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 سياوش دانشور

 

 بازى 
 باخت –باخت 

 

باخت رژيم اسالمى وارد مرحله تعيين   –بازى باخت 
در اين مرحله سرنوشت بسيارى رقم .  کننده اى شده است

مھمترين ويژگى اين وضعيت غير قابل .  خواھد خورد
و اين محصول جھالت خامنه اى و .  بازگشت بودن آنست
که ھنوز در  ،اين بقول برخى ھا.  احمدى نژاد نيست

محصول  ،مرداد فريز شدند ٢٨دوره مصدق و کودتاى 
نيست که خود خامنه اى را در "  رھبر"توطئه ھاى بيت 

اين  ،خير.  قرار داده باشد"  عمل انجام شده"مقابل 
وضعيت محصول ديناميزم جنگ جناح ھاى حکومتى 
برسر بقا و ترسيم چھارچوب آتى جمھورى اسالمى 

برسر اينست نظامشان را از سرنگونى توسط .  است
ديروز "  اصالح طلب"در اين مسير نه .  مردم نجات دھند

شکنجه گر ميتواند اداى ولتر و گاندى در بياورد و نه 
ميتواند زير سايه نظام مشغول بچاپ بچاپ "  اصولگرا"

منطق ايندوره معين اينست که ھر سوى جدال .  باشد
ھم دو جناح .  براى بقا نيازمند جراحى بزرگ است
 . حکومتى و ھم مردم به اين نقطه رسيده اند

 

صحنه در باال و پائين در موجزترين بيان به اين ترتيب 
 است؛ 

 

تسليم .  ھمانطور که روشن بود خامنه اى تسليم نشد  -١
خامنه اى به معنى بى اعتبارى تمام عيار او و سقوط 

معضل اينست که عدم .  دولت احمدى نژاد محسوب ميشد
چون عدم .  تسليم او نيز کمابيش ھمين نتيجه را داشت

تسليم يک وجه ايجابى داشت و آن اينبود که کمپ مقابل 
دورانش تمام شده و به انحا مختلف از صحنه جمھورى 

با اينکه چند صد نفر از خودى .  اسالمى حذف ميشود
ترين خودى ھا را زندان کردند و زير 

 پيرامون منشور آزادی، برابری، رفاه  ،يادداشت سردبير
 

 ” آزادی، برابری، رفاه“
 !اينست خواست مردم

 

 ٣صفحه گفتگو با آذر ماجدی                                                                  

٢صفحه   

 در سالروز درگذشت منصور حکمت؛  
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  "منشور آزادی، برابری و رفاه"

 ٢-زنان و انقالب آتی در ايران 
 

 ٨صفحه گفتگو با آذر ماجدی                                                                 
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حلقه ھای محاصره رژيم اسالمی در 
 !خارج کشور را تنگ تر کنيم



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

اما  ،شکنجه و فشار قرار دادند
صداھاى تند مقاومت در ميان 

خامنه اى .  حکومتى ھا باالست
امروز نه فقط نزد جامعه بلکه 
براى طيف وسيعى از خيل 
آخوندھا و عناصر درجه يک 
. رژيم از اعتبار ساقط شده است

تسليم و عدم تسليم خامنه اى يک 
سرنوشت دولت .  نتيجه داشت

. احمدى نژاد بسيار مبھم تر است
دولتى جعلى و تماما نامشروع که 

آنرا "حتى خودشان ميگويند 
 ". برسميت نميشناسيم

 

موسوى  ،وضعيت کمپ مقابل  -٢
و رفسنجانى و کروبى و شرکا 

خط مشى  ،اوال.  فجيع تر است
تغيير از درون و اتکا به قانون "

براى "  و ظرفيتھاى قانون اساسى
ھميشه شکست خورد و جنبش 
ملى اسالمى يکبار ديگر مضحکه 

اين طنز تاريخ است که .  شد
کسانى که طراح سپاه پاسداران و 
اطالعات بودند و خود در 
سازماندھى جنايت دست بسيارى 

امروز  ،را از پشت بسته اند
توسط ھمان اطالعات و بازجوھا 
و شگنجه گرانش شکنجه ميشوند 
و برايشان شو نخ نماى تلويزيونى 

موسوى در يک .  راه مى اندازند
دو راھى تعيين کننده قرار گرفته 

يا بايد سازش کند و مثل .  است
پاسبان بازنشسته از قانون بگويد 
و تصوير يک آدم جبون را وسيعا 

و يا بايد  ،از خود به جامعه بدھد
تو دھن خامنه "به سبک امامش 

اى و اين دولت بزند و خودش 
موسوى و ".  دولت تعيين کند

شرکا دقيقا با روش خامنه اى 
. ميتوانند بر خامنه اى فائق آيند

ھرچه راجع به قانون و رعايت 
آن ميگويند در اين موقعيت معين 

پذيرش قانون يعنى .  کشک است
تسليم و پذيرش خامنه اى و 
نپذيرفتن آن يعنى درافتادن با 

راه سومى متصور .  خامنه اى
 . نيست

 

جمھورى  ،به يک بيان دقيقتر  -٣
اسالمى بعنوان يک کليت بيش از 
ھر زمان در انظار مردم ايران و 

جمھورى اسالمى را از سر راه 
 . بردارند

 

 سازش يا تشديد سرکوب 

اصل نظام در خطر فورى "
اين به ھزار نوع از "!  قرار دارد

ھر دو .  زبان ھمه شان جاريست
يا "  نجات نظام"جناح با پرچم 

بايد ھمديگر را بدرند و يا بايد 
به  ،سازش در باال.  سازش کنند

اندازه سياست بزن و بکوب 
چه خامنه اى .  کشنده است

سازش کند و احمدى نژاد را 
قربانى کند و چه موسوى و 
کروبى خود را به کوچه قانون 
 ،بزنند و عارفانه شعر بگويند

ھجوم مردم به جمھورى اسالمى 
وانگھى ھر .  وسيعتر خواھد شد

. سازشى يک عده قربانى دارد
در اولين حلقه سازش طيفى از 
ابواب جمعى طرفين قربانى 

مستقل از اينکه قربانيان .  ميشوند
جمھورى  ،از کدام جناح اند

اسالمى پديده ضعيف ترى 
ميشود و اشتھاى مردم را براى 
خالصى از آن بيشتر تحريک 

ھمينطور سياست تداوم .  ميکند
حکومت نظامى و ترور و اعدام 
و ميليتاريزه کردن تمام عيار 
. جامعه نيز معضل جدى دارد

اينھا براى ماندن بايد وسيع بزنند 
. که در مقدوراتشان نيست

حکومت نظامى دوام زيادى 
شايد دوره کوتاھى وقفه .  ندارد

ايجاد کند اما بسرعت جامعه با 
اشکال صريح تر راديکال 

 . واکنش نشان ميدھد
 

فعال موضع اين دولت را 
ماکزيمم "  برسميت نميشناسم"

. رشادت موسوى و کروبى است
البته در کنارش تاکيد بر قانون و 

جسد قانون را ھم بايد "اينکه 
دريچه اى است  ،"احترام گذاشت

که مسير عقب نشينى را ھموار 
موسوى تاکيد ميکند که .  ميکند

دعواى آنھا خانوادگى است و 
براى حفظ نظام و رعايت قانون 

اين عبارات به زبان .  آنست
آدميزاد ھمان مخالفت با 

" اقتدارگرائى و انحصار طلبى"
اگر سھم جناح .  قديمى است

مقابل تامين شود اينھا اعتراضى 
ندارند و دسته جمعى عليه مردم 

معلوم نيست .  بخط ميشوند

 

 ...باخت  –بازى باخت 
جھان بى اعتبار تر شد و بعنوان 
يک کليت بيش از ھر زمان در 
معرض سرنگونى قرار گرفته 

بن بست دو جناح و جنگى که .  است
ھر دو سو بازنده آنست اين حقيقت 

 . را به محکمى تاکيد ميکند
 

کمپ آزاديخواھى و مردمى که   -۴
آرزوى شيرين شان خاتمه دادن به 

کمر راست  ،اين وضعيت است
 ،اعتماد بنفس قوى گرفت ،کرد

توقعش  ،قدرت خود را باور کرد
گامھاى بلندى بجلو  ،باال رفت
معادالت سياسى را نه  ،برداشت

فقط در ايران بلکه در منطقه و 
و چه کسى  ،جھان بھم ريخت

نميداند که عليرغم توحشى که عليه 
شان بکار رفت دشمن اش را 
گامھائى برگشت ناپذير به عقب 

جمھورى اسالمى .  رانده است
امروز ھيچ شباھتى به جمھورى 

 . اسالمى سه ھفته پيش ندارد
 

اعتراض به "اين خيزشى براى   -۵
اما اين  ،نبود"  تقلب در انتخابات

ھدف جريان موسوى بود که 
اعتراض مردم را در اين 

تا آنجا که به .  چھارچوب قالب بزند
اتفاقا اين  ،برميگردد"  انتخابات"

عکس العمل به اين تجربه عميق 
بود که در جمھورى اسالمى 

دريچه رسيدن به ھيچ "  انتخابات"
حتى مجراى .  گشايش سياسى نيست

رسيدن به کمى نفس کشيدن ھم 
برخورد قاطع و وسيع .  نيست
در چھارچوبى که مقدور  ،مردم
نشان داد که مردم نه فقط از  ،بود

بلکه از نظام عبور "  انتخابات"
کرده اند و دست بکار انداختنش 

مردم بالئى بسر جمھورى .  شدند
اسالمى آوردند که سران و آيات 
ناعظام و خيل آخوندھايش ميگويند 

است و "  حرام و غاصب"اين دولت 
آبروى ھمه را برده "ولى فقيه اش 

اگر حکومت اسالمى راجع !"  است
به خودش اينطور فکر ميکند و 

مثل روز روشن است  ،ميگويد
مردم بيش .  مردم کجاى کار ھستند

از ھر زمان اين حقيقت را عميقا 
درک کردند که حتى براى حق راى 
واقعى داشتن و شرکت در 
انتخاباتھاى آزاد و واقعى ناچارند 

١٠٧شماره   
چطور ميشود دولتى که مجرى 
قانون است را برسميت نشناخت و 
ھمزمان قانون را رعايت کرد؟ اين 
نعل وارونه زدن ھمان تناقض 

اينھا زمانى که .  ھميشگى اينھاست
عليه ھم تند ميشوند و شکافھايشان 

. مردم وارد ميشوند ،بازتر ميشود
و وقتى مردم در چھارچوب آنھا 
نمى ايستند آنھا دسته جمعى به 
. سوراخ ھايشان بازميگردند

موسوى امروز مجسمه توھم است 
اگر فکر ميکند ميتواند مردم را به 
تداوم اعتراض و در چھارچوب 
قانون واردار کند و احمدى نژاد و 
! چاقو کشانش آنھا را حفاظت کنند

معضل واقعى موسوى اينست که 
فکر ميکند تداوم دولت احمدى نژاد 
و بى اعتبارى مطلق آن مردم را 

ھمه "به انقالب ميکشاند و 
حکومتى در آن متضرر "  خانواده
او امروز بايد شعار بدھد .  ميشوند

. و ھمزمان از نظام پاسدارى کند
وضعيت خامنه اى ھم شباھت 

باالى سياھى "زيادى دارد به مثل 
او ديگر از اعتبار "!  رنگى نيست

در درون نظامش ھم ساقط شده 
است و چه بسا نگران تداوم 

خامنه اى ديگر .  رھبريش است
نميتواند به موضع يکماه پيش ھم 

او در عين حال نميتواند .  برگردد
استخوان الى زخم نگھدارد و ھر 
. کارى ھم از دستش ساخته نيست

باخت جمھورى   –اين بازى باخت 
اسالمى است که امروز در اوج 
بى اعتبارى و نامشروع بودن 

 ،آيا اين معادله.  قرار گرفته است
 ،مستقل از ھر تمھيداتى در باال

مردم را تسليم ميکند؟ پاسخ 
 . بروشنى منفى است

 

 !طوفان در راه است

اعتراضات وسيع ترى در راھند 
که نه موسوى و شرکت و نه 
خامنه اى و دولت اوباشش 

نتيجه .  نميتوانند آن را کنترل کنند
مذاکرات و فحش دادن ايندوره 

 ،با تفاوتھائى ،باالئيھا ھرچه باشد
جامعه را به سمت تقابل گسترده تر 

با .  با جمھورى اسالمى ميکشاند
قربانى شدن رھبر و احمدى نژاد 
. مردم در موسوى متوقف نميشوند

ھمانطور که با قربانى شدن 
واليت خامنه اى  ،موسوى و شرکا

جمھورى اسالمى در .  را نميپذيرند
ابعاد وسيع ترى مورد ھجوم مردم 

 . *قرار خواھد گرفت



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

به نظر شما  :يک دنيای بھتر
منشور آزادی، "جايگاه و اھميت 

در شرايط کنونی "  برابری، رفاه
و در تحوالت پر پيچ و شتاب 

 جامعه ايران کدام است؟ 

 

آزادی، برابری، رفاه  :آذر ماجدی
چکيده و جوھر خواست ھای 

مردم آزادی .  مردم را بيان ميکند
ميخواھند، برابری و رفاه 

به اين خاطر عليه .  ميخواھند
اين .  رژيم اسالمی بپا خاسته اند

خواست ھا است که مردم را به 
خيابان مياورد و به خطر کردن 

. اين بسيار روشن است.  ميکشاند
اگر از ھر کسی بپرسيد که 
خواستش چيست و چگونه نظامی 
را ميخواھد در کشور مستقر 
شود، اين سه خواست را بنوعی 

از اين رو الزم است .  بيان ميکند
که ما بعنوان يک حزب سياسی 
که برای تامين و تضمين چنين 
شرايطی مبارزه ميکنيم، اين 
مطالبات مردم را فرموله کنيم و 

 .وسيعا اشاعه دھيم

 

شعارھای معين و مطالبات 
مشخص به يک جنبش توده ای 

ھر جريان .  ھويت می بخشد
سياسی و ھر جنبش اجتماعی 
ميکوشد ھويت خود را به خيزش 
مردم و به جنبش توده ای مردم 

به يک معنا رنگ .  سرايت دھد
تالش .  خود را به آن جنبش بزند

ما نيز اينست که مطالبات واقعی 
مردم را فرموله کنيم و به ھويت 

  .جنبش توده ای مردم بدل کنيم

 

اکنون جريان باصطالح اصالح 
طلب ميکوشد تجديد انتخابات را 
به خواست و ھويت اين خيزش 

درست است که .  توده ای بدل کند
مردم در شرايط توازن قوای 
کنونی اين خواست را مطرح 
ميکنند، اما مطالبات واقعی شان 

طرح اين خواست و .  اين نيست

تفاوت اين  :يک دنيای بھتر
منشور و شعار با شعار و مطالبه 

آزادی، برابری، "استراتژيک 
کدام است؟ "  حکومت کارگری

 تفاوت چيست؟ تشابه کدام است؟

 

آزادی، برابری،  :آذر ماجدی
حکومت کارگری شعار 

اين شعار .  استراتژيک ما است
چکيده سياسی آرمان 

خواست .  سوسياليستی ما است

واقعی اکثريت مردم دنيا دستيابی 
به جامعه ای است که در آن ھمه 
آزاد باشند، از اختناق و سانسور 

قيد و بندھای .  خبری نباشد
سياسی و اقتصادی دست و پای 

جامعه ای که در .  مردم را نبندد
آن ھمه صرفنظر از جنسيت، 
نژاد، مليت و خانواده ای که در 
آن متولد شده اند بمعنی واقعی 
کلمه و نه صرفا حقوقی برابر 

اين ايده آل و خواست .  باشند
. اکثريت وسيع مردم است

حکومت کارگری اشاره به 
نظامی دارد که ميتواند اين 

اين شعار .  خواست را متحقق کند
 .عمال چکيده برنامه ما است

 

آزادی، برابری، رفاه مظالبه 

 پيرامون منشور آزادی، برابری، رفاه
 

 !اينست خواست مردم  ،آزادی، برابری، رفاه
 

 گفتگو با آذر ماجدی

اعتراض توده ای برای تضعيف 
رژيم اسالمی و شيفت قدرت بسمت 

مسخره است اگر کسی .  خود است
تصور کند مردم اين چنين جان خود 
را بخطر مياندازند، زندگی خود را 
در دست گرفته به خيابان ھا ميايند 
تا بجای احمدی نژاد، موسوی 

اما شاھديم که .  رئيس جمھور شود
جريان اصالح طلب، رسانه ھای 
بين المللی و تحليل گران سياسی 
بستر اصلی ھمين را بعنوان 
خواست مردم و ھويت جنبش توده 

اين تالشی .  ای مردم اعالم ميکنند
است برای اينکه ھمين ھويت را به 
آن ببخشند و از راديکاليزه شدن آن 

 .جلوگيری کنند

 

تالش ما کمونيست ھا بايد اين باشد 
که مطالبات واقعی مردم را فرموله 
کنيم و بعنوان ھويت جنبش و 

طرح و .  خيزش مردم معرفی کنيم
اشاعه اين شعار مبارزه مردم را 
قدم ھا به پيش ميبرد و قطب بندی 
درون صفوف اين جنبش را تعميق 

ما بايد بکوشيم که شعار .  ميکند
آزادی، برابری، رفاه حق مسلم "

در تمام اعتراضات مردم با "  ماست
صدای رسا اعالم شود و بر پرچم 

  .ھای آنھا نقش ببندد
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اين شعار .  تاکتيکی ما است
خواست مردم را به شکلی فشرده 

ما ميتوانيم با طرح .  مطرح ميکند
اين خواست مردم را گرد آوريم و 

جھت .  مبارزه شان را جھت دھيم
دادن به مبارزه توده ای يک امر 

در غير اينصورت .  ضروری است
جنبش ھای اجتماعی ديگر به آن 

اين مطالبه به ما .  جھت خواھند داد
کمک ميکند که ايستگاه ھای توقفی 
که طبقات ديگر و جنبش ھای 
ديگر ميکوشند در مقابل مبارزه 

اين .  مردم قرار دھند را کنار زنيم
. خواست بسيار روشن است

نميتوان ھر چيز ديگری را به 
نميتوان .  راحتی با آن مترادف کرد

يک جمھوری اسالمی از نوع دوم 
يا رژيم سلطنت را به آن الصاق 

اھميت اين شعار و منشور ده .  کرد
ماده ای که عمال اين شعار را در 
. شکلی کلی باز ميکند در اين است

جھت دادن به جنبش اعتراضی 
مردم، تعميق قطب بندی ھای 
سياسی درون آن و حاشيه ای 
کردن جريانات و جنبش ھايی که 
ميخواھند مبارزه مردم را به تخت 
پرشی برای به قدرت رسيدن خود 

 .بدل کنند

 

جنبش و خيزشی که اين شعار را 
به ھويت خود بدل کند رھبری 
طبقه کارگر و کمونيسم کارگری 

مرگ بر .  را پذيرفته است
جمھوری اسالمی و زنده باد 
آزادی، برابری، رفاه چکيده 
خواست مردم و جھتی است که 

اين .  مبارزه مردم بايد بخود بگيرد
منشور تسھيل کننده اين ھدف 

 .است

 

اين منشور :  يک دنيای بھتر
چگونه ميتواند چھارچوبی برای 
اعتراضات و خواستھای مردم 

بپاخواسته در 
۴صفحه   
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ايران باشد؟ چه ميتوان کرد؟ چه 
 بايد کرد؟ 

 

حزب بايد بکوشد  :آذر ماجدی
بطرق مختلف اين خواست را 
. باصطالح بر سر زبانھا بياندازد

اين خواست پيش از اين ھم در 
در سنندج  1387اول ماه مه 
بايد بکوشيم که .  طرح شده است

. اين خواست وسيعا گسترش يابد
اين خواست بايد در مجامع 

اگر .  عمومی کارگری طرح شود
موفق شويم که اين مطالبه را به 
يکی از مطالبات اساسی مردم 
بدل کنيم، توانسته ايم قدم ھای 

بايد توجه .  بزرگی به پيش رويم
داشت که در شرايط يک خيزش 
عمومی شعارھا سريعا ھمگانی 

کاری که در شرايط .  ميشوند
عادی به زمان و تالش بسيار 
زياد احتياج دارد در شرايط تالطم 
و اعتالی سياسی ميتواند يک شبه 

اين خواست برای .  انجام گيرد
حرف .  عموم مردم جذابيت دارد
بنظرم ما .  دلشان را مطرح ميکند

ميتوانيم با کمی تالش اين شعار 
را به يکی از شعارھای اساسی 

 .مردم بدل کنيم

 

ما بايد برای جلب ھر چه وسيعتر 
مردم و حتی جريانات سياسی به 

ھر .  اتخاذ اين منشور تالش کنيم
چه اين مطالبه و منشور وسيعتر 
پخش و اتخاذ شود، راحت تر 
ميتوان جريانات و جنبش ھای 

اسالمی و ناسيوناليستی را   –ملی 
جالب اينجاست که .  منزوی کرد

فی الحال حزب کمونيست 
البته (کارگری مفاد اين منشور را 

مطرح کرده )  بدون ذکر ماخذ
 6-5اين حزب که ابتدا .  است

خواست را بعنوان خواست ھای 
فوری مردم اعالم ميکرد، 

 6بالفاصله پس از انتشار منشور 
خواست را به ده افزايش داد و 
بيانيه ده خواست مردم را منتشر 

اين خود بيانگر صحت .  کرد
 .سياست حزب ما است

گويا اين  ،بنا به خبر دريافتى
روزھا عمويی مدير سايپا يدک و 
باندھای مافيايی دزد و سرکوبگر 
ھمدستش در سايپا يدک ياد حق 
! و حقوق کارگران افتاده اند

نفر از  450عمويی به بيش از 
کارگران قراردادی سفيد امضا و 
پيمانکاری سايپا يدک وعده داده 
که حتما در يکی دو روز آينده 
يعنی از روز دوشنبه و حداکثر 

مبالغ پرداخت نشده  ،تا آخر ھفته
مربوط به سنوات و مرخصی 
ھای استفاده نشده کارگران 
مربوط به سال گذشته را 

بنا به .  پرداخت خواھند نمود
اعالم يکی از معاونين عمويی 
مبالغ سنوات و مرخصی ھای 
پرداخت نشده اين کارگران بيش 

ميليون تومان می باشد  140از 
که در روزھای آينده حتما به 
حساب کارگران واريز خواھد 

 ؟!شد

 

 1900سايپا يدک دارای بيش از 
نفر کارگر قراردادی سفيد امضا 

ھزار  264با پايه دستمزد ھای 
اين کارگران در .  تومانی است

دفتر مرکزی، نمايندگيھا و 
انبارھای سايپا در سطح شھر 

ساعت .  تھران  مشغول به کارند
و اضافه  30/4الی  30/7کار از 

کار اجباری تا پاسی از شب و 
کار در تعطيالت کماکان برقرار 

بسياری از کارگران براثر .  است
کار سنگين و طاقت فرسا به 
زانو درد، ديسک کمر و 
بيماريھای مزمن مفاصل مبتال 

 .ھستند

 

يکی از کارگران تعميرگاه 
خيلی :  مرکزی پل کن می گفت

ماه است  3بيش از .  جالب است
ما کارگران مرتبا به اين آقايان 
گفته ايم پول سنوات و مرخصی 
ھای استفاده نشده ما را که 
. مربوط به سال پيش است بدھيد

ماه به ما گفتند  3و فقط در اين 
نداريم و تھديد به اخراج کردند و 
وعده ھای پوچ امروز و فردا به 

اينست   ،آزادی، برابری، رفاه
 ...خواست مردم

برای پيشبرد اين  :يک دنيای بھتر
منشور در سطح خارج از کشور 

 چه ميتوان کرد؟ 

 

اين منشور بما کمک  :آذر ماجدی
ميکند تا تصوير واقعی مبارزه و 
خيزش مردم را به جھانيان نشان 

رسانه ھا و تحليل گران .  دھيم
رنگارنگ سياسی که مورد پرسش 
اين رسانه ھا قرار ميگيرند، يک 
تصوير سطحی و غير واقعی از 
خواست و مبارزه مردم ارائه 

اينھا بر مبنای ھمان .  ميدھند
شعارھايی که مردم در تظاھرات 
خود مطرح کرده اند اين مبارزه را 

شعارھايی .  باصطالح تحليل ميکنند
که بيش از آنکه بيانگر خواست 
مردم باشد،  بيانگر توازن قوای 

اين تحليل .  موجود در جامعه است
گران يا آنقدر سطحی اند که از 
خراشيدن سطح و نگاه انداختن به 
عمق مبارزه مردم عاجز اند و يا 
اينکه يک ھدف سياسی معينی را 
برای مھندسی افکار عمومی به 

  .پيش ميبرند

 

اين وظيفه ما است که تصوير 
واقعی مبارزات مردم و خواست 
. ھای آنھا را به جھانيان بشناسانيم

اين منشور ابزاری بسيار مفيد در 
با طرح اين منشور .  اين راستا است

ما ميتوانيم به دنيا اعالم کنيم که 
خواست مردم ايران نه يک 
جمھوری اسالمی با رياست 
جمھوری موسوی، بلکه آزادی، 

بعالوه اين .   برابری و رفاه است
منشور بما امکان ميدھد تا 
ھمبستگی بين المللی را بر مبنای 
. آن نسبت به جنبش مردم جلب کنيم

کميته ھای ھمبستگی بين المللی با 
جنبش مردم عليه آپارتايد جنسی 
جمھوری اسالمی را وسيعا تشکيل 

مبارزات آزاديخواھانه مردم .  دھيم
فی الحال به يک موج وسيع 
ھمبستگی بين المللی دامن زده 

ما با اين منشور ميتوانيم اين .  است
ھمبستگی را نيز جھت مند و 

 * .راديکاليزه کنيم
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ما کارگران گرسنه که واقعا 
حاال چه .  جيبھايمان خاليست دادند

شده که کاسه داغ تر از آش شده 
اينھا از .  اند؟ ھمه اينھا دروغ است

اعتراض و اعتصاب ما کارگران 
اينھا .  در اين روزھا می ترسند

سنوات .  ھدفشان فريب ماست
بخش ناچيزی از حقوق پايمال شده 

ما ھمه حق و حقوقمان را .  ماست
خواستاريم که سالھای سال لگد 

 .مال شده است است

 

واقعيت اينست که اعتراضات 
 ،وسيع مردم عليه حکومت اسالمى

تمام منافذ جامعه را تحت تاثير 
قرار داده و دنيا را متوجه ايران 

يک نگرانى و وحشت .  کرده است
اعتصابات "  خطر"باالئيھا 

کارگری و گسترش اعتراضات در 
تالش ميکنند .  مناطق محروم است

. کارگران را ساکت نگاھدارند
خانه کارگر ھم در مراکز مختلف 
کارگرى به ھر کارگرى که 
عضوش شود دفترچه مجانى 
ميدھد که امکان برخى تخفيف ھا 
. را در خريد معدودى نيازھا ميدھد

وحشت اينھا از تکان خوردن 
مستقل و راديکال کارگران عليه 
. نظم اسالمى سرمايه است

کارگران بايد ھرجا ميتوانند و به 
ھر ميزان آنھا را عقب برانند اما 
نبايد دستور کار مستقل خود را 

 .  فراموش کنند
   

 !کارگران سايپا و ايران خودرو

وقت آنست که شوراھاى کارگرى 
را برپا و آنرا به رژيم اسالمى 

شرايط سياسى ملتھب .  تحميل کنيم
اين امکان را ميدھد که وسيعا 

با .  کارگران ايران متشکل شوند
اتکا به اين قدرت ميتوانيم 
خواستھاى فورى طبقه کارگر را 
تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت 
ميتوانيم بعنوان رھبر آزادى جامعه 

 . بميدان بيائيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٩ژوئن  ٣٠ – ١٣٨٨تير  ٨

 سايپا يدک
 !عقب نشينی حکومت اسالمی سرمايه داران
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جمھوری اسالمی در آستانه   -١
ما بايد تضمين .  سرنگونی است

کنيم که مبارزه برای بزير 
کشيدن رژيم نکبت بار اسالمی 
ھر چه گسترده تر، ھدفمند تر، 
قدرتمند تر به پيش رود و ھر 
چه سريعتر و کم مشقت تر به 

سرنگونی رژيم .  نتيجه برسد
اسالمی گام اول در تحقق 
ھرگونه بھبودی در زندگی 
مادی و معنوی مردم و کسب 
بديھی ترين حقوق و آزاديھای 
فردی و مدنی در زندگی 

 .ميليونھا توده مردم است
 

تحوالت امروز فقط بر سر   -٢
بود و نبود رژيم اسالمی 

آنچه امروز ميگذرد .  نيست
تعيين ميکند که فردا دھھا 
ميليون انسان چگونه خواھند 

از ھم اکنون کشمش .  زيست
طبقات و جنبشھای اجتماعی بر 
سر اينکه چه نظامی بايد بر 
جای رژيم اسالمی بنشيند در 
بطن مبارزه عليه اين حکومت 
آغاز شده است و در پی 
سرنگونی رژيم اسالمی و تا 
تثبيت حکومت بعدی ادامه 

انتخابی بزرگ .  خواھد يافت
آينده .  دارد صورت ميگيرد

ميتواند شاھد پيروزی ما و 
برپايی جامعه آزاد و برابر و 
مرفه و انسانی باشد، جامعه ای 
بدون استثمار، بدون فقر، بدون 
طبقات باالدست و فرو دست، 
بدون استبداد، بدون حاکميت 
خرافات مذھبی و سنتھا و 
اخالقيات ارتجاعی، بدون 

 .نابرابری، و بدون تبعيض
 

حزب اتحاد کمونيسم   -٣
کارگری در تحوالت جاری 

حزب اتحاد کمونيسم   -۶
 ،کارگری مردم آزاديخواه

و کارگران را  ،جوانان ،زنان
به تالش برای تبديل اين 
منشور به خواست گسترده 

 .توده ھای مردم فرا ميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٠ – ١٣٨٨خرداد  ٣٠

 
 منشور

 آزادی، برابری و رفاه 
 

 آزادی
جدايی دين :  سکوالريسم  -١

از دولت و آموزش و 
لغو کليه قوانين و .  پرورش

مقرراتی که منشاء مذھبی 
آزادی مذھب و بی .  دارند
 .مذھبی

 
آزادی بی قيد :  آزادی بيان  -٢

و شرط عقيده، بيان، 
مطبوعات، اجتماعات، 

 .تشکل، تحزب و اعتصاب

  
آزادی تمامی زندانيان   -٣

جرم "لغو مقوله :  سياسی
، لغو مجازات اعدام، "سياسى

ممنوعيت شکنجه و يا ھر 
نوع مجازات متضمن تعرض 

 .به جسم و روان افراد

 
آزادى بى :  آزادى پوشش  -۴

قيد و شرط انتخاب نوع 
 . پوشش

 

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره 
 

 "منشور آزادی، برابری و رفاه"
 مصوب دفتر سياسى حزب

برای يک پيروزی تمام عيار 
سوسياليستی، برای تحقق 
آزادی، برابری، حکومت 
کارگری و برقراری يک 
جمھوری سوسياليستی مبارزه 

حکومت کارگری با به .  ميکند
اجرا گذاشتن کليت برنامه 
کمونيستی خويش، شرايط 
آزادی و رھايی و برابری 
واقعی و کامل ھمه مردم را 

سازماندھی انقالب .  فراھم ميکند
کارگری عليه جمھوری اسالمی 
مطلوب ترين و مطمئن ترين 
راه رسيدن مردم به 

 . خواستھايشان است
 

شعار آزادی، برابری، "  -۴
شعار "  حکومت کارگری

استراتژيک حزب ما در 
در عين .  تحوالت جاری است

آزادی، برابری و "حال شعار 
شعار تاکتيکی حزب و "  رفاه

چھارچوب عمومی و فشرده 
مطالبات مردم در مبارزه عليه 
بی حقوقی و استبداد و نابرابری 
و فقر و فالکت و حکومت 
مذھبی و حلقه اتصالی ميان 
مطالبات امروز و خواستھای 

 . استراتژيک ما است

  
آزادی، "تحقق مطالبات   -۵

مستلزم "  برابری، رفاه
سرنگونی رژيم اسالمی و 
استقرار نظامی متضمن اين 
خواستھا در جامع ترين شکل 

جمھوری .  خود است
سوسياليستی مطلوبترين 
حکومت ضامن اين مطالبات و 
تامين وسيعترين آزادى و 
برابرى حقوقی و اجتماعی 
 .شھروندان در تمام سطوح است
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محاکمه تمامی آمرين و   -۵
عاملين جنايت توسط دادگاھھاى 

 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری :  برابری زن و مرد  -۶

کامل و بی قيد و شرط زن و 
. مرد در حقوق مدنی و فردی

لغو جدا سازيھا و .  لغو حجاب
 .آپارتايد جنسی

 
برابری :  برابری حقوقی  -٧

کامل حقوقی ھمه شھروندان، 
صرفنظر از جنسيت، مذھب، 

 . مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل :  حداقل دستمزد  -٨

دستمزد مکفى توسط نمايندگان 
. تشکل ھای سراسری کارگری

در شرايط کنونی حداقل دستمزد 
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 
پرداخت بيمه :  بيمه بيکاری  -٩

بيکاری مکفی برای ھمه افراد 
پرداخت .  بيکار و آماده به کار

بيمه بازنشستگی معادل حداقل 
 .دستمزد رسمی

 
طب و درمان رايگان و   -١٠

قابل دسترس، آموزش رايگان 
در تمامی سطوح، تامين مسکن 

ھزينه :  مناسب برای ھمگان
مسکن نبايد از ده درصد درآمد 

 . فرد يا خانواده بيشتر باشد

 
*** 
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در اين سلسله يادداشتھا به 
مباحث متعددی در جنبش 

از .  کمونيسم کارگری می پردازم
تالش برای ايجاد يک قطب چپ و 
کمونيستی و کارگری و کال سر و 
سامان دادن به اردوی چپ جامعه 

در ادامه به مساله .  شروع ميکنم
سازماندھی خيزش مردم اشاراتی 

مسائل گرھی در اين .  ميکنم
زمينه کدام است؟ چه پروژه ھايی 
ممکن است؟ مبانی کار ما 

 چيست؟ 

 

خيزش عظيم توده ھای مردم 
مساله سر و سامان دادن به قطب 
چپ جامعه را بطور برجسته ای 
در مقابل کمونيسم و کارگر قرار 

به مسائل متعددی در .  داده است
نبايد .  اين زمينه بايد پاسخ داد

اجازه داد يکبار ديگر طبقه 
کارگر و کمونيسم دنباله رو 
حوادث و يا به نيروی ذخيره 
جدال سنتھای سياسی طبقات حاکم 

اين يک مساله حياتی .  تبديل شود
اما برای بررسی .  جنبش ماست

اين مساله و پاسخ به آنچه که 
ممکن و اصولی و کارگری و 
کمونيستی است بايد از جنبشھای 
اجتماعی جامعه و صف بنديھای 
سياسی طبقاتی موجود در جامعه 

 . شروع کرد

 

سه جنبش سياسی اصلی در 
تحوالت سياسی ايران نقش تعيين 

اين سه .  کننده ايفا خواھند کرد
جنبش کدامند؟ بايد به سه جنبش 
کمونيسم کارگری، ناسيوناليسم 
بورژوايی طرفدار غرب و جنبش 
ناسيونال اسالمی شرقی اشاره 

جنبش کمونيسم کارگری، -١.  کرد
ھمانطور که بارھا اشاره کرده 
ايم، نيرويی بمراتب وسيع تر و 
گسترده تر از احزاب و جريانات 
. مدعی کمونيسم کارگری است

کمونيسم کارگری را بايد در 
جنبش عمل مستقيم کارگری و "

بخصوص جنبش شورايی 
ديد که ميتواند "  کارگران ايران

درون ھر طيف شاھد شکل 
گيری دوری و نزديکی ھا و 
وحدت ھا و جبھه ھا و اتحاد 
. عمل ھا سازمانی خواھيم بود

اما ميان اين سه جنبش فصل 
. مشترک زيادی وجود ندارد

اختالفات به شدت عميق، عقيدتی 
(و ماھوی است منصور ." 

 ) ١حکمت، پرسش شماره 

 

به اين اعتبار ھرگونه تالش 
برای ايجاد يک صف و اردوی 
گسترده و چپ بايد در درجه اول 
و در اساس بر پايه جنبش 
کمونيسم کارگری و نيروھای 
. دربرگيرنده آن استوار باشد

تالش برای شکل دادن به 
نزديکی ھا و وحدت ھا و جبھه "

" ھا و اتحاد عمل ھای سازمانی
بايد در بستر عمومی و گسترده 
جنبش کمونيسم کارگری صورت 

نيروھای اين صف .  گيرد
عليرغم تفاوتھای سياسی و 
تاکتيکی و يا تاريخچه سازمانی 
خود بايد بتوانند در ظروف و 
اشکال مختلف صف عمومی ای 
را در قبال دو اردوی ديگر و دو 

نتيجتا .  جنبش ديگر ايجاد کنند
تنھا نزديکی ھا و اتحاد عمل ھا 
و وحدتھايی پايدار است که بر 
اساس مبانی عمومی جنبش 
. کمونيسم کارگری شکل گيرد

اين صف فعالين انقالب کارگری 
اين صف نابودی استثمار .  است

و سرمايه داری و عقب ماندگی 
بايد .  و ارتجاع و نابرابری است

بر تفرقه و پراکندگی نيروھای 
اين صفوف در ھر سطحی غلبه 

دوری ھا و پراکندگی را .  کرد
بايد به نفع ايجاد صف گسترده 
تر و اجتماعی در اين جنبش به 

بايد بر سياستھای .  کناری زد
سکتاريستی و جونيوريستی غلبه 

اين صف بايد با پرچم سرخ . کرد
و حکومت کارگری و 
سوسياليسم و آزادی و برابری و 

اين تنھا .  رفاه نمايندگی شود
قطب مبشر آزادی، برابری و 

جامعه .  رفاه در جامعه است
ايران در پس تحوالت حاضر 
بايد اين قطب، که جريانات 
متعدد تحزب و تشکل يافته تنھا 
نوک کوه يخ آن ھستند، را در 
صف و اردوی منسجم تر و 

در يک کالم .  يکپارچه تری ببيند
ميان وضعيت کنونی تا شکل 

 )١(ما و جامعه 
 پيرامون مسائل حاد جنبش کمونيسم کارگری

 على جوادى

جنبش زنان "در تحوالت اجتماعی 
و بخش مھمی از حرکت تجدد 
طلبانه و جنبش خالصی اخالقی، 
که جوانان عنصر فعاله اصلی آن 
در ايران امروز ھستند را با خود 

(خواھد داشت  –منصور حکمت " 
از طرف -٢).  ١گفتگو با پرسش 

ديگر جنبش ناسيوناليسم بوروژايی 
طرفدار غرب را نيز نبايد به 
. جريانات سلطنت طلب محدود کرد

رژيم استبدادی شاه سمبل آن بود اما 
اين جريان اکنون در برگيرنده 
جريانات متعدد جمھوريخواه مانند 

اين .  جبھه ملی و امثالھم ميشود
جريانی به شدت دست راستی، ضد 
کارگر و از نظر سياسی عظمت 

رگه .  طلب و ناسيوناليستی است
ھايی از اين جنبش دارای تمايالت 
و گرايشات به شدت فاشيستی 

اين جنبش ما به ازاء ايرانی .  ھستند
سنتھای دست راستی حاکم در 

اين گرايش نماينده .  غرب اند
کاپيتاليسم و رھا کردن سرنوشت 
انسان به دست بازار آزاد و رقابت 

. ارتجاعی اند اما کھنه نيستند.  است
تا مغز استخوان ضد انقالب و ضد 

اين جنبش امروز با پرچم .  کارگرند
سه رنگ و شير و خورشيد 

گرايش -٣.  نمايندگی ميشود
اجتماعی سوم را جريانات متعدد 
ضد غربی و شرق زده ايران و 
گروھھای موسوم به چپ و شعبات 
حزب توده و فدائيان و بعضا شاخه 

خمير مايه .  ھايی از جبھه ملی است
اين جريانات را اسالميت، 
ناسيوناليسم و شرق زدگی و درجه 

اين .  ای از رفرميسم تشکيل ميدھد
جريانی است که شاخه ھای اصلی 
اش در دوران اخير در زير پرچم 
خاتمی و جنبش ارتجاعی دوم 
خرداد و اکنون در زير لوای پرچم 

حجاريان بسيج شده   –سبز موسوی 
 . است

 

اين سه جنبش اجتماعی متفاوت و 
مجزا و مستقل در صحنه سياست 

سه آينده سياسی و سه .  ايران است
چشم انداز متفاوت را در مقابل 

در . "جامعه و تحوالتش قرار ميدھد
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دادن به صف واحد کمونيسم 
کارگری، مجموعه ای از صف 
. بنديھا و ھمگونی ھا ممکن است

بايد گامھای بلندی در اين زمينه به 
 . جلو برداشت

 

مساله ديگر در اين چھارچوب 
پرداختن به وضعيت نيروھايی 
است که به لحاظ تعلق جنبشی در 
طيف چپ سنت ناسيوناليسم 

اسالمی   –اسالمی شرقی و يا ملی 
قرار دارند، نيروھايی از جنس 

نيروھايی که .  چپ راديکال
عليرغم تعلق جنبشی ديگر به 
پرچم سياسی ای که در راس اين 

اسالمی به اھتزاز در  –جنبش ملی 
به صف .  آمده است، گرد نيامده اند

اين .  رھبری اين جنبش نپيوسته اند
نيروھا اگر چه به لحاظ اجتماعی 
وسيع و چندان گسترده نيستند، اما 
بايد تالش کرد که در تحوالت 
سياسی حاضر در کنار صف 
کمونيسم کارگری و چپ جامعه و 
تحت ھژمونی سياسی اين جنبش 

 .  قرار گيرند

 

اما ھماھنگی ھای سازمانی و 
اتحاد عمل نيروھا در جنبش 
کمونيسم کارگری تنھا بخش 
کوچکی از فائق آمدن بر معضالت 
. جنبش کمونيسم کارگری است

مساله اصلی تر بنظرم به ميدان 
کشاندن و بسيج سياسی و عملی 
نيروی عظيم طبقاتی و اجتماعی 
ای است که اين نيرو ميتواند به 

آزادی، "دور پرچم رھايبخش 
و "  برابری و حکومت کرگری

و "  آزادی، برابری، رفاه"منشور "
سازماندھی يک انقالب عظيم 

در اينجا مساله .  کارگری گرد آورد
نه صرفا پراکندگی ھا بلکه قابليت 

سازماندھی و 
٧صفحه رھبری تحوالت   
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. سياسی طبقاتی و اجتماعی است
مساله قدرتمند کردن آن تشکل 
حزبی کمونيسم کارگری است که 

صرفا .  است"  سازمانده و رھبر"
 .   نيست" مبلغ و مروج و افشاگر"

 

تحوالت اخير جامعه ضعف و 
قوت نيروھای متفاوت سياسی و 
ھمچنين جنبش ما را به نمايش 

بايد نقاط قوت را .  ميگذارد
از .  شناخت و بر ضعفھا غلبه کرد

ما ميپرسند ضعفھا کدامند؟ نقاط 
قوت کدامند؟ نقشه عمل و راه 

 شما کدام است؟ 

 

تحوالت حاضر تاکيدی بر حقانيت 
تالشی است که ما در حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری بر آن تاکنون 
پافشاری کرده ايم و يک رکن 
استراتژيک و ھويتی حزب ما را 

ما از ابتدای تشکيل .  تشکيل ميدھد
حزب "حزب تاکيد ويژه ای بر 

. داشتيم"  حزب سازمانده  –رھبر 
حزبی که قادر به ميدان کشيدن 
صف طبقه کارگر به تحوالت 

حزبی که .  سياسی جامعه است
ميتواند بر اين راستا جنبش 
اجتماعی زنان برای آزادی و 
جنبش جوانان برای خالصی 
فرھنگی را به گرد پرچم خود 

تحوالت حاضر به .  جمع کند
درجات زيادی اين ضعف 
نيروھای کمونيسم کارگری را با 
وضوح بيشتری به نمايش 

واقعيت اينجاست که .  گذاشت
خواستھای جنبش ما، پرچم 
سياسی ما، مطالبات و اھداف ما 
. در دل جامعه جای دارد

آزاديخواھانه و رھايبخش و تکان 
حرف دل کارگر و .  دھنده است

اما توان و .  مردم زحمتکش است
قابليت سازماندھی و رھبری 
کننده ما ضعيف و کمتر از حد 

ما به اين ضعف .  مطلوب است
ديگران اين ضعف گويا .  واقفيم

اين فاصله .  برايشان فضيلت است
. را بايد نقد کرد"  حرف و عمل"

اين تحوالت اگر يک پيام داشته 

دستگاه سرکوبش، شکل دادن به 
ارگانھای اراده محلی گامی در 

پيشروی اين .  اين راستا است
مبارزات و عقب راندن رژيم در 
گرو ايجاد ارگانھای توده ای 
کارگران و مردم و اعمال اراده 
اين نھادھای مردم زحمتکش 

 .است

 

واقعيت اين است که دوران 
برچيدن رژيم اسالمی در ابعاد 

مسلما .  ميليونی آغاز شده است
در اين مسير رويدادھای بسياری 

کودتا، ضد .  رخ خواھد داد
کودتا، دوره ھای فلج سياسی 
رژيم و يا دوره ھای گشايش 
عملی بر اثر پيشرفت قدرت 
اعتراضی مردم بپاخواسته، و يا 
دوره ھای بگير و ببند و دوره 
ھای سرکوب و عربده کشی 

اما ھمه اين مراحل .  سران رژيم
بخشی از پروسه سرنگونی رژيم 

اين مبارزه را بايد .  اسالمی اند
نميتوان .  رھبری و ھدايت کرد

نميتوان منتظر .  خانه نشين شد
. تامين پيش شرطھای طاليی شد

نميتوان با شعار ما آماده نيستيم 
لطفا صبر کنيد حزب 

بايد .  به ميدان آمد"  حکمتيست"
اين جنبش سلبی را ھدايت و 

اين جنبش بسيار .  رھبری کرد
گسترده تر و عظيم تر از جنبش 

و .  اثباتی کمونيسم کارگری است
مساله در اينجا تامين ھژمونی 
سياسی برای اين جنبش 

و اين .  سرنگونی طلبانه است
جنگ .  ميدان جنگ و جدال است

عليه رژيم اسالمی و جدال با 
جنبشھای اجتماعی راست و 
ارتجاعی ناسيوناليسم عظمت 
طلب و گرايشات ملی اسالمی بر 
سر ھژمونی و سياست و جھتی 
 . که اين جنبش بايد به خود بگيرد

 

جامعه وارد يک دوره پر تالطم 
مساله در اينجا .  انقالبی شده است

 ما و جامعه
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باشد اين است که حزبی و جريان و 
کمونيسمی ميتواند به جلو برود که 
توان سازماندھی و بسيج توده ای 

حزب سياسی کارگران .  داشته باشد
و در برگيرنده رھبران عملی جنبش 

سوسياليستی کارگر   –راديکال 
نه تنھا بتواند نيروی مادی .  باشد

جنبش خود را به ميدان بکشد بلکه 
بتواند اين نيرو را در راس 
اعتراضات توده ھای بپاخواسته 
جوانان و مردم برای سرنگونی 

اين اساسی .  رژيم اسالمی قرار دھد
ھر چند .  ترين ضعف جنبش ماست

که حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
توانسته است گامھای معينی در 

اذعان .  غلبه بر اين ضعف بردارد
حراست کارخانجات ايران خودرو 
به نقش اين حزب در اعتراضات 
کارگری گوشه ای از قابليت اين 
خط سازمانده کمونيستی را به 

اما کماکان راه .  نمايش گذاشت
 .زيادی بايد پيموده شود

  

مساله ديگر رابطه کمونيسم 
کارگری و حزبش با توده مردم 

نگاھی به جامعه .  بپاخواسته است
. نشاندھنده واقعيت عظيمی است

جوانان و بخشی از توده ھای مردم 
درگير يک جنگ خيابانی عليه 

اين جنگ خيابانی .  رژيم اسالمی اند
و خيزش توده ھای مردم نيازمند 

اين .  رھبری و سازماندھی است
جنگ نسلی است که رژيم اسالمی 

اين رژيم را با .  را نميخواھد
مختصات خواست و زندگی و 
تصوير خود از زندگی و سياست و 

اين نسل .  جامعه در تناقض می بيند
اکنون جنگ خود را با رژيم 

اين .  اسالمی آغاز کرده است
جوانان بپاخواسته بايد سازماندھی و 
ھدايت و رھبری شوند، چه در 
سطح محلی  و چه در سطح 

تامين اين ملزومات کار .  سراسری
برنامه ای است که ما .  جنبش ماست

. در مقابل خود قرار داده ايم
قطعنامه شوراھای محل کار و محل 
زيست، اساسا معطوف به اين 

تالش برای خارج .  وضعيت است
کردن محالت از کنترل رژيم و 

١٠٧شماره   
تشخيص مختصات اين دوره و 

" شم و اشتھای رھبری"داشتن 
سياسی در دوره انقالبی است که 
به طور روشنی از دوران غير 

اين دوره .  انقالبی متمايز است
سلبش .  دوره جنبش سلبی است

خالصی از شر حکومت اسالمی 
ترديدی در اين واقعيت .  است
تامين رھبری اين جنبش .  نيست

بايد يک ھدف و ھنر حزب و 
ما بايد کاری کنيم .  جنبش ما باشد
. ما را بيان کند"  نه"که اين جنبش 

شعارھايی به قول منصور حکمت 
"ھمچون ، "جمھوری اسالمی نه: 

حجاب "، "اسالم نه"، "تبعيض نه"
، "استبداد نه"، "فقر نه"، "نه
آپارتايد "، "زندانی سياسی نه"

شعارھايی ھستند ...  و "  جنسی نه
بايد زبانزد و خواست توده ھای 

پيشبرد اين تالش .  مردم شود
نيازمند جلب فعالين محلی و 
سازماندھندگان اعتراض محلی و 

 . متشکل کردن آنھا است

 

جامعه اکنون انتخاب :  خالصه کنم
به راه حلی .  خودش را کرده است

از پائين، راه حل راديکال، راه حل 
انقالبی برای سرنگونی رژيم 

توده .  اسالمی روی آورده است
ھای مردم و جوانان دست اندر 
کار بزير کشيدن رژيم اسالمی 

. ضعفش را ديده اند.  ھستند
توان و .  ھراسشان را ديده اند

ميدانند .  قدرت خودشان را ديده اند
از اين .  که ميتوانند سرنگونش کنند

پس تامين ملزومات اين حرکت 
. يک مشغله اين جنبش است

سازماندھی توده ای مردم، 
سازماندھی گسترده و به ميدان 
کشيدن طبقه کارگر در محور 

حزب .  سياستھای اين دوره ما است
و کمونيسم کارگری و کارگر بايد 
خودش را برای نبردھای سھمگين 

تشکل توده ای، .  آتی آماده کند
تشکل حزبی و رھبری کليد مساله 

 .  *در شرايط حاضر است

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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حضور و نقش  :يک دنيای بھتر
زنان در خيزش توده ھای مردم، 
. جھان را به شگفت انداخته است

عنصر اصلی و خمير مايه اين 
نقش و جايگاه سياسی از کجا مايه 

 ميگيرد؟ 

 

زنان در مبارزات  :آذر ماجدی
، در جنبش عليه 57-1356

ديکتاتوری سلطنتی نيز فعاالنه 
در تظاھرات و .  شرکت داشتند

اعتراضات خيابانی نقش مھمی 
در ھمان زمان نيز به .  ايفاء کردند

اين وجه از جنبش توده ای اشاره 
اما آنچه ما اکنون شاھد آن .  ميشد

در آن زمان .  ھستيم متفاوت است
زنان در جنبش عمومی عليه 
ديکتاتوری و استبداد و برای 
. آزادی و رفاه شرکت داشتند

عليرغم آنکه سازمان ھای متعدد 
شکل گرفت،  57زنان در سال 

خواست آزادی زن در آن جنبش 
جنبش عمومی .  برجسته نبود

آنچنان در خواست عمومی 
آزاديخواھی خود گيج و مبھم بود 

جنبش "که زنان بسياری بخاطر 
ضد شاه حجاب بر سر "  عمومی
اين حرکت ارتجاعی .  کردند

" انقالبی"بعنوان يک فداکاری 
 .تقديس شد

 

در شرايط کنونی خواست آزادی 
زن يکی از برجسته ترين 
. مطالبات جنبش مردم است

جمھوری اسالمی يک نظام 
. آپارتايد جنسی و ضد زن است

بيرق آن حجاب اسالمی و 
مشخصه آن زن ستيزی اسالمی 

حضور فعال و وسيع زنان .  است
در خيزش مردم به آن يک ھويت 

" زنانه"عميقا ضد مردساالرانه و 
اين صرفا يک خيزش .  ميدھد

عمومی عليه يک رژيم خشن و 
در عين حال يک .  مستبد نيست

جنبش وسيع و توده ای آزادی زن 
برای ھمه روشن و .  نيز ھست

مسلم است که يکی از مطالبات 
اصلی اين جنبش حقوق زن، لغو 

نقش زنان و  :يک دنيای بھتر
دختران در اين اعتراضات غير 

اما جای تشکل .  قابل انکار است
زنان و ارگانھای اجتماعی 
پرچمدار آزادی و برابری زن و 

برای پر کردن .  مرد خالی است
اين خالء چه بايد کرد؟ نقشه 
عمل و طرح سازمان آزادی زن 

 در اين زمينه چيست؟ 

 

عدم وجود سازمان  :آذر ماجدی
ھای راديکال زنان مانند احزاب 
سياسی اپوزيسيون يکی از 
کمبودھای مھم در جامعه ايران 

ديکتاتوری خشن ھر نوع .  است
تالش برای تحزب و سازمان 
سازی را بشدت سرکوب کرده 

اين رژيم حتی جريانات .  است
اصالح طلب حقوق زن را نيز 

از اين رو .  سرکوب کرده است
جنبش آزادی زن با يک کمبود 

اما يک   .جدی روبرو است
خصلت اين دوره جامعه ايران 
پيوند عميق ميان داخل و خارج 

بخشی از جنبش .  کشور است
آزادی زن در خارج کشور 

اين فعاليت ھا .  بسيار فعال است
. در داخل کشور منعکس ميشود

دختران و زنان فعال از وجود 
اين جنبش در خارج کشور مطلع 

بجرئت ميتوان گفت که .  اند
فعالين جنبش زن در ايران 
سازمان آزادی زن را بخوبی می 
شناسند و از فعاليت ھای آن 

اخيرا رجوع به سايت .  مطلعند
سازمان آزادی زن از ايران 

 .افزايش چشمگيری يافته است

 

سازمان آزادی زن ميکوشد که 
بر مبنای اين سابقه و شناسايی 
سازمان آزادی زن را در ايران 

سازمان آزادی زن .  بسازد
نماينده راديکاليسم و آزاديخواھی 

سازمان .  جنبش حقوق زن است
آزادی زن و جنبش ما بعنوان 
نماينده راديکاليسم اين جنبش 

ما ھمواره از .  شناخته شده است
اسالمی ھا و   –طرف ملی 

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب 
ما .  متھم به افراطی گری شده ايم

را متھم ميکنند که جامعه ايران 
به اعتقادات مردم .  را نميشناسيم

که به نظر آنھا اسالم است، بی 
ميگويند بايد بتدريج و .  توجه ايم

ما بيش از .  گام به گام پيش رفت

 (2)زنان و انقالب آتی ايران 
 زنان پيشاپيش خيزش عليه رژيم اسالمی

 ) منصور حکمت" (انقالب ايران يک انقالب زنانه است"

 گفتگو با آذر ماجدی

حجاب اجباری و خالصی فرھنگی 
خالصی فرھنگی نيز ناظر .  است

بر آزادی زن، لغو حجاب و آپارتايد 
  .جنسی است

 

اين جنبش را به تعبيری ميتوان با 
جنبش وسيع و توده ای آزادی زن 

ميالدی در اروپا  70و  60در دھه 
جنبشی که .  و آمريکا مقايسه کرد

تاثيرات بسيار عميق در تغيير 
. سيمای زن در جامعه داشت

" انقالب جنسی"جنبشی که به 
جنبش آزادی زن در .  معروف شد

نيز تنھا جنبش  70و  60دھه 
جامعه در .  اجتماعی زمان خود نبود

غرب در حال تالطم و تغييرات 
جنبش حقوق مدنی و .  عميق بود

ضد جنگ ويتنام در آمريکا، جنبش 
دانشجويی و چپ در اروپای غربی 
که يک نمونه برجسته آن شورش 

در فرانسه  1968دانشجويی در مه 
است، موازی، در کنار و مخلوط با 

اما .  جنبش آزادی زن وجود داشت
آن دوره به يک تعبير با جنبش 

  .آزادی زن تداعی ميشود

 

در ايران اين خصلت  حتی برجسته 
جنبش مردم برای به زير .  تر است

کشيدن يک نظام تا استخوان زن 
زنان .  ستيز به خيابان ھا آمده است

حکم بردگان مطلق اين نظام را 
و امروز اين بردگان شورش .  دارند

اين سيمای جھانی رژيم .  کرده اند
زنان با چنگ و .  اسالمی است

دندان برای آزادی با اين رژيم در 
اين خصلت خيزش .  حال جنگ اند

مردم است که توجه، ھيجان و 
  .تحسين ھمه را جلب کرده است
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يک دھه است که در مقابل اين 
اتھامات و ادعاھا ايستاده ايم و از 
آزادی بی قيد و شرط زنان و 
برابری کامل و واقعی زن و مرد 

عليه حجاب اسالمی .  دفاع کرده ايم
افکار .  و آپارتايد جنسی جنگيده ايم

عمومی جھانی را به ماھيت جنبش 
. آزادی زن در ايران آشنا کرده ايم

ما با اتکاء به اين سابقه مبارزاتی 
درخشان و آزاديخواھانه خواھيم 
کوشيد سازمان آزادی زن را در 

 .دل اين خيزش مردم بسازيم

 

مفاد اصلی و  :يک دنيای بھتر
مطالباتی سازمان آزادی زن برای 
تحقق آزادی و برابری بی قيد و 
شرط زن و مرد در جامعه کدام 

 است؟ 

 

روشن است که آزادی  :آذر ماجدی
زن از ھر گونه قيد و بند مذھبی و 
قانونی مردساالرانه، برابری زن 
و مرد در کليه عرصه ھای 
اجتماعی، سياسی، اقتصادی و 
خانواده و لغو کليه قوانين تبعيض 
آميز بر مبنای جنسيت کليت 
خواست ما را تشکيل ميدھد که 
بنوبه خود به مواد ريزتری ترجمه 

اما در ھر مبارزه ای .  ميشود
خواست ھايی برجستگی بيشتر می 
يابند و بعنوان خواست ھای کليدی 

بنظر ما .  آن جنبش طرح ميشوند
نه به حجاب اسالمی، لغو حجاب 
اجباری، لغو آپارتايد جنسی و 
برقراری يک نظام سکوالر در 
شرايط فعلی جامعه ايران آن مکان 

  .برجسته سياسی را اشغال ميکند

 

مبارزه با يک رژيم اسالمی زن 
ستيز به مبارزه زنان برای آزادی 

بديھی .  ويژگی خود را می بخشد
است که دستيابی 

٩صفحه   
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به ھر يکی از اين خواست ھا 
مستلزم سرنگونی جمھوری 

اين يک توھم .  اسالمی است
محض است که کسی تصور کند 
ميتوان يک رژيم اسالمی بدون 

حجاب و آپارتايد .  حجاب ساخت
. جنسی دو رکن مھم اين رژيم اند

مبارزه با اين دو رکن پايه ھای 
از اين .  اين رژيم را سست ميکند

رو است که جنبش آزادی زن در 
حال کشمکش دائم و جنگ و 
گريز ھميشگی با جمھوری 

از اين رو است که .  اسالمی است
جنبش آزادی زن اين جايگاه 
بسيار مھم را در جنبش سرنگونی 

و اين .  طلبانه مردم اشغال ميکند
جايگاه مھم و تعيين کننده است که 
به انقالب آتی ايران خصلتی زنانه 

 .می بخشد

 

جامعه بشری به  :يک دنيای بھتر
حمايت از مبارزات مردم برای 
آزادی و برابری و رفاه 

حس ھمدردی، .  برخواسته است
عالقه و شور وصف ناپذيری در 
سطح مردم عادی در گوشه و 
. کنار جھان قابل مشاھده است

چگونه ميتوان اين پتانسيل عظيم 
را به يک نيروی مادی پرقدرت 
برای تحوالت بزرگ و تاريخی 
در ايران و جھان تبديل کرد؟ چه 

 بايد کرد؟ 

اين ھمبستگی  :آذر ماجدی
. شورانگيز و غيرقابل انتظار بود

بسيار شبيه جنبش ھمبستگی بين 
المللی با مردم آفريقای جنوبی 
. عليه رژيم آپارتايد نژادی است

از اواسط دھه ھفتاد ميالدی اين 
. جنبش ھمبستگی سريعا رشد کرد

" سوتو"شورش  1976در سال 
و از آن پس ما .  دنيا را تکان داد

شاھد گسترش جنبش ضد آپارتايد 
شادی بين .  نژادی در دنيا بوديم

المللی از آزادی نلسون ماندال، که 
به سمبل مبارزه عليه آپارتايد بدل 
شده بود، از زندان و استقبال از 
او در غرب گوشه ای از اين 

 .جنبش بين المللی بود

تحت پوشش مبارزه 
ضد امپرياليستی از 
تروريسم اسالمی در 
مقابل تروريسم دولتی 

ما در .  حمايت ميکرد
تمام اين دوره قاطعانه 
از قطب سوم دفاع 
کرديم و ھر دو قطب 
ديگر را محکوم 

فعاليت فشرده .  نموديم
ما در اين چند ساله 
شھره خاص و عام 

ما را با اين .  است
خصوصيت دنيا 

 .ميشناسد
 

در اين شرايط ھم نقش 
ما برای سازماندھی و 
بسيج يک جنبش 

ھمبستگی بين المللی با مردم ايران بر مبنای منشور آزادی، برابری و 
وگرنه اين جنبش ممکن است در مقابل ھر .  رفاه بسيار تعيين کننده است

. نقطه توقفی که بر جنبش مردم در ايران تحميل شود به خانه ھا برود
ھر سازشی که به مردم ايران تحميل شود، اين جنبش بين المللی را 

بايد منشور آزادی، برابری و رفاه را وسيعا طرح کنيم و .  پراکنده ميکند

بايد اين منشور را مبنای تشکيل کميته ھای ھمبستگی با .  اشاعه دھيم
بايد ھمبستگی با مردم ايران در مبارزه عليه .  مردم ايران قرار دھيم

اين کار .  آپارتايد نژادی را به يک امر وسيع و جھانی بدل کنيم
 * .امکانپذير است و بايد سريعا مشغول آن شويم

 

 

 (2)زنان و انقالب آتی ايران 
 ...زنان پيشاپيش خيزش عليه رژيم اسالمی 

 

آنچه اکنون در رابطه با خيزش 
مردم ايران شاھديم، جلوه ھايی از 
آن جنبش بين المللی عليه آپارتايد 
. نژادی را در اذھان زنده ميکند

آپارتايد نژادی در آن زمان حکم 
لک ننگی بر جامعه بشری را پيدا 

ھر انسان شريف و .  کرده بود
آزاديخواه مبارزه عليه آن را امر 

اين ديگر فقط امر .  خود ميدانست
. مردم ساکن آفريقای جنوبی نبود

بنظرم مبارزه با جمھوری اسالمی 
  .نيز دارد چنين ابعادی را پيدا ميکند

 

. سه فاکتور در اين رابطه سھيمند
موقعيت جنبش اسالم سياسی،   -1

تروريسم اسالمی و تھديد آن عليه 
کل جھان يک فاکتور مھم در ايجاد 

مردم .  اين احساس ھمبستگی است
جھان جمھوری اسالمی را مسبب 
رشد اسالم سياسی و تروريسم 

وجود يک   -2.  اسالمی ميدانند
جنبش اپوزيسيون راديکال قوی در 
خارج کشور که دو دھه است دارد 
عليه رژيم اسالمی، خشونت و 
ارتجاع آن روشنگری ميکند و 

اسالمی و   –روايات ملی 
اپوزيسيون پرو رژيم از آن را 

وجود يک جنبش   -3.  افشاء ميکند
قوی آزادی زن در ايران که عليه 
اين رژيم ضد زن و آپارتايد جنسی 

اين فاکتورھا موجد .  مبارزه ميکند
اين جنبش وسيع ھمبستگی با مردم 

 .ايران بوده است

 

بدون اغراق نقش ما، نقش کمونيسم 
کارگری، در اين ميان بسيار تعيين 

سرسختی ما در .  کننده بوده است
افشای رژيم اسالمی و بيان خواست 
ھای مردم در زمان برو بيای 
خاتمی و جنبش دو خرداد و 

، مبارزه بی "گفتگوی تمدن ھا"
امان ما عليه مقوله ارتجاعی نسبيت 
فرھنگی، مبارزه ما عليه دو قطب 
تروريسم، در شرايطی که دنيا بدو 
دسته تقسيم شده بود، يکی از 
تروريسم دولتی در مقابل تروريسم 
اسالمی دفاع ميکرد و ديگری که 
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مير حسين موسوى در بيانيه اى 
به تاريخ سوم تير از جمله نوشته 

 است؛ 
 

اينجانب ضمن تشکر مجدد از "
اعتراضات مسالمت آميز شما 
ھموطنان خارج از کشور که 
انعکاس  وسيعی در جھان داشت 
از شما ميخواھم که با استفاده از 
کليه راھکارھای قانونی و 
وفاداری به نظام  مقدس جمھوری 
اسالمی، صدای اعتراض خود را 
در تقلب گسترده انتخابات به 
. گوش مسئولين  کشور برسانيد

من کامالً بر اين نکته واقفم که 
خواسته مشروع و برحق شما ھيچ 
ارتباطی با فعاليت  گروھھايی که 
معتقد به نظام مقدس جمھوری 

بر .  اسالمی ايران نيستند، ندارد
شماست که صفوف  خود را از 
آنان جدا کرده و اجازه سوء 
استفاده از موقعيت کنونی را به 

 ا.آنان ندھيد
1388/4/3 

 "ميرحسين موسوی
 

اين اظھارات موسوى جوھر خط 
جمھورى اسالمى از خامنه اى و 
شريعتمدارى تا موسوى و خاتمى 
و ھواداران توده اى و اکثريتى 

از مسعود بھنود و .  آنھاست
مھاجرانى و نگھدار و سازگارا و 
کديور و دھھا سايت و راديو و 
رسانه تالش ميکنند اين تصوير 
جعلى را از رويدادھاى ايران 
بدھند که گويا وضعيت امروز در 

نظام مقدس "دفاع از موسوى و 
! ايشان است"  جمھورى اسالمى

 ،گويا اردوى سومى وجود ندارد
مخالفين اين حکومت وجود 

گويا مردم در خارج  ،ندارند
و اگر  ،طرفدار اين اوباش ھستند

فرياد نخواستن کل حکومت را 
" سو استفاده"سر دادند مورد 

حقيقت اما اينست !  قرار گرفته اند
که خود مير حسين و شرکا در 
خلوت خود اين ترھات را قبول 

اين تالش ارتجاعى شان .  ندارد
 .  براى بقا نظام است

ارگانھاى اعمال اراده توده اى را 
 !ھمه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراھا
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

پيشروی .  داده اند و ھم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن ھستند
مبارزات توده ھای بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی 
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو 
ساختن ارگانھای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراھا، 

 . در سراسر جامعه است

 

يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از قدرت توسط   -٢
 ،اين ارگانھا ابزار متحد شدن.  توده کارگران و مردم است

سازماندھى مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه، اعمال قدرت کارگران و 
. مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمھورى اسالمی است

بايد .  شوراھا ھمچنين از ارگانھاى قيام عليه جمھورى اسالمى اند
در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراھا  ،ھمه جا

 . را سازمان داد

 

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

 .ھای مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

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

شوراھا امکان حضور طبقه .   کنترل کارگرى را تسھيل ميکند
کارگر بعنوان رھبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای مردم 

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراھا در   .را فراھم مياورد
 . محيط زيست و کار باشند

 

شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى   -۵
تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که محالت و .  برخوردار است

پايه سازماندھى حرکات اعتراضى وسيع  ،تجمعات مبارزاتى در آن
بايد کنترل محالت را از دست .  و بويژه تظاھرات شبانه است

 .  جمھورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 !شما رفتنى است" نظام مقدس"
 پاسخ به مير حسين موسوى

 

 سياوش دانشور

مير حسين موسوى زمانى که ھمراه 
 ،خامنه اى و خمينى در راس امور بود

فجيع ترين جنايات قرن بيستم را خلق 
موسوى اگر "  مقدس"نظام .  کردند

مستقل از اينکه چه  ،بخواھد سرپا بماند
متکى  ،قاتلى سکان آن را بعھده دارد

بر جنايت و ترور و سرکوب به نام 
اتفاقا مردم ميگويند .  نامى قانون است

اين قانون تان را پاره کرديم و در 
قانون را ما .  سطل آشغال انداختيم

قانونى که برابرى و .  تعيين ميکنيم
رفع تبعيض و رفاه و آزادى سياسى 
بيقيد و شرط را برسميت نميشناسد را 

قانون شما انعکاس .  بايد دور انداخت
اراده طبقه حاکمه و ارتجاع اسالمى 

قانون ما انعکاس اراده طبقه .  است
کارگر و مردم آزاديخواھى است که 
 . ميخواھند از اين وضعيت نجات يابند

 

لطفا شما بيش از اين از اعتراض 
مردم .  واقعى مردم سو استفاده نکنيد
شکاف .  براى شما براى خيابان نيامدند

را در باال ديدند و آمدند که ھمه تان را 
شما نميتوانيد پاسخ خامنه .  عقب برانند

اى و احمدى نژاد و برادران قاتل تان 
چاقو دسته خودش را نميبرد .  را بدھيد

و نوع شما بدون جمھورى اسالمى 
در "اگر تاکنون .  موضوعيت نداريد

مانده ايد صرفا به اين دليل "  صحنه
است که زمان عبور مردم از نظام 

شما و .  ھمه تان را بتاخير بياندازيد
ھواداران سينه چاک تان در حال 
. حاضر بسيار از اوضاع عقب ھستيد

کسى منتظر شما نميشود و خط اتکا به 
قانون جمھورى اسالمى براى ھميشه 

بادکنک .  عمرش به پايان رسيده است
. را نميتوان يک ذره سوراخ کرد

شماھا نم نم بارانى خواستيد که بلکه 
اما .  رژيم گنديده تان را کمى بزک کند

سيل آمد و ديگر کسى جلودار اين سيل 
نه رھبر معظم شما و .  نيست

چماقدارنش و نه اردوى ورشکسته 
اصالحات دينى و يا حسين و هللا و "

 !بازى تمام شد". اکبر
 

اين مردم پاسخ شما را ھمين امروز 
شما "  نظام مقدس. "در خيابانھا ميدھند

راستش تاکنون زيادى ھم !  رفتنى است
 . *مانده است
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فعاليت سياسی در خارج کشور  
. داخل کشور نيست" پشت جبھه"

عرصه ای قائم به ذات و در خود 
از نقطه نظر . حائز اھميت است
داخل و خارج  ،آينده سياسی ايران

کشور بسترھای متفاوت يک 
تحول سياسی واحد و يکپارچه 

فعل و انفعاالت در اين دو . اند
عرصه بر يکديگر تاثير گذاشته و 

در . از يکديگر تاثير می پذيرند
حال حاضر و با پا به ميدان 

گذاشتن گسترده توده ھای ايرانيان 
مقيم خارج کشور فعاليت در اين 
عرصه بايد ابعاد و دامنه گسترده 

حزب . و متنوعی بخود بگيرد
اتحاد کمونيسم کارگری در اين 

شرايط خطير بمنظور تنگ کردن 
حلقه ھای محاصره رژيم اسالمی 

 . بر مولفه ھای زير تاکيد ميکند

  

رد اعتبارنامه رژيم اسالمى 
بعنوان دولت ايران و اخراج 
مقاماتش از ھمه نھادھاى 

 المللى بين

  

فضای بين المللی در ابعاد گسترده 
ای عليه جمھوری اسالمی 

حمايت و ھمبستگی . چرخيده است
از مبارزات آزاديخواھانه مردم 
ايران برای سرنگونی رژيم 
اسالمی تبديل به يک امر جھانی 
شده و در اذھان بشريت متمدن 

به جرئت ميتوان .  نقش بسته است
گفت که رژيم اسالمی در موقعيت 
مشابه ای مانند رژيم نژاد پرست 
آفريقای جنوبی در دوران پايانی 

از اين .  عمرش قرار گرفته است
شرايط مناسب بايد برای ايزوله 
کردن بين المللی کامل رژيم 

بايد ھمان .  اسالمی بھره جست
باليی را سر رژيم اسالمی آورد 
که مردم آزاديخواه جھان بر سر 
رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی 

لذا اعالم ميکنيم که ما با .  آوردند
ھمان شدتى که مخالف تحريم 
اقتصادى ايران ھستيم، خواھان 
رد اعتبارنامه رژيم اسالمى 
بعنوان دولت ايران و اخراج 

ما حق خود .  عودت داده شود
ميدانيم که به ھر شيوه قانونی 
ممکن اين اعمال را متوقف کرده 
و ھمه افراد و نھادھای دخيل در 

اين .  آن را افشاء کنيم
کالھبرداری و شستشوی پول 

. غير قانونی است.  قاچاق است
غير اخالقی و غير قابل دفاع 

بايد تالش کرد تمام اين .  است
 .حسابھا به سرعت منجمد شوند

 

محاکمه سران رژيم اسالمی به 
 جرم جنايت عليه مردم ايران

  

رژيم اسالمی يک ماشين 
آدمکشی و جنايت عليه مردم 

در کارنامه حيات سی .  است
ساله آن اعدام و کشتار نزديک 
به يکصد و پنجاه ھزارتن از 
شريفترين انسانھای يک جامعه 

رژيم اسالمی با .  ثبت شده است
کشتار و اعدام و تيرباران و 
گورھای دسته جمعی متولد شد و 
حيات تاکنونی اش نيز تنھا 

سرکوب خونين و کشتار و  بر 
اعدام و سنگسار و زندان متکی 

جنايات اخير در .  بوده است
مواجھه با اعتراضات مردم 
بپاخواسته گوشه ديگری از 
 . کارنامه سياه رژيم اسالمی است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
خواھان محاکمه عادالنه تمامی 

 

حلقه ھای محاصره رژيم اسالمی در 
 !خارج کشور را تنگ تر کنيم

المللى  مقاماتش از ھمه نھادھاى بين
جمھورى اسالمى ھمانقدر .  ھستيم

دولت ايران است که رژيم آپارتايد 
.  نژادی دولت آفريقاى جنوبى بود

سفارتخانه ھاى جمھورى بعالوه 
اسالمى يک مرکز مھم سازماندھى 
جاسوسى عليه مخالفين و مراکز 
لجستيکى عمليات تروريسم اسالمى 

اين مراکز تروريستی و النه .  است
بايد .  ھای جاسوسی بايد بسته شوند

با اعتراضات گسترده و اعمال 
فشار توده ای بر دولتھای غربی و 
تمامی مجامع و ارگانھای بين المللی 
آنھا را وادار به رد اعتبار نامه 
رژيم اسالمی و تعطيلی کليه مراکز 
سياسی و فرھنگی رژيم اسالمی 

 . کرد

 

منجمد کردن حسابھای سران رژيم 
اسالمی در بانکھا و نھادھای بين 

 المللی

و مدارک بسياری مبنی بر    شواھد
اينکه سران و مقامات رژيم اسالمی 
تاکنون وسيعا دست به کار اختالس، 
کالھبرداری و انتقال مبالغ ھنگفتی 
از اموال عمومی به حسابھای 
شخصی خود در بانکھای اروپايی، 
کانادايی و برخی کشورھای عربی 

اين پولھا .  در دست است ،زده اند
تماما اموال قانونی مردم ايران 
محسوب ميشوند و از طريق 
اختالس و کالھبرداری به تصرف 

ھر .  و تملک اين افراد در آمده اند
نوع ھمکاری، ارائه تسھيالت و 
کمک بانکھا به اين نقل و انتقاالت 
از نظر حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری و مردم ايران و دولت آتی 
کشور مشارکت در کالھبرداری و 
اختالس از مردم ايران محسوب 

ھيچ حساب بانکی ای نبايد .  ميشود
برای مقامات رژيم ايران و 

کليه .  مباشرانشان باز شود
اطالعات در مورد حسابھای 
موجود بايد علنی شود و تحت 
حسابرسی و موشکافی قانونی قرار 

تمام حسابھای موجود بايد .  بگيرد
بسته شود و موجودی آنھا منجمد 
شده و به دولت منتخب مردم ايران 
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی 
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سران رژيم اسالمی و آمرين و 
عاملين کشتار و جنايت عليه مردم 

اين افراد بايد در دادگاھھای .  است
صالحه با موازين شناخته شده بين 

جھان بايد .  المللی محاکمه شوند
بداند که رژيم اسالمی چه جنايتی 
درحق مردم ايران مرتکب شده 

ھدف از اين محاکمات نه .  است
انتقام گيری بلکه تحقق عدالت 

ما تضمين ميکنيم که در .  است
فردای سرنگونی رژيم اسالمی اين 

اما در عين .  دادگاھھا را برپا کنيم
حال تا زمانيکه رژيم اسالمی 
سرنگون نشده است، خواھان 
محاکمه سران رژيم اسالمى در 

بايد با . دادگاھھاى بين المللى ھستيم
اعمال فشار بر دادگاھھای بين 
المللی و ارائه شواھد و مدارک 
محکمه پسند ملزومات محاکمه 
 . سران رژيم اسالمی را فراھم کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری ھمه 
ھمه نيروھا و  ،مردم آزاديخواه

نھادھای آزاديخواه و مترقی و 
کمونيست را به پيگيری در پيشبرد 

پيشبرد .  اين عرصه ھا فراميخواند
و تحقق اين عرصه ھا گامی مھم 
در سرنگونی رژيم اسالمی و 

برابری، رفاه و يک  ،تحقق آزادی
 . جامعه انسانی است

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٧ – ١٣٨٨تير  ٦

 

پيروزى و رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى 
ه  ه اين است ک در ايران قبل از ھر چيز منوط ب
ل و  ق روى مست ي اوال، طبقه کارگر بعنوان يک ن
تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه 
ات  ان ا جري ي ان گذارد، ٽ اسى ب بر سر قدرت سي

ه و   –اپوزيسيون راست و ملی  زول اسالمی را اي
ه  ع مردمى ک حاشيه ای کرده و ثالٽا، توده وسي
سم  ي ال عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسي
و  ي ات رن ت و جمھورى سوسياليستى بعنوان يک آل
حقق  ل ت اب ه و ق ان ن ي ب ع سياسى و اجتماعى واق

 . بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است
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در چند روز  ،بنا به خبر دريافتى
نفر از کارگران  8گذشته 

قراردادی سايت يک ايتکو پرس 
به دستور نياکان مدير جديد ايتکو 

ھر .  پرس از کار اخراج شدند
يک از اين کارگران حداقل دارای 
دو تا پنج سال سابقه کار بوده که 
در حال حاضر بدون منظور 
نمودن ھيچ حق و حقوقی از کار 

از جانب نياکان و .  اخراج شده اند
عوامل کارفرما در جواب 
کارگران معترض عليه اخراج و 
بيکاری تاکنون جوابی داده نشده 

 . است

 

نفر از  1500ھمچنين بيش از 
کارگران سايتھای يک و دو ايتکو 

با  ،از آغاز سال جديد تاکنون
وجود پيگيريھا و اعتراضات 

تا اين لحظه موفق به  ،مکرر خود
دريافت مبالغ مربوط سنوات و 
مرخصی ھای استفاده نشده خود 
که مربوط به سال پيش است نشده 

بنا به گفته يکی از مسئولين .  اند
مالی ايتکو پرس مبلغ سنوات و 
مرخصی ھای پرداخت نشده 

 750کارگران چيزی بيش از 
و تاکنون .  ميليون تومان می باشد

عوامل و باندھای حکومت 
اسالمی سرمايه داران در ايران 
خودرو به بھانه ھای مختلف از 
پرداخت آن طفره رفته و اين 

که  ،پولھای ناچيز کارگران را
متعلق به يک سال کار و رنج و 
 ،بيماری و استثمار وحشيانه است

اين پولھا را باال .  باال کشيده اند
کشيده اند تا از يکسو به زندگی 
کارگران و خانواده ھای 
محرومشان فقر و فالکت بيشتری 

و از سوی ديگر  ،تحميل شود
سرمايه داران انگل و طفيلی فربه 

از آغاز سال .  و فربه تر شوند
جديد تاکنون مرتبا مبالغ 
دستمزدھا و اضافه کاری 
کارگران با انواع کارشکنی و 

 . تاخير پرداخت ميشود

 

سرانجام پس  ،امروز ھفتم تيرماه

طرحی برای اخراج گسترده کارگران در پايان تعطيالت اجباری 
تابستانی در دست اجرا و بررسی دارند که از ھم اکنون زمزمه و 

 . شمارش معکوس آن در بين کارگران شروع شده است

 

 !کارگران ايران خودرو

وقت آنست که شوراھاى کارگرى را برپا و آنرا به رژيم اسالمى تحميل 
شرايط سياسى ملتھب اين امکان را ميدھد که وسيعا کارگران .  کنيم

با اتکا به اين قدرت ميتوانيم خواستھاى فورى طبقه .  ايران متشکل شوند
کارگر را تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت ميتوانيم بعنوان رھبر 

 . آزادى جامعه بميدان بيائيم

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٩ژوئن  ٢۶ – ١٣٨٨تير  ۶

 ايتکو پرس ،ايران خودرو
 !اخراج کارگران، سنوات و دستمزدھای معوقه

از يک ھفته پی گيری و اعتراض 
کارگران موفق شدند  ،مصمم

دستمزدھای خرداد ماه خود را نقد 
يکی از کارگران ايتکو پرس .  نمايند
چطور است برای ما :  ميگفت

کارگرانی که کار کرده ايم، دچار 
بيماری و حوا دث کار شده ايم و 
دنيا و تمام تفريح و لذات آن برای 
ما و خانواده ھايمان در اين کارخانه 

پولی  ،ھای لعنتی تباه شده است
برای پرداخت دستمزدھای 
ناچيزمان ندارند؟ و چطور است 
حاال که برای حکومتشان احساس 
خطر می کنند ھزاران ھزار پليس 
ضد شورش و سگھای ھارشان را 
در خيابانھا به جان مردم و جوانان 
انداخته اند؟ پول و ھزينه اين ھمه 
لشکرکشی برای قتل و کشتار مردم 

 از کجا می آيد؟

 

سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش 
کارگر قراردادی سفيد  1500از 
با قراردادھای يک طرفه و  ،امضا

ھزار  264پايه دستمزدھای 
واقع در جاده مخصوص  ،تومانی

بھشت (کرج و اتوبان کرج قزوين 
با شرايط کار سنگين و )  سکينه

پرخطر از مجموعه ھای اصلی 
 . پرسی ايران خودرو می باشد

 

به دنبال جابجايی منطقی و مديريت 
بسياری از مديران  ،جديد نجم الدين

وابسته به منطقی مدير سابق ايران 
خودرو جايشان را به چھره ھای 
جديد ضد کارگری وابسته به باند 
. نجم الدين مدير جديد می دھند

مديران جديد و نوکيسه ھايی که 
برای پر نمودن جيب ھای گشادشان 
بايد بر شدت استثمار و بی حقوقی 
کارگران بيافزايند و خانواده ھای 
کارگری را به سمت فقر و نابودی 

برکناری دادفر .  بيشتری سوق دھند
مدير سابق ايتکو پرس و سپردن 
 ،مديريت جديد به دست نياکان

سياستی ھمچنان در اين مسير کھنه 
الزم بياد .  ضد کارگرى است

آوريست عوامل حکومت اسالمی و 
 ،سرمايه داران در ايران خودرو

١٠٧شماره   

 مجمع عمومى 
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده 

کارگران در مبارزات . اى کارگران است
جارى به سنت عمل مستقيم مجمع عمومى 

جنبش مجمع عمومى را . متکى شويد
!گسترش دھيد  

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

310 402 6567 1: +Tel  com.yahoo@Javadi_Ali 

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

com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

 )علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 )آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

markazi.wupi@gmail.com  

    

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  Routing Number :  121 
000 248 Account Number:  36 48 46 88 52 
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 ۵ژوئن برابر با  ٢۶امروز جمعه 
تظاھرات وسيع و  ،تيرماه

پرشورى بدعوت احزاب و 
سازمانھاى کمونيست و چپ و 
نھادھاى و فعالين سياسى در 
مقابل سفارت جمھورى اسالمى 

اين .  در استکھلم برگزار شد
تظاھرات بنا به قرار قبلى در 
ھماھنگى با اعتراض جھانى در 
دفاع از کارگران ايران 

اما فضاى ايران .  سازمانيافته بود
و عصبانيت ايرانيان خارج کشور 
باعث شد که بعد از دقايقى تجمع 
کنندگان به سمت درب اصلى 

بعد از .  سفارت حرکت کردند
مدتى کشمکش با پليس تظاھرات 
کنندگان به سمت درب يورش 

تابلوى سفارت جمھورى  ،بردند
اسالمى را پائين آوردند و با 

 ۴٠شکستن درب سفارت حدود 
نفر از معترضين با پرچم سرخ 
وارد النه جاسوسى رژيم اسالمى 

 . شدند

چماقداران سفارتى با کابل و 

شالق و چماق و چاقو و اسلحه 
مقابل معترضين قرار گرفتند و 
تالش کردند با ضرب و شتم آنھا 

معترضينى که .  را به عقب برانند
موفق به ورود به داخل محوطه 
سفارت شده بودند شيشه ھاى 
 ،ساختمان سفارت را شکستند

مزدوران رژيم را عقب راندند و 
بعد از .  آنھا را گوشمالى دادند

دقيقه درگيرى با  ١۵  -١٠حدود 
مزدوران رژيم و دخالت پليس و 
شليک يک تير ھوائى بعنوان 

معترضين به مقابل درب  ،اخطار
در درگيرى .  سفارت برگشتند

محوطه سفارت چند نفر با چاقو و 
 . چماق مزدوران زخمى شدند

امروز .  تروريستى را ميبنديم
وقت آنست که در ھمه کشورھا 
ايرانيان ھمراه با مردم آزاديخواه 
و جسور در ايران ھمه جا 
جمھورى اسالمى را عقب 

وقت آنست درب .  برانند
سفارتخانه ھاى رژين اسالمى را 

وقت آنست که بساط .  بست
جمھورى اسالمى را ھمه جا 

 . جمع کرد

 

درود به زنان و مردان و جوانان 
جسور و انقالبى و سوسياليست 
و کمونيستى که با اقدام شجاعانه 
شان دنيا را تحت تاثير خود قرار 
دادند و پرچم و خط اعتراض 

 سفارت جمھوری اسالمی در استکلھماشغال 

 !سفارتخانه ھاى رژيم بايد بسته شود
با اعالم واقعه بالفاصله صدھا نفر 
ديگر به سرعت خود را جلوى 

ھمينطور بنا به .  سفارت رساندند
اخبار رسيده به تظاھرات بدنبال 
پخش اين خبر تعداد زيادى از 
ايرانيان در ميدان مرکزى شھر 

 ،راديوھا.  استکھلم اجتماع کردند
رسانه ھاى  ،رسانه ھاى بين المللى

سوئد بسرعت خبر را پخش کردند 
و در ھمان حين تظاھرات از ايران 

خبر رسيد که ابتکار انقالبى 
معترضين آزاديخواه در شھر 
استکھلم در ايران وسيعا پخش شده 

در طول چھار ساعت .  است
تظاھرات که حدود ھزار نفر در آن 
شرکت داشتند يکصدا عليه 
جمھورى اسالمى و ضرورت 
سرنگونى آن و بستن سفارتخانه 

جوانان .  ھاى رژيم فريادھا بلند بود
و زنان يکپارچه شور و اعتراض 

تظاھر کنندگان شعار ميدادند .  بودند
ما ميريم اما "  ،"اين فقط اولشه"

 "!برميگرديم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اقدام 
انقالبى و بموقع و جسورانه 
مخالفين آزاديخواه جمھورى 
اسالمى را ارج مينھد و دستشان را 

ھمانطور که .  بگرمى ميفشارد
و "  ما برميگرديم"اعالم کرديم 

درب اين النه جاسوسى و مرکز 

١٠٧شماره   

واقعى در خارج کشور را يک گام 
 . بجلو بردند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٩ژوئن  ٢۶ – ١٣٨٨تير  ۵
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بازنشستگان توده اى متشکل در 
که "  راه توده و سايت پيک نت"

عمرى را در دفاع از جمھورى 
اينروزھا  ،اسالمى سپرى کرده اند

به ھزيان گوئى محض رو آورده 
نفر زن و جوان  ١٠٠٠قريب .  اند

و حتى کودکان و افرادى که روى 
در مقابل  ،صندلى چرخ دار بودند

سفارت جمھورى اسالمى بدون 
مرگ بر "وقفه فرياد ميزدند 

جمھورى اسالمى و اين النه 
" جاسوسى بايد بسته شود

اعتراض کردند و جسورانه در 
پاسخ به لمپنيزم سفارتيھا يک 
خواست ديرينه جنبش انقالبى را 

تابلوى سفارت .  قدمى جلو بردند
را پائين کشيدند و با ورود به 
داخل محوطه با دست خالى 
اوباشان مسلح به چاقو و چماق و 
. کابل و اسلحه را گوشمالى دادند

اين خبر مثل بمب در دنيا منفجر 
شد و پيامش اين بود که داخل و 
خارج يک جبھه واحد است و 
ھمه ميگويند رژيم قاتلين 

 . نميخواھيم و بايد برود

 

که دوستان ھم  ،راه توده بى آبرو
سازمانى شان ميگويند ساخته و 
پرداخته دست اطالعات رژيم 

. عوامل ج"اعالم کرده؛  ،ھستند
اسالمی سفارت ايران در سوئد را 

فرمودند که "!!!  اشغال کردند
عاملين شريعتمدارى و سعيد "

اينکار را کردند و سفارت "  امامى
کرده "  ھمکارى"ھم در اين زمينه 

اين جماعت به وضعى .  است
افتاده اند که دائى جان ناپلئون در 
قياس با آنھا چرچيل محسوب 

اين بقاياى ارتجاع اسالمى .  ميشود
که در  ،و اپوزيسيون زورکى

 ۵٧شکار انقالبيون در انقالب 
وسيعا با اطالعات جمھورى 
اسالمى ھمکارى کردند و ھنوز 

معضل واقعى شان اينست  ،ميکنند
که فضا نبايد در خارج راديکال 

نبايد مردم بيشتر از حمايت .  شود
از موسوى و رفسنجانى و خاتمى 
و خمينى و خامنه اى بيشتر جلو 

از نظر اينھا يا مردم بايد .  بروند

 

کليه حساب ھای سران رژيم 
اسالمی در بانک ھای بين المللی 

 بايد منجمد شود
 

شواھد  و . رژيم جمھوری اسالمی در آستانه سقوط است
مدارک بسياری در دست است مبنی بر اينکه سران و 
مقامات رژيم اسالمی تاکنون وسيعا دست به کار 
اختالس، کالھبرداری و انتقال مبالغ ھنگفتی از اموال 
عمومی به حسابھای شخصی خود در بانکھای اروپايی، 

حزب اتحاد .  کانادايی و برخی کشورھای عربی زده اند
کمونيسم کارگری ايران اين بيانيه را برای ھشدار به 
ھمه بانکھا و موسسات مالی در سطح بين المللی صادر 

 . و منتشر ميکند

 
اين پولھا تماما اموال قانونی مردم ايران محسوب -١"

ميشوند و از طريق اختالس و کالھبرداری به تصرف و 
ھر نوع ھمکاری، ارائه .  تملک اين افراد در آمده اند

تسھيالت و کمک بانکھا به اين نقل و انتقاالت از نظر 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و مردم ايران و دولت آتی 
کشور مشارکت در کالھبرداری از مردم ايران محسوب 

 . ميشود

 
ھيچ حساب بانکی ای نبايد برای مقامات رژيم ايران -٢

کليه اطالعات در مورد .  و مباشرانشان باز شود
حسابھای موجود بايد علنی شود و تحت حسابرسی و 

تمام حسابھای موجود .  موشکافی قانونی قرار بگيرد
 . بايد بسته شود و موجودی آنھا منجمد شود

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری حق خود ميداند که به -٣

ھر شيوه قانونی ممکن اين اعمال را متوقف کند و ھمه 
اين .  افراد و نھادھای دخيل در آن را افشاء کند

غير قانونی .  کالھبرداری و شستشوی پول قاچاق است
 ." غير اخالقی و غير قابل دفاع است. است

 

 

 علی جوادی

 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨تير  ۶ – ٢٠٠٩ژوئن  ٢۶

 

 بانکھا و نھادھا و موسسات مالی : رونوشت

 

 

 ! توده ايھا به دکتر مراجعه کنند
 !جمھورى اسالمى بايد به شماھا افتخار کند

 

 سياوش دانشور

شرکت کنند و يا براى "  انتخابات"در 
اگر "!  اعتراض به تقلب در انتخابات"

کسى گفت مرگ بر ھمه تان و جمھورى 
از نظر اينھا  ،اسالمى قاتلين نميخواھيم

اين !  است"  عامل جمھورى اسالمى"حتما 
در دوره خاتمى .  ھجويات البته جديد نيستند

نيز ھر اعتراضى به کل حکومت از نظر 
اينھا توسط شريعتمدارى و خامنه اى 

 !ميشد" سازماندھى"

 

مردم انقالبى و پرشورى که دراين 
تظاھرات وسيعا شرکت داشتند به اين 

در پاسخ به .  جماعت تف ھم نمى اندازند
اين جماعت اعالم ميکنيم که ھمه 
سفارتخانه ھاى حکومت تان را در خارج 

نمى گذاريم امثال شما جامعه .  جمع ميکنيم
. را پشت مشتى قاتل و جنايتکار بخط کند

شما يا کور و .  مطمئن باشيد ،نمى گذاريم
کر ھستيد و نميبينيد و نميشنويد و يا مامور 

"و معذور جنبش اعتراضى ايرانيان در . 
عليه  ،طرفدار رژيم اسالمى نيست"  خارج

حقيقت اينست که .  جمھورى اسالمى است
معترضين روز جمعه که سفارت رژيم را 
اشغال کردند و چماقداران را گوشمالى 

شريفترين انسانھاى آزاديخواه بودند  ،دادند
و شما که اين حقايق روشن را وارونه 
جلوه ميدھيد حتما از امثال ھمين سفارتيھا 

آخر اين شما .  سفارش و خط ميگيريد
ھستيد که سينه چاک به اين سفارت 

. به جمھورى اسالمى راى ميدھيد ،ميرويد
اين شما ھستيد که با سران رژيم در اين 
کشور و آن کشور جلسه ميگذاريد و سفر 

اين شما ھستيد که ھر .  سياسى ميکنيد
تالش جمھورى اسالمى را با تحليل ھاى 

اين شما .  پوک و ارتجاعى بزک ميکنيد
ھستيد که ھنوز از نظام جمھورى اسالمى 
به شمول خامنه اى و شريعتمداريھا و 

 . ديگران دفاع ميکنيد
 

اگر جرات داريد از النه ھايتان بيرون 
بيائيد و در اجتماعات ھزاران نفره ھر 
روزه در سوئد و کشورھاى ديگر بيائيد 

باور .  پشت تريبون ھمين حرفھا را بزنيد
کنيد ھمين مردم با لنگه کفش و اردنگى 

شرم  ،خجالت بکشيد.  بيرونتان مى اندازند
دست از اين پرووکاسيون اسالمى  ،کنيد

 !برداريد
     ٢٠٠٩ژوئن  ٢٧ 

١٠٧شماره   
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خيزش عظيم :  يک دنيای بھتر
توده ھای مردم احزاب عالوه بر 
نقش و جايگاه تاريخی خود، 
احزاب و جريانات سياسی را نيز 

بعضا از زمين .  محک ميزنند
بلندشان ميکند، بعضا به زمينشان 

موقعيت حزب .  ميزند
را از اين بابت "  حکمتيست"

  چگونه ارزيابی ميکنيد؟

 

" حکمتيست"حزب  :علی جوادی
زمين خورد، متاسفانه سخت و 

اجازه دھيد قبل از اينکه .  دردناک
به اين مساله بپردازم تالش کنم که 
حساب اين جريان، مواضع 
عمومی و مشخصا مواضع کنونی 
شان در ضديت با خيزش عظيم 
توده ھای مردم، را از حساب 
کمونيسم کارگری منصور حکمت 

اين مواضع کوچکترين .  جدا کنم
ربطی به کمونيسم منصور 

مواضع کورش .  حکمت ندارد
مدرسی و حزب متبوع ايشان 

اين مواضع ھمانقدر به .  است
کمونيسم منصور حکمت نزديک 
است که مواضع استالين و 
خروشچف و برژنف به مواضع 

من .  کمونيسم لنين نزديک بود
اميدوارم که اين حزب روزی اسم 

را از روی حزبشان "  حکمتيست"
اگر کسی در اين حزب .  بردارند

ذره ای ارزش و احترام برای 
منصور حکمت قائل است من از 

" لطف"ايشان تقاضا دارم که اين 
را در حق منصور حکمت انجام 

و اجازه دھند که تاريخ اين .  دھد
جريان را با شخصيتھا و 
سياستھای کنونی اش و به اسم 

بيش از نام .  خودش قضاوت کند
 !منصور حکمت را لکه دار نکنيد

 

. زمين خورد"  حکمتيست"حزب 
رو در روی ميليونھا مردمی قرار 
گرفت که برای سرنگونی رژيم 
اسالمی بپاخواستند، اعتراض 
کردند، فرياد زدند، جنگيدند، 
کشته و زخمی دادند، و جھان را 
به حمايت از مبارزات خود به 

 

در ابتدای اين :  يک دنيای بھتر
با "  حکمتيست"تحوالت حزب 

پرچم مردم قربانی جنگ جناحھا 
از مردم .  نشويد به ميدان آمد

خواست که در اعترضات جاری 
. عليه رژيم اسالمی شرکت نکنند

عمال از کارگران خواستند که به 
ارزيابی شما .  کارشان ادامه دھند

از متد برخورد اين حزب به 
تحوالت حاضر چيست؟ 

 مشکلشان چيست؟ 

 

مردم قربانی جنگ  :علی جوادی
. جناحھای رژيم اسالمی نشدند

در اين "  حکمتيست"اما حزب 
نتوانست .  تحوالت قربانی شد

اعتراض برحق مردم را از 
جدال جناحھای مردم تشخيص 

و سياستھايش عمال در .  دھد
موازات سياست جناح حاکم 

اين .  رژيم اسالمی قرار گرفت
نگرش توده ايستی و دوم 
خردادی از تحوالت موجود در 

جامعه را ميدان .  جامعه است
جدال دو جناح رژيم اسالمی 
ميدانند و مردم را تقسيم شده 

اين .  ميان اين دو جناح ارتجاع
ديد ناشی از عدم درک و يا عدم 
. قدرت تشخيص سياسی نيست
. ادامه سياست و نگرششان است

دنيايی .  جھانی تکان خورد
اما اين جريانات کماکان .  لرزيد

مانند راه توده و امثالھم تاکيد 
کردند که آنچه در ايران جاری 
است جدال دو جناح ارتجاع 

اين فصل مشترک .  است
متدولوژيک اين جريان و جريان 

اما کورش .  توده ايستی است
مدرسی اين متد توده ايستی را به 

حتی جماعت ھای .  عمق برد
اجاره ای صف احمدی نژاد را 
نيز در صف مردمی قرار داد که 
از قرار به حمايت از جناح 

 ! احمدی نژاد به ميدان آمده اند

 

ما ھمواره تاکيد کرده بوديم که 

 خيزش عظيم توده ھای مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی
 کجا ايستاد؟" حکمتيست"حزب 

 گفتگو با على جوادى

اما اين حزب .  وجد و ھيجان آوردند
پژمرده و افسرده شد و مردم را به 
. خانه نشينی دعوت کرد

اعتراضاتشان را، خواستھايشان را 
مخدوش و تحريف کرد و تالش 
شان را در خدمت تحکيم رژيم 
اسالمی و جناحھايی از آن معنا 

گويی شاھد تکرار تجربه .  کرد
"بوديم"  حزب رنجبران" جای : 

خلق و ضد خلق را عوضی گرفته 
. باور نکردنی است."  بودند

فراخوان اين حزب دعوت از مردم 
و برای تحقق .   به خانه نشينی بود

اين سياست يکی از اعضای 
رھبری اين حزب رسما 

، از کارگران و "آژيتاسيون ميکرد"
مردم زحمتکش تقاضا ميکرد که در 
! اين روزھا اعتراض نکنند؟

ميگويند جھنم ھم با نيات حسنه 
اما جايی برای .  ھموار شده است

ھر .  سوزاندن و نابود کردن است
نيتی که رھبری اين حزب داشته 
باشد، مستقل از نياتشان، رو در 
روی مردم بپاخواسته و جنگ نسل 

اين .  جوان با رژيم اسالمی ايستادند
لکه ای سياه در تاريخ اين حزب 

 . است

 

فيلمھايی که از انقالب اکتبر در 
دوران استالين ساخته شده است 
معموال تصويری بسيار اغراق آميز 
و تحريف شده از واقعيت اين قيام 

در .  کارگری را به نمايش ميگذارد
گوشه ای از اين تصاوير اشاره ای 

آنھا را در .  به نقش منشويکھا دارد
خانه ھايشان نشان ميدھد که از 
پنجره ھای منازلشان به تماشای 

به .  کارگران قيام کننده نشسته اند
آن تصاوير .  سخره شان ميکشد

اما .  تحريف شده و بعضا جعلی بود
انجام داد "  حزب حکمتيست"آنچه 

. عينا تکرار ھمان تصاوير بود
ما ھمواره جوھر .  واقعی بود

منشويکی تزھای اين جريان را نقد 
در اين دوران متاسفانه .  کرده بوديم

اين .  شاھد پراتيک آن تزھا بوديم
تحوالت نقطه عطفی در تاريخ 

 . تحوالت اين حزب است

١٠٧شماره   

ايران صحنه جدال دو جناح 
در مقابل اين .  ارتجاع نيست

نگرش دوم خردادی صدھا صفحه 
به .  مطلب نوشتيم و نقد کرديم

جھان اعالم کرديم که برخالف 
تصورات پوچ و رايج دوم 
خردادی و ژورناليستھای کودن 
رسانه ھای بستر رسمی، 
. کشمکشھا در ايران سه جناح دارد

مردم آن غول خفته ای ھستند که 
در اين ميان عليه ھر دو جناح به 

اين جنگ مدتھاست .  ميدان آمده اند
خيزش اخير فاز و .  که جاری است

دور جديدی از اعتراضات در اين 
 . راستا است

 

اما اجازه دھيد برای باقی نگذاشتن 
جای ھيچگونه توھمی به نقل قول 
مفصلی از منصور حکمت در 
. تبيين اين تحوالت استفاده کنم

منصور حکمت در توصيف 
"تير مينويسد ١٨رويدادھای  اين : 

رويدادھا اثبات حقيقتى بود که ما 
برخالف تصورات و تبليغات 
اپوزيسيون و رسانه ھاى خاتمى 
چى بر آن تاکيد داشتيم و آن اينست 
که مردم ايران جمھورى اسالمى 

خواست مردم نه .  را نميخواھند
تعديل حکومت اسالمى، بلکه 

راى دو سال .  سرنگونى آن است
قبل مردم در دوراھى ارتجاعى 
ناطق نورى يا خاتمى، سند ورود 
آنھا در مقياس وسيع به مبارزه 
فعال براى خالصى از شر 

اين راى .  جمھورى اسالمى بود
خاتمى نبود، راى عليه رژيم، عليه 
اسالم و اسالميت، عليه اختناق و 
سرکوب، عليه فرھنگ ارتجاعى 
تحميلى، عليه فقر و نابرابرى و 
. بيحقوقى در ايران امروز بود

اين .  جمھورى اسالمى رفتنى است
آغاز بالفعل موج مبارزات وسيع و 
علنى اى در ايران است که يک 

١۶صفحه نتيجه اجتناب   
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ناپذير آن سرنگونى رژيم اسالمى 
با اين رويدادھا .  خواھد بود

اردوى سرنگونى طلبى در ايران، 
که ابدا يک اردوى يک دست و 

نيست و نخواھد "  ھمه با ھم"
ماند، بعنوان يک جنبش علنى و 

از .  مردمى اعالم موجوديت کرد
اين تاريخ، حکم قديمى ما که 
جدالھاى جارى سياسى در ايران 

)خاتمى  -خامنه اى (نه دو طرف 
، بلکه سه طرف دارد، يک 
حقيقت غير قابل انکار و پذيرفته 

جدال مردم .  شده محسوب ميشود
عليه کل رژيم اسالمى، آن عاملى 
است که اين جناحھا را در 
جستجوى چاره بجان ھم انداخته 

رويدادھاى اخير اعالم  .است
موجوديت مستقل و علنى يک 
جنبش مردمى براى سرنگونى 

اين بنظر من بر روش و .  بود
رفتار جناحھاى حکومت، احزاب 
سياسى و خود مردم در ماھھاى 
آتى تاثيرات تعيين کننده اى خواھد 

جالب است که در اين .  داشت
ميان الفاظ و اصطالحات رايج تا 
ديروز چگونه بسرعت کھنه شدند 
و تصاوير و شمايل ھاى سياسى 
. ميان ميدان چگونه دگرگون شدند

خود حکومت از خطر 
که "  ختم نظام"و "  براندازى"

گويا از بيخ گوش رژيم گذشته 
عبارت .  است صحبت ميکند

جامعه مدنى جايى گم و گور شد، 
خاتمى براى معترضين 
رجزخوانى کرد و خامنه اى براى 

رسانه .  دانشجويان اشک ريخت
ھاى غربى خاتمى چى و 
ژورناليستھايى که گويى فروختن 
خاتمى به مردم ايران جزو 
تعريف شغلى شان بود، يکباره 

در ايران، .  انقالب را تيتر کردند
مردم علنا به رژيم اسالمى اعالم 

حکم سرنگونى رسما .  جنگ دادند
اين به جنبش .  به رژيم ابالغ شد

اعتراضى، و موج اعتراضات 
آتى، اعم از اعتصابى و 
تظاھراتى و خيابانى، يک ھويت 
کامال متمايز از جناحھاى 

جنبش توده ای ." (حکومت ميدھد
برای سرنگونی رژيم آغاز شده 

خودشان ھستند، تالشھای 
اتحاديه نخود "کارگری را با 

مقايسه ميکند، باور "  فروشان
کنيد نميتواند به ارزيابی متفاوتی 
. از خيزش توده ھای مردم برسد

اگر نخواھد متعجب شود، اگر 
نخواھد به تجديد نظر صد و 
ھشتاد درجه ای از سياستھای 
تاکنونی خودش دست بزند، اگر 
نخواھد رھبری فکری اين خط 
را کنار بزند، ناچارا بايد واقعيت 
را تحريف کند، اعتراضات 
مردم را در جيب جناحی از 

و اين .  رژيم اسالمی قرار دھد
کاری است که حزب 

به رھبری کورش "  حکمتيست"
موقعيت فعلی .  مدرسی انجام داد

اين حزب نتيجه محتوم 
سياستھايی است که کورش 
مدرسی خشت روی خشت در 
اين حزب قرار داده است و 
متاسفانه توسط تعدادى از کادرھا 
و فعالين کمونيستی که ساليان 
سال در کنار منصور حکمت 
 .  مبارزه کردند پذيرفته شده است

 

اخيرا کورش :  يک دنيای بھتر
مدرسی اعالم کرده است که ھر 
کس که خواھان حاکم کردن 
شعار مرگ بر جمھوری اسالمی 
در تجمعات اعتراضی مردم 
. است، مردم را به کشتن ميدھد

نظر شما چيست؟ نوسانات و 
زيگزاگھای اين حزب را چگونه 

  توضيح ميدھيد؟

 

من ھم اين نکته را  :علی جوادی
در مصاحبه ايشان در نشريه 

اما به .  باورم نشد.  پرتو خواندم
چند نکته در اين زمينه بايد 

در درجه اول اين .  اشاره کرد
ارزيابی را بايد در مقابل 
اطالعيه دفتر سياسی حزب 

قرار داد که "  حکمتيست"
خواھان طرح ھرچه وسيعتر 

نابود باد جمھوری "شعار 
در اين تحوالت شده "  اسالمی
از قرار دفتر سياسی حزب . است

متبوع ايشان ھم خدای ناکرده 
دادن مردم را "  کشتن"قصد به 

دارد؟ اما مساله را نميتوان با 
توازن "يا "  عطوفت انسانی"
ميان مردم و رژيم اسالمی "  قوا

اگر شما معتقد باشيد .  توضيح داد
که اين جنگ جناحھا است، اگر 

 

 " حکمتيست"حزب 
 ...کجا ايستاد

است، منصور حکمت، مرداد 
١٣٧٨  ( 

 

اين ارزيابی منصور حکمت از 
 ٧٨تحوالت جاری در ايران سال 

آن ھم ارزيابی و متد حزب .  است
و کورش مدرسی "  حکمتيست"

چه کسی ميتواند اين دو .  است
نگرش را با ھم منطبق بداند؟ اما 
چقدر اين نسل بپاخواسته بايد فرياد 

موسوی بھانه است ھدف "بزند که 
تا حزب "  کل نظام است

باور کند که مردم "  حکمتيست"
برای سرنگونی رژيم به ميدان آمده 

 اند؟ 

 

پايه ھای :  يک دنيای بھتر
متدولوژيک چنين سقوط سياسی از 
نظر شما چيست؟ تناقض اين روش 
برخورد با متد برخورد منصور 
حکمت به تحوالت سياسی جامعه 
ايران کدام است؟ چرا اينقدر 
  تناقض؟ چرا اينقدر رو در رويی؟

 

در پاسخ به سئواالت  :علی جوادی
قبلی اشاراتی به پايه ھای 
متدولوژيک اين سياست حزب 

کردم، تناقض و تقابل "  حکمتيست"
اين روش برخورد را با نگرش 

اجازه .  منصور حکمت نشان دادم
دھيد در اينجا صرفا اشاره ای 
مختصر به علت پايه ای اين 
. سياست و اين رو در رويی بکنم

ببينيد اتخاذ اين سياستھا اساسا ادامه 
منطقی نگرش و ديد سياسی خط 
. کورش مدرسی در اين حزب است

جنبش :  جريانی که معتقد است
سرنگونی طلبی توده ھای مردم 
شکست خورده است، رژيم 
جمھوری اسالمی به حکومت 
متعارف سرمايه داری در ايران 
تبديل شده است، احمدی نژاد نماينده 
ناسيوناليسم عظمت طلب ايران 
است، توانسته است بر بحرانھای 
حکومتی اش فائق آيد، کارگران به 
دنبال کالھی از اين نمد برای 

١٠٧شماره   
معتقد باشيد که ھرگونه تالشی 
برای کنار زدن شعارھای 
طرفداران دو جناح بی فايده است، 
منطقا به اين نتيجه ميرسيد که 
طرح اين شعارھا کامال بی فايده 

و چه پرده ساتری بھتر از .  است
آنچه که اتخاذ شده است؟ واقعيت 
اين است که تبليغ عليه طرح شعار 
سرنگونی در اين خيزش عظيم 
توده ھای مردم يک تالش 

اين تحليل ھا را .  ارتجاعی است
بارھا و بارھا جريانات توده ايستی 

" راه توده"و راست ترين جناح آن 
در مقابل ما و جامعه قرار داده 

اين سقوط سياسی واقعا .  است
: يک نکته گذرا.  تاسف آور است

بايد پرسيد که نظر ايشان در مورد 
" مرگ بر خامنه ای"شعار 
 چيست؟

 

رھنمود شما به :  يک دنيای بھتر
کمونيستھايی که در اين حزب 
فعاليت ميکنند، چيست؟ راھھای 

  پيشاروی اين نيروھا کدام است؟

 

به اين مساله در دو  :علی جوادی
سطح ميتوان برخورد کرد، در 
. سطح فردی و در سطح جمعی

اجازه دھيد که از سطح جمعی 
واقعيت اين است که .  شروع کنم

مجموعه سياستھايی که کورش 
مدرسی نماينده و سمبل آن است 
اين حزب را به اين سرعت و به 

اين .  اين روز زار انداخته است
سياستھا را بايد عميقا نقد کرد و 

اين سياستھا را بايد با .  کنار زد
سياستھايی که در چھارچوب 
عمومی جنبش کمونيسم کارگری 

ميتوان .  قرار دارند، جايگزين کرد
به لحاظ تاکتيکی و غيره دارای 
اختالف بود، اما مبانی کمونيسم 
کارگری در اين باره کامال روشن 

برای اين کار بايد ھمه جانبه .  است
و ريشه ای نقد کرد، نقد نيم بند 

نبايد راه را برای .  کافی نيست
. برگشت اين سياستھا باز گذاشت

بايد قطعنامه و پالتفرم داشت و 
بايد تالش کرد که در نھايت سکان 
رھبری حزب را از دست جريانی 
که نماينده اين سياست راست 

راه ديگری .  است، خارج کرد
اين يک گرايش اجتماعی و .  نيست

سياسی مغاير با کمونيسم کارگری 
اين .  است

١٧صفحه گرايش به غير   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

از ظاھر خويش ھيچگونه قرابتی 
. با کمونيسم منصور حکمت ندارد

اين ھمان مسيری است که ما در 
طی "  حزب کمونيست کارگری"

زمانی که با سياستھای .  کرديم
پوپوليستی و راست رھبری وقت 

زمانی که .  آن روبرو شديم
چرخش و رويگردانی اين خط 
رھبری از کمونيسم منصور 
حکمت بر ما مسجل شد، نقد 
کرديم، جدل کرديم، پالتفرم برای 
رھبری حزب ارائه داديم و در 
نھايت فراکسيون زديم و مسئوليت 
اين راست رويھا را از روی 

اين راه .  دوش خودمان برداشتيم
حلی است که در مقابل ھر 
کمونيستی قرار دارد که در اين 

اما متاسفانه .  حزب فعاليت ميکند
تاريخ تالشھای اين چنينی در اين 

اين .  حزب چندان مثبت نيست
جريان نشان داده است که عليرغم 
ادعاھای خود مبنی بر برسميت 
شناسايی فراکسيون در تئوری در 
عمل به شدت در مقابل ھر اراده 
فردی و جمعی در مقابل 
سياستھای رھبری حزب می 

توبيخ ميکنند و راه خروج .  ايستند
اما به ھر حال .  را نشانشان ميدھد
کمونيستھای اين .  بايد تالش کرد

. حزب بايد دست به کار شوند
 . فردا دير است

 

راه حل فردی اما جدا شدن از اين 
حزب و پيوستن به جريانی 

راه .  کمونيستی کارگری است
 . *ديگری نيست

 

 " حکمتيست"حزب 
 ...کجا ايستاد

  پيام به زنان
 

 !سازمان آزادی زن، سازمان شما است
 

 زنان
دنيا با حيرت .  مبارزات شما عليه رژيم زن ستيز اسالمی تحسين و احترام جھانيان را برانگيخته است

جنگ و گريز خيابانی شما با اوباش اسالمی، شجاعت قابل .  و ھيجان مبارزات شما را دنبال ميکند
تحسين تان در رودرويی با سپاه چاقو کش اسالم و مقاومت بی نظيرتان در مقابل سرکوب و خشونت، 

نيز به اين "  ايران شناسان"اکنون ديگر ناآگاه ترين و کودن ترين .  بيانگر عمق آزاديخواھی شما است
حقيقت پی برده اند که ايران يک جامعه اسالمی نيست و مردم در ايران خواھان آزادی، برابری و 

حضور وسيع زنان در پيشاپيش صف مبارزه عليه  رژيم اسالمی وجود .  خالصی از رژيم اسالمی اند
آزادی زن به سمبل جنبش مردم عليه .  يک جنبش وسيع و توده ای برای آزادی زن را به تثبيت رساند

تصادفی نيست که ندا، زن جوان و شجاعی که در خيزش مردم، در .  رژيم اسالمی بدل شده است
خيابان مورد اصابت گلوله اوباش اسالمی قرار گرفت و جان خود را از دست داد، به سمبل جنبش 

 .مردم عليه رژيم اسالمی بدل ميشود

 
سی سال مقاومت در برابر اين رژيم زن ستيز و قاتل، سی سال جنگ و گريز با سربازان اسالم بر 

سی سال .  تصاوير تغيير يافته اند.  سر حجاب و ابتدايی ترين حقوق انسانی، زنان را آبديده کرده است
يا روسری يا : "پيش اوباش حزب اللھی در خيابان ھا به زنان سنگ پرتاب ميکردند و ھوار ميکشيدند

امروز زنان و .  با اين فرمان رژيم اسالمی پايه ھای حکومت جنايت خود را تحکيم کرد!"  توسری
"دختران جوان بسوی اين اوباش سنگ پرتاب ميکنند و فرياد ميکشند با اين !"  مرگ بر ديکتاتور: 

 .شعار، زنان بر اندام رژيم ضد زن اسالمی رعشه مرگ مياندازند

  

 زنان 
فداکاری ھای شما در اين .  در مقابل شجاعت، مقاومت و استقامت تان سر تعظيم فرود مياوريم

روزھای سخت و ھيجان انگيز اميد به يک آينده انسانی و يک دنيای بھتر را در قلب ھای ميليون ھا 
اين بھای گزافی که برای آزادی و برابری می پردازيد بايد تضمين کننده يک .  نفر زنده کرده است

. جنبش آزادی زن به سازمان خود نياز دارد.  جامعه آزاد و بری از ھرگونه تبعيض و نابرابری باشد
سازمانی که نماينده خواست ھا و اميال آن باشد؛ سازمانی که تقليل گرا نيست؛ سازمانی که به ھيچ 

اکنون زمان آن رسيده است که .  چيز کمتر از آزادی بی قيد و شرط و برابری کامل رضايت نميدھد
سازمان آزادی زن را در ايران گسترش دھيد و در آن متشکل شويد تا با ھم آپارتايد جنسی را به زير 

تمام آزادی و تمام .  کشيم، مردساالری را جارو کنيم و آزادی و برابری کامل زنان را برقرار سازيم
ميھنی چه   -ھيچ تقليل و سازشی را بخاطر ھيچ مصلحتی چه ملی.  برابری خواست ما و حق ما است

 .مذھبی نمی پذيريم

 

 زنده باد آزادی زن
 

 آذر ماجدی

 رئيس سازمان آزادی زن

 2009اول ژوئيه 
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يک دنياى بھتر 
را بخوانيد و به 
دست دوستانتان 

!برسانيد  
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حکومت نظامی موج تعرض  ،به دنبال اعتراضات پرشکوه مردمی در ھفته ھای اخير برای بزير کشيدن حکومت جانيان اسالمی ،بنا به خبر دريافتى
در  ،نيروھاى سرکوبگر و امنيتى رژيم بدنبال قتل و ضرب و شتم جوانان و مردم معترض به جان آمده.  و بازداشت ھاى وسيع را شروع کرده است

 . اين روزھا موج وسيعی از دستگيری و بازداشتھا و خانه گردی را در سطح شھر تھران به شيوه فاشيستھا شروع کرده اند

 

ماموران سرکوبگر حکومتی به کارگران زحمتکش نانوايی سنگک و لواش خيابان بلوار فردوس به  ،در ھمين رابطه در روز دوشنبه ھشتم تيرماه
نفر از اين  12به طرز وحشيانه ای حمله ور شده و ...  بھانه شرکت در اعتراضات مردمی و اغتشاش و به آتش کشيدن کيوسک نيروی انتظامی و

از سوی ديگر عوامل .  ھم اکنون اين دو نانوايی بدليل دستگيری کارگرانش تعطيل می باشند.  کارگران زحمتکش را به زندان اوين منتقل می نمايند
ماموران  ،اطالعاتی در اين روزھا  با کنترل و مراقبت از منازل و مجتمعھايی که مردم شبانه در پشت بام آنھا عليه حکومت شعار داده و يا می دھند

ماموران سرکوبگر پس از تفتيش و خانه گردی .  سرکوبگر و اطالعاتی شبانه مشغول يورش به خانه ھا و حريم زندگی خصوصی مردم ھستند
 . جوانان و افراد سرپرست خانوار را دستگير نموده و به مکانھای نامعلومی منتقل می کنند

 

بلوار کشاورز، خيابان  ،خانه گردی و يورش به زندگی خصوصی مردم در بسياری از محالت تھران از جمله ستارخان، شھرک آپادانا، ميدان توحيد
 . و در بسياری ديگر از محالت اجرا شده و ھمچنان در حال اجراست ،ولی عصر، فلکه دوم و اول صادقيه

 

از طرف ديگر حکومت اوباش اسالمی از طريق عناصر مزدور حراستی خود طی بخشنامه ھای محرمانه از ادارات دولتی خواسته است به قيد 
ست فوريت اسامی کارمندان و کارکنانی را که در اين روزھا از خروجی ساعتی و مرخصی شھرستان استفاده نموده اند را در اختيار ارگانھای حرا

 . و سرکوبگر قرار دھند

 

 بنا به اخباری اکثريت دستگير شدگان اعتراضات اخير در زندان اوين در بندھای تحت نظارت اداره اطالعات نگه داری، شکنجه و بازجو يی می
بنا به يک خبر موثق حکومت اوباش اسالمی در ھفته ھای گذشته برای سرکوب اعتراضات مردمی اقدام به سازماندھی و جمع آوری .  شوند

ظاھرا .  نفر متشکل از عناصر بسيجی، لمپن و چماق بدست و شرور از شھرستانھای مختلف و گسيل اين مزدوران به تھران نموده است 000/20
 140نفر رقمی حدود  000/20تومان بوده بنا به اعالم يکی از عوامل امنيتی حکومت اسالمی ھزينه روزانه اين  7000مزد روزانه اين عناصر 

ھم اکنون دولت احمدی نژاد طی بخشنامه محرمانه به کليه بانکھا اعالم نموده ھر يک از بانکھا موظفند ھزينه يک روز .  ميليون تومان در روز است
 ! اين اوباش چرخانی را بپردازند

 

اين روزھا خيابانھا و ميادين اصلی تھران .  جو پليسی و سرکوب و حکومت نظامی اعالم نشده در جای جای تھران ھمچنان به قوت خود باقيست
صحنه جوالن انواع نيروھای پليس ضد شورش، لباس شخصی ھا و گله ھای موتور سوار بسيجی و پاسداری است که جنون آميز حتی در مسير 

 . زوزه می کشند... خيابانھای ويژه طرح ترا فيک، يک طرفه و 

 

در تبريز و اصفھان و شيراز و .  بنا به خبر ديگرى جمھورى اسالمى در سنندج در روزھاى گذشته چھار جوان را در مال عام اعدام کرده است 
 . دستگيرى و خانه گردى عمومى تر است اما در تھران وسيع و گسترده است. اھواز وضعيت به ھمين ترتيب است

 

حکومت نظامى احمدى نژاد وظيفه .  بسازد"  عامل آمريکا و اسرائيل"جمھورى اسالمى نميتواند ميليونھا نفر را بگيرد و زندانى کند و برايشان شو 
اما حکومت نظامى اوباش اسالمى دوام .  و تصفيه مخالفين درون حکومت است ،گسترش ارعاب در جامعه ،ترساندنشان ،اش انتقام گرفتن از مردم

آنھم دولتى که خوديھايشان ھم برسميتش نميشناسند و مردمى که تا دو .  نميتوان يک کشور ھفتاد ميليونى را با حکومت نظامى اداره کرد.  نمى آورد
جمھورى اسالمى به .  موج اعتراض در جامعه با سرعت گسترده خواھد شد.  روز پيش خواب از چشم امام زمان اين دلقک ربوده بودند قبول نميکنند

 .   جمھورى اسالمى رفتنى است. اين اقدامات تنھا آتش قيامھاى شھرى را شعله ور تر ميکند. اين روشھا نميتواند اين پيچ مرگ را رد کند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩جوالى  ٢ – ١٣٨٨تير  ١٠

 

 ! گسترش بازداشتھا و خانه گرديھا در تھران
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قھرمانان "داستان تراشى  ،او
که تمام جمال و جبروت "  پوشالى

جنگ با منصور "شان را در 
تبيين ميکنند و تالش "  حکمت

دارند در بازار آنتى کمونيسم 
ھمه  ،کارگرى سھمى بگيرند

براين واقعيات تاريخى، مکتوب و 
مدون و تالش بيوقفه و دورانساز 

 . او متکى است

 

به ھمين اعتبار درگذشت   -۵
نابھنگام او توازن سياسى را نه 
فقط در ميان چپ، بلکه در 
. اپوزيسيون ايران بھم ريخت

منصور حکمت قطبى بود که 
سياست در ايران از او تاثير مي 

منصور حکمت در سطح .  پذيرفت
چپ ايران ستونى بود که به چپ 
امکان می داد در مقابل راست 

فقدان او تاثيرات .  سر بلند کند
تعيين کننده ای دراين شرايط 
گذاشت و انشقاق در حزبى که او 
ساخته بود و دستاورد دو دھه 
تالش کمونيسم مارکسى نوين 

راه را بر ميدان  ،معاصر بود
دارى جريانات حاشيه اى و 
. تعرض به منصور حکمت گشود

حمله به منصور حکمت عميقا 
ادامه .  سياسى و طبقاتى است

جدال تمام نشده ناسيوناليسم و 
جنبشھاى غير کارگرى و غير 
مارکسيستى با کمونيسم طبقه 

آنھائى که در زمان .  کارگر است
حيات او به کنج عزلت خزيده 
بودند و توان عينى ھماوردى 
فکرى و سياسى با کمونيسم طبقه 

بدنبال  ،کارگر را نداشتند
درگذشت وی و بويژه بدنبال 
. انشعاب در حزب او بيرون آمدند

ھاى "  قھرمانى"تاريخ مجعول 
ناقھرمانان در اين دوره نگارش 
شد و کمپين ضد کمونيستى حمله 
به منصور حکمت و حتى حمله به 
حرمت زندگى شخصى او تنھا در 
اين دوران و در متن دنياى مملو 
از ارتجاع و بى پرنسيپى و 

 .حاشيه شدن انسانيت ممکن شد

 

مستدل و سياسى از منصور حکمت و بر برافراشتن قدرتمند تر اين 
پلنوم حزب بر .  پرچم در متن اعتراض سياسى و طبقاتى تاکيد ميکند
بويژه در اوضاع  ،معرفى وسيعتر منصور حکمت و انتشار آثار او

کنونى جھان که کمونيسم و مارکسيسم بار ديگر مورد توجه طبقه 
فقدان پرچم و سنت کمونيستى کارگرى .  تاکيد ميکند ،کارگر است

بناگزير اعتراض واقعى کارگران را پشت جريانات چپ بورژوائى و 
 ،کارگران کمونيست ،حزب.  رفرميستى و آنارشيستى بسيج خواھد کرد

مارکسيستھا و طرفداران کمونيسم کارگرى را به پيوستن به صفوف 
 .  حزب منصور حکمت فرا ميخواند

 

 مصوب پلنوم چھارم به اتفاق آرا

 ١٣٨٧بھمن  – ٢٠٠٩ژانويه 

*** 

کمونيسم منصور حکمت 
 ...پرچم حزب ماست

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -۶
بر پايه دفاع از منصور حکمت و 

برافراشتن پرچم سياسى و  
. کمونيستی کارگرى او بنا شده است

منصور حکمت پرچم سياسى حزب 
اين حزب خود را موظف به .  ماست

دفاع مستمر از منصور حکمت 
اين حزب خود را موظف به .  ميداند

پراتيک سنت کمونيستى و کارگرى 
. و مارکسى منصور حکمت ميداند

اين .  اين ھويت اعالم شده آنست
حزب در مقابل ھر تعرض به 
منصور حکمت از ھر سو و در ھر 

اين حزب .  قالبى قاطعانه مى ايستد
 ،اجازه تحريف منصور حکمت را

چه از جانب جريانات رسما ضد 
کمونيست و چه از جانب کسانى که 

تالش "  کمونيسم کارگرى"با نام 
دارند سياستھاى راست و پوپوليستى 

. نخواھد داد ،خود را توجيه کنند
دفاع از منصور حکمت براى ما 
. دفاع از کمونيسم کارگرى است

دفاع از منصور حکمت براى ما 
امرى صرفا شخصى، عاطفى و يا 

 ،نيست"  ايدئولوژيک"کليشه اى و 
امرى سياسى، اجتماعى و طبقاتى 

منصور حکمت يک سنت .  است
. متمايز در کمونيسم معاصر است

سنتى که به روشن ترين وجھى 
ادامه ماترياليسم پراتيک مارکس و 
لنين است و تاريخ جدالھاى سياسى 
و فکرى پيروز و پر افتخار را 

منصور حکمت .  پشتوانه خود دارد
و کمونيسم کارگرى او تنھا افقى 
است که در صورت ناظر کردن آن 
به اعتراض ضد سرمايه دارى 
طبقه کارگر ميتوان افق پيروزى 
. کمونيسم در ايران را گشود

پيروزى کمونيسم در ايران در گرو 
پيشروى اين سنت متمايز اجتماعى 
در تقابل با سنتھاى متفرقه غير 
کارگرى و بقاياى کمونيسمھاى 

دفاع از منصور .  اردوگاھى است
حکمت به اين اعتبار تداوم جدال ما 

در قلمروھاى متعدد جدال طبقاتى  
 .   با جريانات بورژوائى است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -٧
بر تداوم دفاع قاطع و روشن و 

١٠٧شماره   

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

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

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

  www.m-hekmat.com/ 



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

.  رھبران شاخص جدال طبقاتى در تاريخ ھمواره موضوع جدال اند
منصور حکمت، نه فقط در مرکز جنبش کمونيستى طبقه کارگر، بلکه 

از شاخص ترين  ،در ميان نيروھاى اپوزيسيون رژيم اسالمى
ھر کس که .  شخصيتھاى سياسى است که ھمواره مورد بحث بوده است

ميخواھد با رژيم اسالمى بسازد بايد با منصور حکمت و سازش 
ھر کس که ميخواھد در .  ناپذيرى انقالبى کمونيستی او تسويه حساب کند

نام بگذارد بايد "  سوسياليست، انقالبى و کارگرى"طيف چپ خود را 
ھر کس که تا ديروز کارى .  حسابش را با منصور حکمت صاف کند

ميکرد و امروز نميخواھد بکند خود را ناچار می بيند با منصور حکمت 
ھر کس که تا ديروز به چپ و سوسياليست بودن و ھمراھى با .  دربيافتد

منصور حکمت افتخار ميکرد و امروز ميخواھد ناسيوناليست، قوم 
اول سنگى به  ،پرست، دمکرات، دگرانديش و پست مدرنيست باشد

ھر کس که ميخواھد ديدگاه ھاى .  سوی منصور حکمت پرتاب ميکند
عتيق در چپ ايران را بازسازى کند و نميتواند از اعتبار و ميزان نفوذ 

پشت منصور حکمت سنگر  ،کمونيسم کارگرى صرف نظر کند
چه زمانى که زنده بود و چه پس از درگذشت  ،منصور حکمت.  ميگيرد

از معدود کسانى است که ھمراه با توجه وسيع به عقايد و ديدگاه  ،اش
ھايش ھمزمان مورد تعرض و تحريف سياسى و حتى حمله شخصى 

به ھمين اعتبار دفاع از منصور حکمت ادامه کشمکشى است . بوده است
که کمونيسم طبقه کارگر با جريانات متفرقه بورژوائى و جناح ھاى 

 .مختلف آن داشته است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تصريح ميکند؛ 

 

منصور حکمت برجسته ترين نظريه پرداز مارکسيست و رھبر   -١
بدنبال شکست انقالب اکتبر و مرگ .  انقالبى و کمونيست معاصر است

منصور حکمت تنھا کسى است که روشن ترين رگه مارکسيستى  ،لنين
او .  را نه فقط در ايران، بلکه در قلمرو جھانى نمايندگى کرده است

با اعتماد به نفس ترين و انقالبى ترين نماينده کمونيسم  ،صريح ترين
که ويژگى عمومى آن عقب  ،او در مقاطع مھم تاريخى.  پراتيک است

يعنى در اوج سرکوب  ،نشينى و سرخوردگى و انفراد و تسليم بود
و در اوج آنتى کمونيسم بين المللى در مقطع "  ۵٧انقالب "خونين 

پرچم تشکيل حزب کمونيستى طبقه کارگر و  ،فروپاشى بلوک شرق
منصور حکمت .  پرچم حق با مارکس و طبقه کارگر است را برافراشت

در يک مقياس تاريخى و از نظر فکرى و سياسى نماينده انسانيت طبقه 
 . کارگر، حقانيت مارکس و انقالبيگرى کمونيسم کارگرى است

 

منصور حکمت بعنوان يک تئوريسين مارکسيست سھم و مکان ويژه   -٢
اى در دفاع از مارکسيسم داراست و درافزوده ھای عميقی به تئورى 

يعنى  ،ايران  "٥٧انقالب "حجم آثار او در مقطع .  مارکسيستى دارد
دورانى که چپ ايران تا مغز استخوان زير سلطه کمونيسمھاى 

از زير آوار  ،بورژوائى اردوگاھھاى شوروى، چين و پوپوليسم بود
بيرون کشيدن کمونيسم و مارکسيسم و تالش براى ناظر کردن اين پرچم 

 در سالروز درگذشت منصور حکمت 
 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جايگاه منصور حکمت
 

 !کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست
. به حرکت سوسياليستى طبقه کارگر يک استثناء در تاريخ جامعه است

تالش ھاى فکرى و سياسى منصور حکمت و دفاع پرشورش از مارکس 
چپ ايران را دگرگون کرد و تشکيل حزب کمونيست ايران تنھا  ،و لنين

منصور حکمت به نماينده بالمنازع .  يک محصول سياسى آن بود
در تداوم اين تالش ھا و در چھارچوب .  مارکسيسم در ايران بدل شد

مباحث کمونيسم کارگرى درافزوده ھای تئوريک، سياسی و پراتيک 
آثار متعدد و ماندگارى که از او .  منصور حکمت بسيار تعيين کننده است

بجا مانده است در موارد زيادى از متون مشابه مارکسيستى عميق تر 
اين افتخار بزرگ از آن اوست که موفق شد پرچم انقالبى و .  است

کارگرى مارکسيستی را بعنوان پرچمى سياسى، بسيار جذاب و قابل توجه 
 . در يک دوره بشدت تاريک در دنيا تبديل کند

 

منصور حکمت منشاء و رکن  ،از زاويه دستاوردھاى تشکيالتى  -٣
اتحاد مبارزان "اساسى فکرى، سياسى و عملی تشکيل سازمان 

و "  حزب کمونيست کارگرى"  ،"حزب کمونيست ايران"  ،"کمونيست
وی ھمچنين مبتکر و طراح .  است"  حزب کمونيست کارگرى عراق"

اول "  ،"فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانى"پروژه ھائى مانند 
و بسيارى از پروژه ھاى حزبى و غير "  کنوانسيون خط نو"  ،"کودکان

از نظر سنتھاى کار سياسى و تشکيالتى، او .  حزبى ديگر بوده است
. نماينده چھارچوب ھاى اجتماعى و غير فرقه اى فعاليت کمونيستی است

منصور حکمت تصويرى اجتماعى از جنبش کمونيستى طبقه کارگر 
ارائه داد و با روشھا و سنتھاى کار فرقه اى و حاشيه اى که طى دھه 

يکی از .   تعيين تکليف کرد ،ھاى متمادى ھويت چپ شده بود
دستاوردھای مھم وی تبديل کمونيسم به يک جنبش سياسى است که 

منصور حکمت در زمان حياتش .  روزمره در جدال قدرت شرکت دارد
بيوقفه تالش کرد که نه فقط از مارکس و کمونيسم با تمام قدرت دفاع کند، 
بلکه کمونيسم را از تصوير سنتى و خاکسترى موجود خالص سازد و 
بعنوان يک سنت سياسى، مطرح، جذاب، مدرن و انسانى در مقابل جامعه 

در نتيجه کار و تالش او انقالبى زير و رو کننده در سيماى .  قرار دھد
منصور .  فکرى و سياسى، سنت ھا و سبک کار چپ موجود بوجود آمد

حکمت ارکان اساسى و ھويتى يک کمونيسم کارگرى مارکسى، سياسى و 
براى او طى کردن اين مسير و تبيين .  خالف جريان را ترسيم کرد

استراتژى پيروزى کمونيسم در ايران تنھا راه احياء کمونيسم در مقياسى 
 . جھانى بود

 

او قادر .  دشمنان طبقاتى بيشمارى داشت  به اين اعتبار منصور حکمت  -۴
شد پرونده کمونيسم بورژوائى را در قلمروھاى فکرى، سياسى، تئوريک 
و سبک کارى در جامعه ايران ببندد و کمونيسم مارکسى و کارگرى را 

منصور حکمت قادر شد .  مجددا به يک جنبش سياسى معتبر بديل کند
يکبار ديگر بعد از لنين و بلشويکھا در جنگ اول، مرز روشنى با 
ناسيوناليسم و روايات مختلف نگرش ناسيوناليستى و پوپوليستى حاکم بر 
چپ ترسيم کند و در قلمرو سياسى ناسيوناليسم مرتجع و ضد کمونيست 

تحريف  ،حمله به منصور حکمت.  را سرجايش بنشاند

  ١٠٧شماره 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

١٩صفحه   


