جامعه و زير فشار         
مبارزات برابری طلبانه                     
کمونيست ها، زنان و مردم               

همواره     ،انقالبی در کردستان      
تالش نموده اند هرچند جسته            
گريخته اما يک پز چپ بودن           

٢٣٩شماره   
اين البته محصول     .  به خود بگيرند    

دورانى بود که سوسياليسم اعتبار             
بين المللى داشت و هر ناسيوناليست       

" سوسياليست"و مرتجعى خود را           
بعد از پايان جنگ سرد همه      .  ميناميد

. اين طيف طرفدار پنتاگون شدند              
حزب دمکرات کردستان ايران                  

زمانی .  نمونه روشن اين امر است        
که جمهوری جهل و جنايت اسالمى        
به قدرت رسيد قند در دهان رهبران        
احزاب ناسيوناليست آب شد و از               
زاويه منفعت بورژوازی کرد در             
تالش بودند تا بتوانند از طريق                    
لبيک گفتن به خمينی و سازش از              

اين .  باال به نان و نوائى برسند                  
استراتژى ناسيوناليستى همواره و           
بصورت دوره اى متکى بود به                  
آويزان شدن به جنبش توده اى در              

جنگ و مذاکره حزب                   .  پايين
دمکرات با رژيم کارت ديگرى                 
داشت و آن وعده تصفيه کمونيست          

 . ها از صحنه سياسى بود
  

جمهوری اسالمی که ماهيت اين               
احزاب بخصوص حزب دمکرات و      

همان   –فرقه مکتب قرآن مفتى زاده       
به عنوان     -القاعده اى هاى امروز       

يک جريان مرتجع ناسيوناليست و           
تالش داشت آنها      ،اسالمی ميشناخت 

را به جان کمونيست ها بياندازد و با        
اين استدالل اگر کار کمونيستها را           
يکسره کنيد، ميشود با شما که                       
مسلمانيد بر سر يک سری مسائل به        

رژيم جنايتکار        !  توافق برسيم       
اسالمی با اين عمل تالش داشت که          
بزرگترين سازمان انقالبی و                       
کمونيست آن دوران را توسط                      
احزاب و دستجات قومی و مذهبی            
نابود کند تا از اين طريق بتواند                   
فضای کردستان را نا امن نگه دارد         
و بتواند کنترل شهرها را که در                  
دست نيروهای مردمی بود را                     

در نتيجه ی    .  دوباره به دست بگيرد    
اين سياست بود که حزب دمکرات           
شروع به ماجراجويی و قلدری و              
قمه کشی عليه کومه له و کمونيست         
ها کرد و آخر سر چند سال بعد                     
جنگ چند ساله کومه له و دمکرات          
شروع شد و حزب دمکرات پوزه             
اش به خاک ماليده شد که هنوز کمر         

. از اين شکست راست نکرده است         
بعد از آن جمهوری اسالمی به دليل         

متوهم بودن حزب دمکرات به              
رژيم راحت توانست از آنان                   
تلفات بگيرد و رهبران اين حزب        

. را در روز روشن به قتل رساند          
هدف از اين اشاره کوتاه اينبود که       
چرا ناسيوناليسم و بخصوص                
ناسيوناليسم کرد تالش دارد با هر        
توطئه و رياکاری و مزدوری به          
نان و نوايی زير حاکميت رژيم             
جنايتکار اسالمی برسد و به همين      
دليل همواره در مقابل سرنگونی         
انقالبی و اراده انقالبى عليه                     

 . حکومت اسالمى قرار ميگيرد
 

در جواب به اين سوال بايد بگويم         
که ناسيوناليسم به مثابه يک افق            
بورژوايی و ارتجاعی و ضد                  
آزاديخواهی هيچگاه نميتواند                 
منافعی جدا از منافع سرمايه                    
داران و صاحبان قدرت در جامعه      
داشته باشد و هر گونه سرنگونی         
انقالبی صاحبان قدرت در جامعه       
را به معنی دور افتادن خودش از         

تفاوت .  قدرت برای هميشه ميداند     
و اختالف احزاب ناسيوناليست            
کورد با جمهوری اسالمی و رژيم      
های جنايتکار منطقه نه بر سر              
افق سياسی و شيوه اداره جامعه            
بلکه برسر سهم نبردن اين احزاب      
و جريانات از قدرت سياسی بوده        

بنابر اين آنها تالش            .  و هست   
دارند در سايه اين حکومت ها به          

با سرنگونی   .  نان و نوايی برسند      
اين حکومت های مدافع وضع                
موجود و هر روند انقالبى و                    

دکان ناسيوناليسم و        ،سوسياليستی
به .  جرياناتش نيز تخته ميشود           

همين دليل است که وقتى دولتهاى       
منطقه محل شان نميگذارند به                
آمريکا متوسل ميشوند و پرچم              

و قوانين بين المللی     "  حقوق بشر "
١٠صفحه را بلند                     



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

پرچمى که اسم شب حمله نظامى و          .  ميکنند
در خدمت گرفتن اينها بعنوان طالبانى ها و           
بارزانى ها در خدمت ارتجاع بين المللى و            

 . منطقه اى است
 

همانطور که اشاره شد اين جريانات بنا به              
وضعيت بين المللى سابق و بنا به شرايطی            

هراز   ،که در جامعه  کردستان وجود دارد          
چند گاهی يک نوع ابراز محبت نسبت به               
سوسياليسم و نه الزاما کمونيسم می کنند و             

ما هم خواهان استقرار سوسياليسم      "ميگويند  
بايد صبر کنيد      ،اما االن خيلی زوده      ،هستيم

تا ما خوب قدرت را بگيرم و کردها را از               
بعد زمان            ،قيد فارس ها آزاد کنيم                      

حزب دمکرات     "!  سوسياليسم هم ميرسه        
کردستان به مثابه يک حزب ناسيوناليست            

که هميشه جنبه            ،سکوالر و اسالم زده           
 ،اسالميش از سکوالريسمش بيشتر بوده               

سی و چند سال پيش چنين حرفی را مطرح           
آقاى قاسملو تحت شرايط همان دوران       .  کرد

کورته باسيک له    (در يکی از نوشته هايش        
، سخنی کوتاه در مورد          )سه ر سوسياليسم    

سوسياليسم چنين نظری را زير فشار چپ و        
در آن دوران    .  کمونيسم جامعه مطرح نمود     

حزب دمکرات اعالم می کرد که تا پنجاه               
سال ديگر سوسياليسم امکان تحقق ندارد و           
در طول اين پنجاه سال بايد ما بر مسند                      
قدرت در کردستان باشيم و کمونيست ها را          

 .دنبال نخود سياه بفرستيم
 

راستش اين نظريات ارتجاعی و خنده دار             
تاريخی به اندازه مبارزه طبقاتى دارد و                  
مدافعين طبقه حاکم هميشه تالش نموده اند با        
دور زدن طبقات تحت ستم و سرکوب و                  
تحميق آنان از قدرت طبقه بورژوا حراست         

در دوران سرمايه داری هم                           .  کنند
سوسياليست های تخيلی و بعدها امثال                      
فرديناند السال و کائوتسکی و منشويک ها           
و اس ار ها و انواع و اقسام نيروهای ضد               
انقالب در اقصی نقاط جهان چنين                               
خزعبالتی را تحويل جامعه و مردم داده اند         
و هميشه کمونيست های واقعی بدون                        
کوچکترين مالحظه اين تبليغات رياکارانه          
را افشا کرده و مدافعين آن را رسوا کرده                

در چپ ايران هم مارکسيسم انقالبی و           .  اند

 

 

 چرا ما 
 ...با ناسيوناليسم کورد مخالفيم؟ 

کمونيسم کارگری منصورحکمت در اين               
زمينه به اندازه کافی جنگيده و ادبيات غنی            

 .ای در اين زمينه دارد
 

مسئله صرفا ديدگاه سياسى نيست بلکه معنى        
آن براى طبقه کارگر در دوره هاى                              

کائوتسکی در دوران     .  سرنوشت ساز است    
جنگ جهانی اول با اتخاذ چنين نظری                       
انترناسيونال دوم و حزب سوسيال دمکرات         
آلمان را به بيراهه برد و روى دوش                            
ناسيوناليسم و فاشيسم آخر سر رهبران                     

. حزب کمونيست آلمان را قتل عام کردند                
منشويک ها و ديگر گروه های چپ                             
بورژوايی مانند پلخانفيست ها و انواع و                  
اقسام نيروهای رنگارنگ در روسيه نماينده        
چنين نظرياتی بودند اما از جانب چپ                        
جامعه بخصوص بلشويکها و بخش انقالبى          

آنها در    .  طبقه کارگر روسيه رسوا شدند            
نهايت ماندن در کنار کرنسکی و دفاع از                 
بورژوازی را به همراهی با انقالب و                        
سوسياليسم ترجيح دادند و در صف ارتجاع          

اين سوسيال دمکراسى است        .  قرار گرفتند  
اما .  که ميتوان مثال زياد از عملکردش آورد       

ناسيوناليسم قومى که اداى اين سوسيال                     
دمکراسى را در مى آورد بيشتر به جوخه               
هاى فاشيستها شبيه است تا خود سوسيال                 

عملکرد اين نيروها را در ايران        .  دمکراسى
و عراق و يوگسالوى و هرجا ببينيد و                        

 . قضاوت کنيد
 

که   ،اما چرا فرقه ها و احزاب ناسيوناليستى        
" مبارز راه رفع ستم ملی و قومی          "خود را    

به راحتی به مزدور                       ،معرفی ميکنند     
تبديل ميشوند؟ واقعيت اينست که " بيگانگان"

بورژوازى کرد براى سهمش از استثمار                
اگر .  کارگر در بازار داخلى يقه پاره ميکند          

جمهورى اسالمى اين سهم را بدهد نوکر                 
. رژيم است اگر آمريکا بدهد نوکر آمريکا             

اگر بشود مذاکره کرد اسلحه         .  فرقى نميکند  
زمين ميگذارد اگر نشود پشت دولت و                      
نيروئى ميرود که قولى و سهمى برايش در            

برادران اين ناسيوناليست ها در      .  نظر بگيرد 
کردستان عراق که قرار بود ملت کورد را             

سازند عمال مردم را اسير کردند و             "  رها"
خودشان به مزدور امريکا و غرب تبديل                 

٢٣٩شماره   
شدند و زمانی که متوجه شدند امريکا ديگر پايگاهی          
در ميان مردم ندارد به طرف جمهوری اسالمی                    

امروز ناسيوناليسم کورد با          .  چرخش نشان دادند      
و "  ملت پروری  "احزاب نماينده آن ديگر نماينده             

کوردايه تی يعنى آنچه که خودشان ادعايش را دارند          
نيست، امروز کردايه تی يک کاسبی مانند قمار                    
بازی يا ساختمان سازی و يا پول شويی و دزدی                    

امروز حتى ناسيوناليستها از جالل طالبانی و         .  است
مسعود بارزانی و مصطفی هجری قبول نمی کند که         

اگر در يک دوره اين     .  ميجنگند"  کوردايه تی "برای  
شال گردنی که       (نيروها لباس کوردی و جامانه                

عصايی (و گوچان    )  کوردها دور سرشان می پيچند      
که تنها در کردستان ساخته می شود و يک قوسی                 
دارد که دست را روی آن قوسی می گيرند و                             

را تبديل به   )  معموال چوپان ها از ن استفاده می کنند        
امروز       ،آرمان ناسيوناليسم کورد کرده بودند                     

کردستان ايران مثل سراسر ايران به بزرگترين                   
بازار کاالهاى کشورهاى سرمايه دارى تبديل شده             

نه تنها لباس های محلی به فروش نمی رسد               .  است
بلکه منسوخ شده است و سران اين احزاب هم برای            
اينکه از قافله جا نمانند هراز چند گاهی ناچار می                

مسئله .  شوند حداقل در فرم با مردم همراه شوند                  
ديگری که ناسيوناليسم و ملی گرايی را به حاشيه                 
رانده است جهانی شدن سرمايه و ادغام بورژوازى           

ديگر برای   .  کرد در طبقه سرمايه دار ايران است           
سرمايه داران مهم نيست کسی که کار می کند لباس            
کردی ميپوشد يا کوردی صحبت ميکند، مسئله ی               
سرمايه دار کسب سود بيشتر است و همين باعث                 
ميشود که آرمان ناسيوناليسم و قوم گرايی خود به                
يک مانع جدی بر سر راه سوداگری و توسعه طلبی            
سرمايه شود و در اين جدال ناسيوناليسم به مثابه                   
يک آرمان ديرينه در مقابل توسعه ی سرمايه به                    

 . زانو در می آيد
 

ناسيوناليسم کورد در اپوزيسيون ايران با تمام                        
شخصيت هايش عليرغم اختالفات خانوادگى که                  

 ،ممکن است بين احزاب آن وجود داشته باشد                         
. جملگی بر سر يک سری مسائل با هم توافق دارند            

آنها هر گونه دگرگونی انقالبی را محکوم کرده و                
جملگی در شرايطی که جناحی   . می نامند" خشونت"

از رژيم يک گوشه چشمی به آنها نشان دهد چهار                
زمانی که غرب و ناتو تالش        .  نعل دنبالش می دوند    

داشته باشد گزينه تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی           
را در دستور قرار دهد اين نيروها کاسه داغ تر از               
آش ميشوند و هزار و يک تئوری می تراشند تا                      
بتوانند مردم را قانع کنند که از اين سياست های                     

زمانی که چپ تقويت ميشود           .  ارتجاعی دفاع کند     
زمانی که  .  گوشه چشمی به سوسياليسم نشان ميدهند       

چپ ضعيف می شود جملگی آخوند ميشوند و تشکل         
قهرمان سازی از رهبران            .  اسالمی می سازند       

مرتجع و کاسه ليس شان و افتخار به تاريخ دور و                 
١١صفحه دراز و اغراق در نشان دادن               



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

حقايق و نقش کاريزما دادن به                          
رهبرانی که اگر به قدرت می رسيدند         
تفاوت زيادی با خمينی نداشتند کار              

 .هميشگی اين نيروهاست
 

بايد اشاره کنم که ناسيوناليسم قومی             
اگر چه در سطح نظر با ناسيوناليسم            
عظمت طلب مخالف است، اما در                 
سطح عمل به خاطر منافع مشترکی             
که با انواع و اقسام شاخه های                           
رنگارنگ بورژوا ناسيوناليستی از            
جنايتکارانى مانند موسوی و کروبی و      
خاتمی و رفسنجانی و بنى صدر                     
گرفته تا دلقلک هايی مانند رضا                     

 ،پهلوی و نوری زاده و امثالهم دارد            
بر سر منفعت طبقاتی مشترک و دفاع        
همه اين طيف های رنگارنگ از                   

 ،محافظه کاری و حفظ نظم موجود              
عمال حاضر است با تمام اين طيف               
های ناهمگون هم کاسه شود و در                  
مقابل، جواب کمونيست ها را با                      

نمونه ی روشن    .  اسلحه و تهديد بدهد     
است که  "  الماسی برای فريب  "آن فيلم   

ماهيت اپوزيسيون پرو رژيم و                        
مزدور و شاخه های مختلف                              

 .ناسيونالسيم کورد را نشان داد
 

زمانی که احزاب و جريانات                            
ناسيوناليست اينگونه با طيفهاى                     
مختلف بورژوازى رابطه حسنه                    

چرا از يک طرف به ضديت با         ،دارند
ها در بين نيروهايشان و     "  غير کورد "

قومپرستی کور دامن می زنند و از               
طرف ديگر در انترناسيونال ضد                  
مارکسيستی عضو می شوند؟ برخى           
از آنان که از سابقه کمونيستى خود               

در تلويزيون ها و                      ،پشيمان اند     
راديوهای دست راستی مهندسی افکار     
ظاهر شده و يک دوجين فحش و                     
ناسزا روانه کمونيسم و انقالبی گری          
کرده و هر گونه انقالبی گری را                    

نام می نهند تا اقدامات ضد      "  خشونت"
بشری امپرياليسم آمريکا و ناتو و                  
کشتار بيش از دو ميليون نفر در                      
جنگ عراق و افغانستان و دهها هزار        
نفر در جنگ ليبی و تالش برای حمله         

 

 چرا ما با ناسيوناليسم 
 ...کورد مخالفيم؟ 

مداخله بشر   "به ايران را زير نام              
کادو کنند و به مردم                   "  دوستانه
 . بفروشند

 
بخشى از اين جريانات سالهاست که         
با قرآن برنامه های تلويزيونی و                  
راديوئی شان را شروع می کنند تا به    
جمهوری اسالمی نشان دهند که به            

شاخه اسالمی        ،اسالم پايبند هستند       
درست می کنند تا دل اين يا آن جناح          

. جمهوری اسالمی را به دست آورند       
اگر تمام اين مواضع اين احزاب از            
گذشته تاکنون را در کنار هم                           

در مجموع ما شاهد خفت و         ،بگذاريم
شکستهاى پى در پى عليرغم خدمت         
ثابت شان به ارتجاع سياسى و                       

آنها .  حکومتهاى سرمايه دارى هستيم   
معلق و زيگزاگ سياسى فراوان                 

! دارند اما در چارچوب بورژوازی         
چه بورژوازی جهانی و چه                            

بايد از توهمات اين نيروها     "!  وطنى"
به خودشان فراتر رفت و جايگاه                  
ارتجاعى و بن بست سياسى و بى                
ربطى شان به زندگى امروز مردم و        

اگرچه نبايد  .  جامعه کردستان را ديد     
دقيقا به همين دليل ظرفيتهاى فوق              
ارتجاعى شان از خطر آنها عليه هر         
روند انقالبى و سوسياليستى غافل              

امروز ناسيوناليسم کورد بعد از      .  بود
حريم کردستان به !" حکومت"تجربه 

خوبی نشان داد که نيروهای                            
مرتجعی که پرچم دفاع از کردايه تی        
را برداشته بودند بزرگترين مافيای           
اقتصادی را سازمان دادند و در                    
نتيجه ی استثمار وحشيانه طبقه                    
کارگر و درآمد سرسام آور ناشی از          
فروش نفت تبديل به فراعنه                             

به سينه کارگران      .  کوردستان شدند  
و مردم      ،شليم ميکنند  "  کرد"گرسنه   

عادی برای شام شب ناچارند که                  
کارگران و    .  شبانه روز کار کنند          

مردم آزاديخواه در کردستان ايران           
پيشاپيش دست رد به سينه اين                        
جريانات ارتجاعى زدند و کمونيسم          
کارگرى شکست نهائى شان را                    

 . *تضمين ميکند

٢٣٩شماره   
 

 )رباط کريم(کارگران شرکت دريل جابر 
 !ماه دستمزد معوق 5

 

ماه    5نفر از کارگران شرکت توليدی دريل جابر                  20بيش از     
ماهه شهريور،    5دستمزدهای  .  است دستمزدی دريافت نکرده اند     

مهر، آبان، آذر و ديماه کارگران تا امروز پرداخت نشده و                             
پيگيری و اعتراضات مداوم کارگران نيز برای دريافت                                

 . دستمزدها بی نتيجه بوده است
 

مدير و مالک شرکت که از جمله ارازل                         "  حاجی کرشته   "
حکومت اسالميست و سالها در رکاب حکومت به قتل و شکنجه               

هم اکنون از جمله سرمايه داران          ،و سرکوب ارادت داشته است      
نو کيسه ای است که به پاس جنايات و خوشخدمتی هايش برای                   
حکومت با دريافت انواع وامهای بدون بهره شرکت توليدی جابر           
را راه اندازی نموده و به استثمار و دزديدن دستمزدهای ناچيز                  

حاجی کرشته خطاب به کارگران گفته           .  کارگران مشغول است    
مگر اوضاع و احوال را نمی بينيد، همه جا به هم ريخته                  :  است

است، در محاصره اقتصادی هستيم، قيمت دالر به آسمان رفته،               
حاال با همه         ،مواد اوليه به ما نميدهند، همه چی گران شده                      

هم يقه منو چسبيده اند        )  کارگران(شماها    ،مشکالت اين مملکت   
 !که ما دستمزد ميخواهيم

 

ماه برای اين جانور کار کرده ايم،            5:  يکی از کارگران ميگفت    
هر طور که دلش خواسته و به منفعتش بوده دستمزد و ساعت                      
کار و شرايط کار را بطور جهنمی برايمان تعيين و تحميل کرده،             
دستش توی دست سپاه و بسيج و اطالعات و اين حکومت بی                       
همه چيز است، هر وقت احساس خطر کند ما را با بسيج و سپاه                  

حاال .  و اطالعات و پرونده سازی و اخراج از کار تهديد ميکند                
هم ميگويد مملکت و حکومت به مشکل خورده، اگر شما                                
کارگران و خانواده هايتان گرسنه و محروميد، اگر به اعتياد و                   
تن فروشی و کليه فروشی و هزار و يک بدبختی ديگر افتاده ايد                 

ميخواهند .  برويد به جهنم چون اسالم و مملکت در خطر است                 
بمب اتم بسازند، ميخواهند بمب و اسلحه به سوريه و حزب اله                   
بدهند، بر سر دزدی و سود جويی با امريکا و اروپا مشکل                            

 چرا ما کارگران بايد تقاصش را بپردازيم؟  ،دارند
 

نفر کارگر      20شرکت جابر واقع در رباط کريم با بيش از                         
 300قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و دستمزدهای           

هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری صبح تا شب و اضافه            
کاری اجباری در همه تعطيالت توليد کننده دريل برقی و انواع                 

 .وسايل جانبی ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ۵ – ٢٠١٢ژانويه  ٢۵

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
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سه سال پيش مطلبی نوشتم تحت           
زن ستيزی کاله مخملی        «عنوان   

در نقد و افشای      .  »چپ شرق زده   
لمپنيسم ضد زن حاکم در ميان                 
برخی قلم بدستانی که خود را چپ        

می دانند و با                 »کمونيست«و    
سازمانها و احزاب چپ فعاليت              

اکنون سه سال پس از آن      .  می کنند 
نوشته الزم است يکبار ديگر اين          
خصلت زشت و شنيع را نقد و                 

جالب اينجاست که        .  افشاء کرد   
اسالمی ها    -زمانی که داشتم ملی      

و ناسيوناليست های پرو غرب را        
در برخورد شرق زده و                               
مردساالرشان به گلشيفته فراهانی      
نقد می کردم، گويی شاهد از غيب        

  .رسيد
 

برخی قلم بدستانی که صفت                     
کمونيست يا حتی کمونيست                      
کارگری را يدک می کشند، از                
پاسخ به نقد اصولی و سياسی که            
عاجز می شوند، چشمان را می              

توهين .  بندند و دهان را می گشايند     
و افترا و فحش و فضيحت مثل                
نقل و نبات از قلم هايشان می                    

آخرين نمونه را در پاسخ به      .  ريزد
نقدهای محکم،  مستدل و                             
مارکسيستی اخير کادرهای حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری مشاهده            

در مقابل نقدهای سياسی     .  کرده ايم 
ما که بی ربطی شان را به                           
کمونيسم کارگری منصور حکمت      
عيان می کند، دريغ از دو جمله              
پاسخ سياسی؛ دريغ از دو بحث              
سياسی؛ داستانسرايی، رجزخوانی    
و توهين بر روز کاغذ سرازير               

جالب اينجاست که دو         .  می شود  
حزبی که تحت نام کمونيست                    
کارگری و حکمتيست فعاليت می        
کنند زمانی که در پاسخ به نقدهای        
ما مستاصل می شوند، هر دو يک        
شاه بيت دارند و اينقدر آنرا تکرار       
کرده اند که از نخ نمايی ديگر                  

 

 در اوج استيصال،
 

 !لمپنيسم شرق زده عروج می کند
 

 آذر ماجدی

حتی معنايش را هم از دست داده        
 .است

 
ادب و فرهنگ بسيار برجسته             
آنها بخصوص زمانی آشکار می      
شود که به منتقد مونث پاسخ می         

در چنين مواردی، به               .  دهند
. ناگهان عنان از دست می دهند          

شخصيت زن ستيزی که در اثر         
دو دهه مبارزه مارکسيسم                      
انقالبی و کمونيسم کارگری در          
بطن شان به خواب رفته بود، از         
خواب می پرد و گويی دچار                 
فراموشی دوره ای شده، همان            
فرهنگ عقب مانده، همان                      
لمپنيسم، همان شرق زدگی و               
کاله مخمليسم از زبان و قلم شان        

 . سرازير ميشود
 

يکبار ديگر نوشته هايی که                    
خطاب به مردان است را با                    
نوشته هايی که خطاب به زنان            

از يک سو       .  است مقايسه کنيد      
کالم پر از تهديدهای مردی است      

سخن "  ضعيفه"که دارد با يک         
"می گويد    از اين ببعد بيشتر          . 

يا !"  خدمت تان مشرف ميشويم       
جلف مابانه نويسنده منتقد را                 

خطاب می کند و يا              »عزيزم«
مزاح های بی نمک کاله مخملی        

. اينجا و آنجا هويدا می شود                  
اين گونه نام گذاری            "عبارت    

در "  ديگر چه صيغه ای است؟         
يک بحث جدی سياسی، آنها را           
مثل يک مالی اصيل کنار شاه             
عبدالعظيم و حرم معصومه در           

می "  صيغه و عقد دائم       "قم ياد     
می کوشند با يادآوری           !  اندازد

خويشاوندی او با مردی، به اين          
زن يادآوری کنند که اين عرصه        
متعلق به مردان است و زنان                

. بهتر است زبان به دهان بگيرند       
به هر طريقی دست آويز می                 

را "  جسارت کرده "شوند، تا زن    

٢٣٩شماره   

 .مرعوب و خاموش کنند
 

 

در موارد مختلف اين شرق زدگی        
و لمپنيسم را که مکررا هويدا می          
شود نقد کرده ايم و خجالتشان داده         

حاال نوچه هايشان را وارد             .  ايم
قلمفرسايی در     .  ميدان کرده اند        

با لمپنيسم                  »رهبر«تقديس         
مردساالر درهم می آميزد و واقعا        
که معجون زشت و کريه ای خلق          

رهبر «يکی نيست به آن      .  می شود 
بگويد که اين دوستی                »عاليقدر

نه فقط آن         .  خاله خرسه است        
تقديس های زشت عرق شرم به              
پيشانی انسان می آورد، بلکه                    
لمپنيسم کريه ضد زن ديگر                       

. آبرويی برايتان باقی نمی گذارد          
مسبب بی اعتباری تان خودتان              
هستيد و سياست های بغايت                      

منتقدين شما بی            .  راست تان     
آنها صرفا حقيقت را           .  تقصيرند

با فحش و ناسزا و      .  برمال می کنند  
لمپينيسم که نمی توان آبرو و                     
  .اعتبار رفته را به جوی بازگرداند

 
اما روشن است که زمانی که آوار         
چپ سنتی بر سرشان خراب شد،          
فقط سياست هايشان از راست سر        
در نمی آورد، فقط به درگاه                        
نيروهای ارتجاع بين المللی از اين      
سو يا سوی ديگر شرف ياب نمی          
شوند، فقط سنت تشکيالتی                         
سرکوب گر، چابلوسی و فساد                 

فرهنگ .  تشکيالتی باب نمی شود      
آن جنبش نيز با تفکر و رفتارشان         

اينها زمانی  .  درهم آميخته می شود   
خود را از تعصبات و عقب                        

اجتماعی رها       -ماندگی فرهنگی   
شده می پنداشتند، زمانی زير                   
پرچم مارکسيسم انقالبی و سپس            
کمونيسم کارگری برخوردشان و         
تفکرشان نسبت به موقعيت زن در       

ديگر به زن با     .  جامعه متحول شد   
" سليته"يا     "  ضعيفه"دو قطبی         

عادت کرده   .  برخورد نمی کردند    
بودند زن را مسلح و در جنگ                

زن را در رهبری                     .  ببينند
زن را در کنار        .  تشکيالت ببينند  

خود مانند يک رفيق، برابر و                 
 .قابل احترام ببينند

 
اکنون دوباره به همان دره عقب           
ماندگی و شرق زدگی سقوط کرده      

کرده "  جسارت"اگر زنی        .  اند
باشد و مواضع شان را نقد کرده            
باشد، بجای پاسخ سياسی او را يا          
بيمار روانی خطاب می کنند، يا            
به او پيشنهاد می کنند که بجای               
کار سياسی به همسريابی مشغول       

اين عين فرهنگ آخوندهای      .  شود
شرم آور    .  کثيف اسالمی است       

 .اما حقيقت دارد. است
 

اينها، با استفاده از اين تاکتيک               
کاله مخملی اسالمی، ميخواهند            

اما .  حريف را از ميدان بدر کنند         
در محاسبات حقيرشان يک                     

. فاکتور را به حساب نياورده اند          
با يک پخ حاج آقا                 "  ضعيفه"

اما اين  .  بساطش را جمع می کند       
زنان اگر قرار بود با عربده کشی        
اين حاج آقاهای جديد از ميدان               
بدر شوند، تاکنون صد بار پرونده       
مبارزه سياسی را بسته بودند و              

اگر قرار   .  خانه نشين شده بودند       
بود در مقابل کاله مخمل بازی               
کوتاه بيايند، کاری به کمونيسم              

اگر قرار بود در مقابل       .  نميداشتند
آخوندهای مکالى جديد سر فرود        
آورند، در مقابل آخوندهای                      
اسالمی شالق بدست و اسلحه                

. بدست گوشه عزلت می گزيدند          
اگر قرار بود با الت بازی خلع               
سالح شوند، در مقابل تازه                       
رهبران شان که قبل از اينها                     

 کوشيدند 
١٣صفحه   
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 در اوج استيصال،
 

لمپنيسم شرق زده عروج می 
 ...کند 

 

 
ساکت و به صف شان کنند و تمام قدرت                              
تشکيالتی شان را نيز بسيج کردند، ساکت و به              

 .صف می شدند
 

. به خود احترام بگذاريد    .  خودتان را خسته نکنيد    
اين زنان، پيشاپيش جنبش آزادی زن در ايران               
حرکت می کنند، در جنبش کمونيسم کارگری آب        
ديده شده اند و با اين تهديدات و کاله مخمل بازی           
نه مرعوب می شوند، نه جا می زنند، نه سکوت           

خودتان را بيش   .  می کنند و نه خاموش می شوند       
. از اين در چشم جامعه حقير و مفلوک نکنيد                    

فرهنگ شرق زده و کاله مخملی زن         .  بخود آئيد 
کمونيسم کارگری و   .  ستيز به گذشته متعلق است     

جنبش آزادی زن اين فرهنگ را از جامعه ريشه          
 * .کن خواهد کرد

٢٣٩شماره   
 

 !نمايش درماندگی سياسی
 

 سعيد مدانلو
 

اوًال !  قای علی عبدالی کم مانده بود بگويند که علی جوادی جادو کرد و شير دچار کسالت شد                        آ
شير که دچار کسالت ميشود،      .  جناب عبدالی بهتر است علت زوزه شغالها را از اين بابت بدانند               

هوان نميتوانند خوشحاليشان را پنهان کنند، شير از شغاالن ريزه خوار خود ميخواهد که جورش                آ
 . اين است که شغالها زوزه می کشند و اعالم وفاداری ميکنند. را در ايام کسالت بکشند

 

راسته کرد پاسخ به نقدهای ما به       ″  آکسالت شير، زوزۀ شغالها   ″اگر صفحه ای را که عبدالی بنام        
نهاست، از جانب ما، جز اين چه پاسخ ديگری شايستۀ نوشتۀ ايشان است؟ چرا شما نميتوانيد                          آ

يک پاسخ سياسی به نقد سياسی بدهيد؟ چه تان کم است؟ بقول مترجم ايرانی کتابهای                                               
 ″ شما را چه می شود؟″داستايوسکی 

 

اجنبی پرستان و نوکران بيگانه چشم ندارند که پيشرفتهای عظيم مملکت و حرکت تاريخی                            ″
مردم بسوی تمدن بزرگ را ببينند و حاال که اوضاع حکومت کمی قاراشميش شده اين بيگانه                          
پرستان به توطئه هايشان افزودند و مثل شغاالن پشت مرزهای مقدس مملکت ايستاده و زوزه                        

 ″می کشند در حالی که بجز زوزه کشيدن هيچکاری ديگر ازشان ساخته نيست
 

انقالب اسالمی به رهبری امام خمينی عظيم الشان قلبهای جهانيان را تسخير کرد و همۀ مردم                     ″
وازۀ حرکت عظيم اسالمی اثناعشری مردم      آدنيا در ممکت خود خواستار انقالب اسالمی شدند و          

مسلمان و  امامشان برای هميشۀ مثل بوی عطر حرم حضرت معصومه تا درازنای تاريخ                                
ماندگار خواهد بود و حاال که حکومت اسالم يک کمی بفهمی نفهمی زرتش غمسور شده، اين                         
اذناِب کفر و ظلمات  و نوکران صيهونيسم جهانی که از اسالم ضربه خوردند، شب و روز                                

 ″يايه های خدا توطئه ميکنند و مثل شغاالن اموی زوزه می کشندآنشسته اند و عليه دين مبين و 
 

دو پارگراف باال يکی نمونه ادبيات رسانه های رسمی زمان شاه است که عليه مخالفين حکومت                   
. استبدادی او انتشار داده می شد و ديگری نمونه ادبيات رسمی رسانه های جمهوری اسالمی                         

نها اختالف نگارشی دارد؟     آواقعًا فکر ميکنيد چه اندازه با         .  نها مقايسه کنيد  آنوشته عبدالی را با      
سوال .  با حکومتهای شاه و خمينی نيست      ″  حکمتيست″مقصود يکی دانستن ماهيت سياسی حزب        

نها نزديک   آحزبشان تا اين اندازه به           ″  خط رسمی  ″اين است که چرا ادبيات سياسی مدافعان               
 است؟

 

ظاهرًا شير ايشان يک زمانی پنج تا پنج تا شکار ميکرده و کسی را يارای هماوردی با او نبود،                       
حاال که از کت و کول افتاده، کسی حق ندارد حرفی بزند که به ابهت و صالبت بی بديلش خدشه                     

″عبدالی بجای اينکه برای دفاع از سياستهای شکست خورده و به بن بست رسيدۀ            . ای وارد شود
حزبش اين الطائالت و شيطان لعين و رجيم سازی از منتقدين را سرهم کند، بهتر                    ″  خط رسمی 

است الاقل بنشيند يکی از نقدهای ما را بی غرض و بدقت مطالعه کند بلکه علت کسالت شيرش                      
 . را فهميد و فکری به حالش کرد

 

اين نوع ادبيات که مملو از غيض و تنفر نسبت به منتقدين است و امثال علی عبدالی ناگزير                               
ن می شوند، هيچگونه هدفی به جز تابو و يا حرام نمودن هرگونه نقد سياسی به                       آازبکار بردن   

 . اين نمايش استصيال و درماندگی سياسی است. مقدسات خود را دنبال نمی کند
 

در حزب اکس   ″  نالينآجدل  ″ظاهرا عبدالی ها اين عقيده را دنبال ميکنند که برای بازار جماعت              
البد فکر ميکنند ليچارگويی به منتقدين سياسی موثرترين راه درمان                  .  مسلم رقيب درست کنند     
 .                  کسالت شيرشان است

 ٢٠١٢بيست و پنجم ژانويۀ 

 

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/ 
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در دهمين سالگرد قتل فاديمه                   
 2002ژانويه    20شهيندال که در      

بدست پدرش کشته شد، يکبار                 
ديگر کشور سوئد به صحنۀ جدال        
حقوق برابر شهروندی کودکان و        

.  جوانان با تبار خارجی تبديل شد         
سازمان آزادی زن و تشکل                       
ميخک سفيد نيز در همکاری با              
اومانيستهاِی غرب سوئد دو روز         
پر شکوه را با خواست برابری               
بدون قيد شرط شهروندی برگزار        

 . کرد
 

ليستی از فعاليتهای حول اين                    
 :برنامه

 
 :ژانويه 20جمعه 

پروين کابلی در محل راديو سوئد        
ابتدا .  در دو مصاحبه شرکت نمود     

وی در مصاحبه ای مستقيم با                   
و    12راديو گوتنبرگ در ساعت         

ده دقيقه به سواالتی مانند در طول        
اين  ده سال چه گذشته و اوضاع             
را چگونه ميبيند پاسخ داد و سپس         

در برنامه ای    "  ويژه  4پ  "راديو  
سراسری، با پروين مصاحبه ای          

 21را انجام داد که روز يکشنبه             
ژانويه در ساعت يک و ربع پخش       

 .گرديد
 

 :ژانويه 20جمعه 
بمناسبت دهمين سال قتل فاديمه و         
ديگر قربانيان ناموسپرستی،                  
آکسيونی در برونز پارکن در                  
مرکز شهر گوتنبرگ از ساعت             

همراه با ميز کتاب و             17تا      15

 

 

 ده سال بعد از قتل فاديمه شهيندال
 

مبارزه برای حقوق برابر و عليه ناموسپرستی 
 !هنوز يک ضرورت است

. چادر اطالعاتی برگزار گرديد    
 10محل برگزاری آکسيون با         

عکس بزرگ فاديمه شهيندال و      
دهها شاخه گل ميخک سفيد که        
گل مورد عالقه او بود، همراه         
با باندروهای سازمان آزادی            
زن، تشکل ميخک سفيد و                   
اومانيستها و باندرول خشونت        

صدها .  عليه زن تزئين شده بود    
اطالعيه و خواستهای ما که در       
برگهای کوچک تبليغی چاپ           
شده بود در ميان شرکت                       
کنندگان در آکسيون پخش                   

ميز با آفيش های                 .  گرديد
اطالعاتی سازمان آزادی زن          
در مورد ممنوعيت ازدواج               
های اجباری، ممنوعيت                     
ازدواج کودکان و کتاب اسالم         
و حقوق زن نوشتۀ آذر ماجدی        
و مقاالت پروين کابلی به زبان        

در کنار   .  سوئدی قرار داشت     
چادر اطالعاتی يک صف از          
دختران جوان و زنان با در                
دست داشتن عکسهای فاديمه           
توجه زيادی را به خود جلب             

 . نمودند
 

سخنرانان اين آکسيون کريم              
نوری، پروين کابلی، الرش             
تورشتنسون از طرف امانيستها    
و ميلنا از طرف حزب                           
سوسياليستهای عدالت خواه              
بودند که هر کدام در چند نوبت        
به گوشه هايی از سياستهای              
راست دولت سوئد، دوگانگی          

٢٣٩شماره   

در برخورد به جوانان و همچنين               
. سياست نسيبت فرهنگی پرداختند          

خبرنگار روزنامه يوته بوری پستن       
در گزارشی مفصل خبر برگزاری         
اين آکسيون را همان روز در وب             
سايت خود درج نمود و روز بعد هم         
گزارش را در روزنامه يوته بوری         

در اين گزارش       .  پستن انتشار داد      
پروين کابلی در گفتگو با خبرنگار          

 :اين روزنامه ميگويد
 
ما تالش ميکنيم که هرچه بيشتر              "

وضعيت اين جوانان را منعکس کنيم      
که چگونه بسياری از اينها در بين            
سنت های خانواده و نرمهای جامعه        

خانواده بعنوان   .  مدرن در نوسانند     
يک واحد مهم اجتماعی در اين                   

ما .  موقعيت و تشديد آن نقش دارد           
خواهان تغيير قوانين به نفع اين                  

مثال ممنوعيت       .  جوانان هستيم      
ازدواج کودکان و ازدواجهای                     
اجباری و اينکه آموزش پرورش              

 10درمقايسه با    .  بايد سکوالر باشد   

سال پيش خانواده ها استراتژی خود       
تعدادی به      .  را تغيير داده اند                

کشورهای محل تولد والدينشان                  
برگردانده ميشوند و در آنجا مجبور        

 ".به ازدواج ميشوند

 
لينک اين خبر را ميتوانيد در زير        

 .مشاهده کنيد
 
/nyheter/se.gp.www://http

-vita-833781.1/goteborg
fadime-hedrar-nejlikor 

 
 17در ادامه آکسيون در ساعت             

جمعيتی که در محل حضور                    
داشت با روشن کردن مشعل و               
حمل گلهای ميخک سفيد و عکس        
های فاديمه شهيندال به طرف                 
کانال مرکز شهر حرکت کردند و        
در طول مسير تعداد ديگری به              

در هنگام    .  اين همايش پيوستند       
جمع شدن در مقابل کانال بعد از            
يک دقيقه سکوت دهها گل ميخک      
در کانال انداخته شد و شمعهايی           
که روی آب قرار گرفت در کنار          
گلهای ميخک در روی آب کانال          

در پايان    .  به حرکت در آمدند           
پروين کابلی از طرف برگزار              

کنندگان آکسيون ضمن تشکر از          
همگی شرکت کنندگان، تکرار             
نمود که فاديمه قربانی نيست و               

وی سمبل يک مبارزه                .  نبود
١٠صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

فاديمه در ياد ما و در پناه تالش انسانهای           .  انسانی و حقوق برابر است     
مثل ما برای ساختن يک دنيای برابر و آزاد و امکاِن پايان دادن به                          

 ! خشونت عليه زنان زنده است
 

همچنين در اين آکسيون تعدادی از شرکت کنندگان که خود نميتوانستند              
در مراسم گل گذاشتن در کانال حضور يابند، با خود گلهای ميخک                       
سفيد آورده بودند و روی ميز اطالعاتی و در کنار عکس فاديمه                              

قرار دادن ميخک سفيد سنتی است که از اولين سال برگزاری            .  گذاشتند
فستيوال ميخک سفيد در گراميداشت قربانيان ناموسپرستی و فاديمه در           

 .گوتنبرگ انجام شده است

  : ژانويه 20جمعه 
به فراخوان سازمان آزادی زن، جلسه ای در شبکه اينترنتی پالتاک با                 

ناموسپرستی و خشونت عليه زنان، سنت، فرهنگ و اسالم                  "عنوان   
با سخنرانی آذر ماجدی رئيس سازمان آزادی زن، پروين                    "  سياسی

فايل صوتی اين سخنرانيها بزودی در       .  کابلی و هما ارجمند برگزار شد      
 . پخش خواهد شد" برای آزادی زن"برنامه های مختلف راديوی 

 
لينک سخنرانی آذر ماجدی بصورت ويدئو بالگ ميتوانيد در آدرس                    

 .زير مالحظه کنيد
 

?watch/com.youtube.www://http
tsInUXDvzRQ=v&embedded_player=feature 

 
 :ژانويه  21شنبه 

کامران پيامانی  "  صبح شنبه با شما     "در همين رابطه به دعوت راديو           
مصاحبه مفصلی با پروين کابلی انجام داد که در سايت اين راديو قابل                 

 .دسترس است
 

 :ژانويه 21شنبه 
سايت اينترنتی نيوز ميل مقاله ای از پروين کابلی را تحت عنوان                           

چاپ نمود و در آن بار ديگر به                "   درنبردی که ميشود بازنده شد        "
اهميت آموزش برابر و سکوالر برای همگان و حقوق مساوی                                 

از .  کودکان، ممنوعيت حجاب کودکان دختر و ختنه پسران تاکيد نمود             
 .اين سايت ميتوان در اين لينک بازديد نمود

 
-f-g-kan-som-slaget/19/01/2012/artikel/se.newsmill://http

rlorat 
 

 :ژانويه 21شنبه 
جلسه ی بحث و گفتگو و نمايش فيلم در سالن ويکتوريا هوست از                           

محل سالن با آفيش      .  ژانويه برگزار گرديد     21شنبه    18تا    16ساعت  

٢٣٩شماره   

سازمان آزادی زن و تشکل ميخک سفيد و عکسهای فاديمه آراسته شده                   
ابتدا پروين کابلی ضمن خوش آمد به مهمانان و اشاره به تاريخ                         .  بود

سپس اساليد  .  سال گذشته جلسه را آغاز کرد          10خشونتهای ناموسی در     
شويی از تصاوير قربانيان ناموسپرستی در سراسر دنيا که توسط  کريم                 

 . نوری تهيه شده بود پخش گرديد
 

در ادامه پروين کابلی و کريم نوری هرکدام گوشه هايی از بحث را باز                    
در پايان سخنرانان    .  کرده و سپس بحث در ميان شرکت کنندگان باز شد              

از شرکت کنندگان خواستند که با شرکت فعال خود چه به عنوان عضو و                
 . چه به عنوان اسپانسور ادامه کار چنين پروژه هايی را تضيمن کنند

 
دو اساليد شو از اين دو روز که توسط کريم نوری تهيه گرديده است در                   

برای ديدن اين اساليد شوها ميتوانيد به آدرسهای زير            .  يوتوپ قرار دارد  
 .مراجعه کنيد

?watch/com.youtube.www://http
related=feature&08ZkPEY9ZFT=v 

?watch/com.youtube.www://http
ctU1_k8CzOd=v&embedded_player=feature 

 

برای "الزم به توضيح است که در اين مدت راديو سازمان آزادی زن                       
بخشی از برنامه های خود       "  برای يک دنيای بهتر    "و راديو    "  آزادی زن 

در اينجا بايد   .  را به ناموسپرستی و خشونت عليه زنان اختصاص داده اند           
 .برای تبليغ مستمر اين گردهمايی تشکر نمود" آزادی بيان"از سايت 

 
سازمان آزادی زن و تشکل ميخک سفيد به همۀ فعالين و دوستانی که با                    
کار شبانه روزی خود اين دو روز باشکوه را ممکن ساختند خسته نباشيد                

 .ميگويد
 

 !زنده باد برابری ،زنده باد آزادی
 
 تشکل ميخک سفيد ،سازمان آزادی زن

 2012ژانويه  22

 

 ...ده سال بعد از قتل فاديمه شهيندال 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 

 مضحکه انتخابات رژيم اسالمی 
 !را بر سرشان خراب کنيم

 

به انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از هم اکنون باندهای رژيم برای تعيين سهم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و                                   
خواهان کسب  .  رژيم بدنبال بيشترين سهم در اين مضحکه انتخاباتی است              "  اصولگرای"باند خامنه ای و جناح راست            .  جان يکديگر افتاده اند     

باند .  کنند"  گرم"انتخاباتی شان را     "  تنور"در عين حال از رقبای خود ميخواهند که             .  هژمونی مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند            
جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن          .  مشغول لشگر کشی اند    .  احمدی نژاد مشغول جمع کردن نيرو برای جدالهای بزرگتر آتی است             

آيا ميتوانند کماکان سهمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت                       !  مترصدند.  است که باالخره چه سياستی اتخاذ کنند         
تسليم تمام و کمال و اظهار ندامت شرط حضورشان در اين               .  جناح راست خواهان ذلت و حقارت کاملشان است          .  کامال استيصال آميزی قرار دارند     

 .شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است. نمايش مضحک است

 

کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان       "  کابوس انتخاباتی . "تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو هستند          .  اما اين تمام واقعيت نيست     
حتی خودی ترين   .  ندارد"  انتخاباتی"ميدانند که کسی ذره ای توهم به اين مضحکه             .  هراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند              .  است

خودی هايشان هم ميدانند که ديگر سرنوشت سهمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذهبی بلکه در جدال سرنوشت         
روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه سران رژيم            .  تعيين خواهد شد    ،ساز با مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند           

رفسنجانی برايشان راهگشا نيست و بازتابی در           "  راه حل های   "بی دليل نيست که       .  اسالمی به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود               
از اين رو برای حضور      .  بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند                       .  صفوفشان ندارد 

 .تا شايد بهانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند ،خود پيش شرط تعيين ميکنند

 

شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندهای آدمکش و اسالمی که هرکدام بيش از سه                   .  مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواهند کرد        
از نظر  . "پوچ و بی معنا و عين حقارت است           ،دهه سهم مهمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند                       

نه فقط اين راى بيهوده است، بلکه حتى اگر شمرده ميشد، انتخاب بين بد و                   .  مردم، شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست، و بايد تحريم شود               
مدتهاست .  مردم انتخابشان را کرده اند    ."  هيچکدام از اين جناح ها صالحيت حکومت در ايران را ندارند           .  بدتر هم نبود، انتخاب بين بدتر و بدتر بود         

مردم خواهان جامعه ای آزاد و برابر و           .  که انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذهب و استثمار است                         
و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست و                                              ،مرفه اند 

ن تماشگر اجرای اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در اي                                     
زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به                         ،دوره در دستور قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش            

 عمر سياه اين رژيم قرار دهد؟

 

اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند                                   
عليه   ،هر تجمع و هر گردهم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی                  .  مراسم اسالمی را  بايد بر سرشان خراب کرد        

 .تبديل کرد ،عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم ،عليه زن ستيزی ،عليه خفقان ،استبداد

 

که وجود دارد بيشترين اعتراض، تظاهرات، و             "  انتخاباتى اى  "حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواهد تا در فضاى                         
بايد .  اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد                   .  اعتراض سياسى را انجام دهند    

 !ميتوان کارشان را تمام کرد. با قدرت به ميدان آمد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ژوئيه  ١٧ -  ١٣٩٠تير ٢٧

٢٣٩شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


