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 زندانى سياسى 
 و مسئله آزادى جامعه

 

" زندانى سياسى آزاد بايد گردد      "در سالهاى اخير شعار       
اينروزها مسئله زندانى سياسى      .  وسيع تر بگوش ميرسد     

و جنايات وحشيانه عليه زندانيان همه جا مورد بحث                     
مردم در ابعادى توده اى و بحق از بانيان زندانها              .  است

و شکنجه گران و شکنجه گاهها منزجرند و اين انزجار               
بروز "  زندانى سياسى آزاد بايد گردد             "را با شعار           

همين انزجار عمومى و فاش شدن ابعاد و                         .  ميدهند
شناعت جنايات اخير است که امثال کروبى را وادار                     

واقعيت اما اينست که اين        "!  به خدا پناه ببرد     "کرده که    
توحش اسالمى ادامه سه دهه تاريخ ممتد جنايت                                
جمهورى اسالمى عليه مردم و مخالفين سياسى است و                
کروبى ها و موسوى ها دقيقا از آن مطلع اند و در آن                       

تفاوتى اگر هست اينست که امروز اين         .  شريک بوده اند  
قطار بسرعت بسوى دره ميرود و مانند هميشه ناجيان آن        

 .  به تقال افتاده اند

 

اولين سوال ساده اينست که چرا زندانى سياسى هست؟                
 با هر نوشته و        ، با هر نقدى     ،چرا بايد با هر اعتراضى       

اظهار نظرى عده اى دستگير شوند و کار ما اين باشد که            
آنها را آزاد کنيم؟ چرا بايد اعتراض صرفا اين باشد که                 
زندانيان بدون در نظر گرفتن موازين حقوقى يا                                

شده اند؟  "  محاکمه"برخوردارى از وکيل و دادگاه علنى         
ترديدى نيست که اسرا و مجرمين حقوقى دارند و در                    
يک جامعه آزاد و حتى نسبتا آزاد بايد اين حقوق بدوى                  

اما سوال اينست چرا هنوز مقوله اى         .  تماما رعايت شود  
در "  جرم سياسى "بنام زندانى سياسى داريم؟ چرا هنوز          

 جوامعى مانند ايران جزو مفروضات حکومتها است؟ 

 

 در اعتراض به حمله وحشيانه رژيم اسالمی به مردم کردستان

  مرداد را به روز اعتراض گسترده ٢٨
  !عليه رژيم اسالمی تبديل کنيم

٢صفحه   

 : شوراهای سرخ ها
 ضرورت و نقشه عمل

 

 ۵صفحه گفتگو با آذر ماجدی                                         

گر؛            حات دي ام حزب در            در صف ي پخش پ
قالب     ،در مورد جامعه مدنى     ،اسالم شهر    ان

ت                       ه اس ان الب زن ق ک ان ران ي ى اي  ،آت
 ... و ،خودسوزى در شهردارى مريوان

در کنار : "پس از سه دهه جنايت
 "همراه ما مردم "،"مردم

 "حزب کمونيست کارگری"نقدی بر سياستهای پوپوليستی 

 ٩صفحه على جوادى                                                    

  ،يادداشت سردبير

 اطالعيه اعالم موجوديت و آئين نامه
 استکهلم –شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 )١(صحنه های پيشِ  رو  
 

 ١٢صفحه سعيد مدانلو                                                

گزارش يک برگ 
از جنايت بر عليه 

يک نيروى 
 اپوزيسيون

 
 ١٨صفحه على طاهرى                    

قطب سرخ ها در مقابل قطب سبز 
 و شير و خورشيدى

 مرورى بر يک تجربه در خارج کشور
 

 ١۵صفحه سياوش دانشور                 

شيرين عبادی و جنايات رژيم 
 اسالمی

 ٢٠صفحه على جوادى                     



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زندانى سياسى نه مقوله جديدى             
. است و نه ويژه حکومت اسالمى       

تا به ايران برميگردد هميشه داغ         
و درفش و شکنجه و اعدام و                    
سربه نيست کردن وجود داشته             

در تاريخ ايران بجز مقاطع      .  است
 که مسئله قدرت             ،بسيار کوتاه    

سياسى هنوز تعيين تکليف نهائى         
 همواره زندانها در کنار               ،نشده

کاخ هاى سلطنتى و اسالمى                    
همواره آزاديخواهان  .  ساخته شدند 

" تروريست"و مخالفين را با نام          
خيانت به   "و   "  عامل خارجى  "و   

کشته اند و در قبرستانهاى       "  وطن
. بى نام و نشان دفن کرده اند                    

همواره تعدادى را در زندانها زير      
انواع شکنجه قرار داده اند تا به             
قدرت شاه و آخوند و اختناق در             

 "! ايمان بياورند"آن مملکت 

 

زندانى سياسى بوده و هست چون       
زندانى سياسى  .  اختناق حاکم است  

هست چون آزادى به مسلخ رفته           
زندانى سياسى هست چون       .  است

منافع سياسى و اقتصادى اقليتى            
مرتجع و بورژوا حکم ميکند که           
اکثريتى عظيم گوش بفرمان                   

زندانى سياسى هست چون      .  باشند
هويت انسانى شهروندان سلب               

شاه و    "  ملت"شده و همه را               
امام و    "  امت"ناسيوناليسم و يا          

زندانى سياسى    !  اسالم کرده اند      
هست چون آزادى و حقوق فردى        
و اجتماعى معنا ندارد و قانون               
جامعه براساس ضديت با آنها بنا          

زندانى سياسى هست      .  شده است  
چون سرمايه دارى در کشورهائى     
مانند ايران به اختناقى باندازه                 
کافى گسترده نياز دارد تا بتواند            
کارگر را ارزان و خاموش                      

 سازمانهاى کمونيستى و     ،نگهدارد
کارگرى را بکوبد و دخل و خرج        

زندانى .  سرمايه را تنظيم کند             
سياسى هست چون هنوز در کنار        
منافع و امتيازات سياسى و                       

 فرهنگ   ،اقتصادى طبقه بورژوا     
منحط بى هويتى اجتماعى و                    

اين و آن مرتجع        "  جانفدا بودن  "
آدمکش شنل بدوش يا عمامه بسر        

. نميگذرد اين غير ممکن است           
 با هر      ،هر نوع سرمايه دارى        

رنگ پرچمى و با هر درجه از            
ترکيب ناسيوناليسم و مذهب و            

 به زندانى سياسى و          ،دمکراسى
زندانبان و شکنجه گر و نيروى          

 . سرکوب نياز دارد

 

آزادى و رهائى به معنى ايجابى         
آن با طبيعت نابرابرى بنيادى در      

. سرمايه دارى در تناقض است          
در کشورهاى غربى که                           

 و عده اى     ،دمکراسى حاکم است  
نسخه هاى رنگ و رو رفته                   
اسالمى و ملى آن را براى مردم         

 زندانى سياسى به     ،تجويز ميکنند 
هرچند .  معنى رايج آن نداريم          

انواع فشار و خذف به اشکال               
ظريفتر وجود دارد و کنترل                 

. شهروندان امرى علنى است              
ظاهرا آزادى بيان به معنى                    
حقوقى آن وجود دارد و هر کسى   
ميتواند هرچه دل تنگش ميخواهد     

. در چهارچوبهاى مجاز بگويد          
اما آزادى امرى صرفا حقوقى            
نيست بلکه و اساسا اقتصادى و          

دراين جوامع     .  اجتماعى است    
ظاهرا من و شما حق داريم                    
حرف بزنيم اما امکان حرف                
زدن در همان مقياسى که                         
بورژوازى دارد غير ممکن                 

شما ميتوانيد در اينترنت         .  است
چيزى بگويد و طرف مقابل با             
رسانه هاى عظيم اهداف و                     
سياستهايش را پيش ميبرد و                  
ارزشهاى فکرى و اخالقى و               

. فرهنگى اش را جا مى اندازد            
آزادى صورى با آزادى واقعى و      

اگر .  مادى تفاوت بنيادى دارد         
کسى نتواند امکان مادى حقوق           
قانونى اش را داشته باشد آن                  

ما .  قانون دکورى بيش نيست           
ظاهرا از بسيارى حقوق                         
برخورداريم و در واقعيت امکان      

اينها .  عينى تحقق آن را نداريم          
هنوز راجع به کشورهائى است         
که ديکتاتورى طبقه بورژوا در         
چهارچوب دمکراسى نيابتى پيش    
ميرود و مسائلى مانند ارتش و             
پليس و استثمار و مالکيت                       
خصوصى مورد بحث اين                     

در . دمکراسى و انتخاباتش نيست 
کشورهائى مانند ايران که                      
سرمايه دارى و اختناق دوقلوى         
تاريخى اند داستان تماما فرق               

 . ميکند

 

 زندانى سياسى 
 ...و مسئله آزادى جامعه 

بيش از يک قرن        .  بازتوليد ميشود  
است که مردم تالش کردند آزاد                 
باشند و هر بار اختناق و استبداد و            
ديکتاتورى شاهى و اسالمى اين               

بيش از  .  تالش را بخون کشيده است    
يک قرن است که مردم تالش                      
ميکنند آزاد شوند و هر بار کوهى            

در "  خط قرمزها  "ها و     "  تابو"از   
مقابلشان صف بسته اند و هر نوع            
از تخطى از آن با عواقب سنگين              

مادام که بنيادهاى   .  روبرو شده است  
سياسى و اقتصادى و اجتماعى و              

 ،فرهنگى نابرابرى باقى است                   
اختناق و زندانى سياسى مانند فيلم           
 . تکرارى جبرا وجود خواهد داشت

 

آزادى بيقيد و شرط کليه              "شعار    
در کنار شعار        "  زندانيان سياسى   

اعم "  آزادى بيقيد و شرط سياسى        "
از آزادى بيان و نقد و اجتماع و                  

 از    ،اعتراض و تحزب و تشکل             
شعارهاى قديمى و برنامه اى                      

هر زمان   .  کمونيستهاى ايران است    
آزادى ويژه طبقه حاکم و اشراف و         
سرمايه داران و يا يک طبقه معين           

 سهم ديگران اختناق و                        ،باشد
. سرکوب و زندان و اطاعت است           

يا حتى  "  خلق"آزادى نميتواند ويژه     
 ،طبقه انقالبى و گروهى ويژه باشد        

آزادى امرى است مربوط به انسانها      
آزادى .  و تک تک شهروندان               

نميتواند در جامعه اى خاکسترى با         
متحقق "  ايدئولوژيک"حکومتى       

شود چون قدرت و منافع حکومت            
مربوطه بناگزير گرايش به محدود         

اگر .  کردن و سرکوب آزادى دارد        
ميخواهيم زندانى سياسى و جرم               

 اگر      ،سياسى به تاريخ بپيوندد                
ميخواهيم زندانهاى سياسى را منحل     
کنيم و ادوات شکنجه و آلبوم                        
شکنجه گران و زندانبانان و                         
قربانيان آن را در همان اماکن                     
بعنوان موزه دوران جهالت و                     
ديکتاتورى و اختناق سرمايه دارى        

 بايد همراه با        ،در ايران ثبت کنيم       
نفى زندانى سياسى امر آزادى بيقيد        

در .  و شرط سياسى را متحقق کرد        
جوامعى مانند ايران که سرمايه                 
دارى بدون اختناق سياسى امورش        

١١٣شماره   
در آستانه سرنگونى حکومت                  
سلطنتى زندانيان سياسى آزاد شدند      
و با سرنگونى حکومت اسالمى و        
شايد زودتر زندانيان سياسى که              
هنوز زنده مانده اند آزاد خواهند             

در آنزمان شعار زندانى                .  شد
سياسى آزاد بايد گردد براى دوره          
بسيار کوتاهى از اولويت جامعه            

. کنار رفت و اينبار نبايد چنين شود      
امروز ابواب جمعى حکومت و از       
جمله مغضوبين سياسى مانند                   
رفسنجانى و موسوى وقتى از                  
آزادى زندانيان سياسى ميگويند             
منظورشان اعضا حزب مشارکت       
و مجاهدين انقالب اسالمى و                    

منظور .  دوستان خودشان است         
شان نفى زندانى سياسى و نفى                 
جرم سياسى و نفى زندانهاى                     

منظورشان آزادى    .  سياسى نيست  
ضد "کسانى نيست که بزعم آنها             

کسى .  اند"  ضد نظام  "و   "  انقالب
که ميگويد جمهورى اسالمى نه              
يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه                  

 دارد ميگويد هر کسى که به        ،کمتر
اسالم و قانون اساسى و واليت                 
فقيه التزام ندارد مستوجب هر                  

و تاکنون يکنفر اينها     .  عاقبتى است 
عليه جناياتى که دسته جمعى به               
رهبرى خمينى مرتکب شدند                    

هزاران هزار    .  حرف نزده است      
نفرى که سالخى و کشتار شدند و           
در تف آبادها و لعنت آبادها و                    
خاورانها دفن شدند براى همه اينها       

. بوده است        "  قتلهاى مجاز        "
مادرانى که حتى نميدانند بعد از              

 سال قبر فرزندانشان کجاست          ٣٠
از نظر اينها ظاهرا انسان محسوب      

 .  نميشوند و حقوق ندارند

 

امروز که مسئله زندانى سياسى به        
امرى توده اى و دهها ميليونى                  

 امروز که             ،تبديل شده است            
طراحان و برپا دارندگان ارگانهاى     
سرکوبى مانند سپاه و بسيج و                    
اطالعات جمهورى اسالمى خود          
قربانى همين دستگاه هاى مخوف          

 امروز که حکومت         ،امنيتى شدند  
اسالمى در قلمرو جنايت گوى                 
سبقت را از جنايتکاران و                           
حکومتهاى ديکتاتورى دنيا ربوده        

 بايد شعار و سياست و                      ،است
دورنماى جنبش آزاديخواهانه براى    
نفى زندانى سياسى روشن و بدون        

 . تفسير باشد

 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و نه فقط      -کليه زندانيان سياسى     -
بايد بدون قيد و شرط          -"خوديها"

" جرم سياسى  "مقوله   .  آزاد شوند  
را بايد به زباله دان تاريخ ريخت          
و مطلقا با هيچ نوع تفسيرى آن را      

جرم سياسى   .  در قوانين نپذيرفت    
 . نداريم

 

زندانهاى سياسى بايد برچيده             -
هر نوع شکنجه و آزار              .  شوند

جسمى و روانى عليه مجرمين               
بايد قانونا ممنوع باشد و جرم                  

زندان ابد و    .  جنائى محسوب شود   
مجازات اعدام بايد در قوانين                  

 . کشور لغو شود

 

سران و سردمداران و                        -
کارگزاران جنايت عليه مردم بايد       
در دادگاههاى منتخب و عادالنه و      
علنى بجرم جنايت عليه مردم و نه       

. بجرم عقايدشان محاکمه شوند             
مردم ايران و قربانيان سه دهه               
حکومت ترور و وحشت نياز                 
دارند حقايق را بدانند و از اين                

مردم .  دوران سياه عبور کنند            
ايران نيازى به انتقام و تداوم                    
چرخه خشونت و آدمکشى و                   

ما مجازات اعدام    .  قصاص ندارند 
و شکنجه و زندان ابد را لغو                    
ميکنيم اما قاتلين و جنايتکاران را        

سياست سازش با        .  نمى بخشيم   
جنايتکاران که اپوزيسيون راست      
و از جمله سلطنت طلبان ساز آن          
را کوک کرده اند سياست تداوم             

هيچ جامعه شبه   .  همين بساط است  
انسانى به جنايتکار مدال افتخار           

جنايتکاران بايد محاکمه       .  نميدهد
شوند و اسرار و زواياى جنايت            

. در سه دهه گذشته را روشن کنند       
اما اعدام و انتقام سياست جنبش             
آزاديخواهانه کمونيسم کارگرى          

پايان دادن به تاريح                  .  نيست
طوالنى جنايت يک شرط مهم               
برپائى يک جامعه آزاد و                           

 . خوشبخت و انسانى است

 

آزادى سياسى قيد و شرط ندارد          -

بيانى از آزادى بورژوا در                     
 حقوق اجتماعى       ،استثمار است   

دامنه .  را شکمى لغو کرده اند           
آزادى فردى و آزادى اجتماعى          
مادام که چهارچوب حقوق و                
آزاديهاى مصرح يکسوى اين             
معادله اجتماعى را زير سوال             

تنها مرز در    .  نبرده اند معتبراند   
دامنه اين آزاديها نقض آزاديها و        
حقوقى است که يک جامعه آزاد         
براى کليه شهروندانش برسميت       

 . شناخته است
 

اينروزها که سواالت اساسى               
جامعه در متن تقابل با ارتجاع             
اسالمى بيش از پيش مطرح                  

 بايد به آينده اين نبردها          ،ميشوند

 

 زندانى سياسى 
 ...و مسئله آزادى جامعه 

. نيست"  از ما بهتران       "و ويژه        
آزادى سياسى جزو حقوق بديهى              
شهروندان است و بايد بدون قيد و             

 از کمونيست    ،هر کسى .  شرط باشد 
و مارکسيست و ليبرال و                                
ناسيوناليست تا سلطنت طلب و                  
اسالمى و فاشيست و غيره حق                  

حق دارد    .  دارد حرفش را بزند           
حزب درست کند و حق دارد بدون          
تعرض به مصونيت و امنيت ديگر         

. شهروندان عقايدش را تبليغ کند              
اگر بحث برسر انتخاب جامعه                   

 اين انتخاب اگر واقعى و                  ،است
 تنها ميتواند متکى به        ،آگاهانه باشد 

آزادى بيقيد و شرط سياسى و آزادى      
. متشکل شدن در تمام سطوح باشد          

هر کسى يکبار دنيا مى آيد و دراين         
يکبار اگر نتواند حرفش را بزند و            
براى آن نيرو جلب کند چه وقت                

 قرار است اينکار را بکند؟ 

 

آزادى سياسى و آزادى بيان و نقد          -
بى قيد و شرط به معنى حقوقى و               

حق .  قانونى آن هنوز پاسخگو نيست    
و آزادى اگر نتواند به امرى مادى            
و قابل تحقق تبديل شود آزادى و                

. حقى صورى و فرمال است                       
اينجاست که مسئله رسانه ها مهم              

رسانه ها نبايد در انحصار        .  ميشود
دولت باشند بلکه بايد شهروندان               
متشکل در نهادها و جريانات و                  
احزاب بتوانند از طريق وسائل                 
ارتباط جمعى موثر حرفشان را                
بگوش بقيه برسانند و هيچ دستگاه           
سانسور و مميزى جلو دهان مردم           

سانسور بايد لغو     .  را نتواند بگيرد    
 . شود

 

آزادى و برابرى به معنى وسيع             -
. کلمه امرى فردى و اجتماعى است       

يعنى انسانها چه در ظرفيت فردى           
و چه در ظرفيت جمعى بايد آزاد               

در جوامع و سيستمهاى               .  باشند
فکرى بورژوائى همواره يکى                  

يا با     .  قربانى ديگرى شده است           
حقوقى کلکتيو و محقر هر نوع                  
آزادى فردى را زير سوال بردند و          
يا زير نام آزادى فردى ليبرالى که            

١١٣شماره   
و يک پيروزى همه جانبه فکر و            
در مبارزه همين امروز دخيل                  

توقع آزادى از بانيان ارتجاع      .  کرد
توهمى خطرناک است و توقع                  
آزادى از جريانات و نيروهائى که        
بنيادهاى اختناق و ارتجاع و                      
نابرابرى را ميخواهند پاسدارى             

. کنند يک خودکشى سياسى است          
مسئله آزادى در ايران تنها به                    
پيروزى کمونيسم و انقالب                        

تنها .  کارگرى گره خورده است          
کمونيسم و کارگر ميتواند با نفى             

 ،نابرابرى بنيادى جامعه طبقاتى           
بطور عينى جامعه اى را برپا کند          
که آزادى و شکوفائى هر فرد                   
شرط آزادى و شکوفائى همگان             

 . *باشد

ى              ون ن پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز ک
در ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال،            
ل و تحت                       ق روى مست ي وان يک ن طبقه کارگر بعن
پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر           
ون               وزيسي ات اپ ان انيا جري قدرت سياسى بگذارد، 

ه ای                   –راست و ملی     ه و حاشي ل زو اسالمی را اي
م                      ه رژي ي ل ه ع ع مردمى ک ا، توده وسي کرده و ثال
سم و جمهورى               اسالمى بپاخاسته اند به سوسيالي
اسى و                        و سي ي ات رن ت وان يک آل ن ع سوسياليستى ب

تحقق اين . اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند 
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است

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

خواهان انقالب کارگرى عليه کل 
سيستم سرمايه دارى و کل قدرت 

ما . طبقه سرمايه دارى هستيم
خواهان انقالب کمونيستى هستيم 

که جامعه موجود را از بنياد 
!دگرگون ميکند  

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تاريخ رژيم اسالمی مملو از خون       
و جنايت و کشتار و قتل عام                     

اين رژيم صد و پنجاه هزار      .  است
رژيم سنگسار و          .  اعدام است    

اختناق و ضديت با زن و کارگر           
. و آزاديخواهی و انسانيت است           

يک روز بدون سرکوب قادر به            
يک ماشين تمام عيار      .  بقاء نيست 

اما اين   .  کشتار و آدمکشی است       
ماشين جنايت کارآيی خود را از           

با مردمی      .  دست داده است            
روبروست که برای سرنگونی             

 .اش به ميدان آمده اند

 

رژيم اسالمی از ابتدای استقرار           
حاکميت سياهش شمشير خونين           
اسالم را عليه مردم به کار                        

کردستان يک جبهه نبرد        .  گرفت
. انقالب و ضد انقالب اسالمى بود     

سرکوب مردم در کردستان ادامه        
سرکوب و شليک به کارگران                

 ادامه سرکوب   ،بيکار در اصفهان  
 و ادامه سرکوب        ،ترکمن صحرا  

کمونيستها و انقالبيون و مخالفين         
سياسى در تهران و سراسر ايران       

کردستان بعنوان سنگر             .  بود
انقالب و دستاوردهاى آن شناخته       
ميشد و تعرض خونين به آن                     
هدفى جز سرکوب انقالب                         

 توسط ضد    ۵٧آزاديخواهانه سال    
انقالب اسالمى که با حمايت                    
دولتهاى غربى به قدرت خزيد               

 يک    ١٣۵٨ مرداد        ٢٨.  نداشت
روز خونين در اين تاريخ سی                

 ٢٨.  ساله سياه و اسالمی است           
 روزی است که رژيم         ۵٨مرداد   

اسالمی تنها پس از چند ماه که از         
استقرارش ميگذشت فرمان حمله       
و لشکر کشی به کردستان را                   

اعالم کردند که تا          .  صادر کرد   
پايان از ميان برداشتن هر ذره               

 ، برابری طلبی                ،آزاديخواهی
تحرک و موجوديت نيروهای                
انقالبی و کمونيست و مخالف                 

چکمه هايشان را      "،رژيم اسالمی 
وحشيانه ".  از پا در نخواهند آورد     

از آسمان و زمين بر سر مردم                
 کشتند و    ، بمباران کردند   ،کوبيدند

شرايط حاکميت امروز خود را             

شکلی که ميتوانيد به خيابانها               
 اعتراض کنيد و فرياد                ،بيائيد

بزنيد که رژيم اسالمی بايد                     
بايد سرنگون  .  گورش را گم کند     

رژيم ضد زن بايد نابود            .  شود
اعالم کنيد که رژيم ضد            .  شود

 رژيم ضد          ،کارگر نميخواهيد    
آزادی و ضد برابری و ضد                   

اعالم کنيد که    .   نميخواهيد ،انسان
بر ويرانه های حکومت اسالمی       

 

 در اعتراض به حمله وحشيانه رژيم اسالمی به مردم کردستان
 

 ! مرداد را به روز اعتراض گسترده عليه رژيم اسالمی تبديل کنيم٢٨

 .شکل دادند

 

 در عين حال نشان         ۵٨ مرداد     ٢٨
تاريخی از مبارزه و مقاومت مردم         
انقالبی و آزاديخواه در کردستان در      
مقابله با ارتجاع هار اسالمی در سه       

 فداکاريها  ،قهرمانيها.  دهه پيش است  
و تالشهای مردم که به حق جامعه            
کردستان را به سنگر مقابله با رژيم       

 روی ديگر اين     ،اسالمی تبديل کرد   
گراميداشت ياد         .  سکه است         

جانباختگان و اعدامهاى صحرائى         
و کشتار مردم نيز خصلتى                            

ندارد بلکه گراميداشت   "  کردستانى"
گوشه اى از تاريخى است که                       
سرمايه دارى هار اسالمى براى              
استقرارش به اعدام و سرکوب و              

 . خون ريختن متوسل شد

 

 مردم آزاديخواه

بيش از سه دهه از روزی که رژيم          
اسالمی فرمان کشتار مردم                          

.  ميگذرد  ،کردستان را صادر کرد       
امروز بار ديگر نخواستن ارتجاع          
اسالمى و حکومت ترور و تجاوز          
و شکنجه به خواستى ميليونى تبديل       

 را بايد در    ٨٨ مرداد   ٢٨.  شده است 
متن اين اوضاع و در همبستگى با           
کليه جانباختگان و قربانيان ارتجاع       
اسالمى در سراسر ايران گرامى             

 مرداد را بايد مانند قتل          ٢٨.  داشت
 و   ۶٧عامهاى زندان در شهريور          

ديگر جنايات رژيم در سه دهه                   
گذشته در سراسر ايران به روز                
اعتراض سراسری عليه رژيم                   

بايد .  آدمکشان اسالمی تبديل کرد         
هر روز جنايت در تاريخ رژيم                  
اسالمی را به روز اعتراض عليه            

 .اين جانيان تبديل کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از             
 از همه شما           ،همه شما کارگران      

 از همه شما زنان        ،مردم آزاديخواه 
و جوانان برابری طلب ميخواهد که       
اين روز را به صحنه ديگری در              
جدال برای سرنگونی رژيم اسالمی      

در هر کجا و به هر              .  تبديل کنيد  

١١٣شماره   

خواهان استقرار نظامی متضمن         
 رفاه و عدالت          ، برابری   ،آزادی

اجتماعی و انسانی برای همگان           
چنين نظامی تنها ميتواند        .  هستيد

 يک       ،يک حکومت کارگری            
 . جمهوری سوسياليستی باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ مرداد ٢١ – ٢٠٠٩ اوت ١٢

برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع بين  -
  ،المللی

 

برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم  -
  ،اسالمی

 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت  -
 عليه مردم ايران

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/mk072009/
petition.html 

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 حزب بمنظور      :يک دنيای بهتر     
سازماندهی توده ای طيف                         

در خارج   "  چپ"سوسياليست و      
 سياست ايجاد شوراهای           ،کشور

سرخ ها را در دستور قرار داده            
ضرورت های پايه ای اين        .  است

 قطعنامه حزب کدام است؟ 

 

 در شرايط اعتالی          :آذر ماجدی   
سياسی، امر تشکل به يکی از                 
مهمترين مسائل يک حزب                       

تالش برای  .  کمونيستی بدل ميشود  
جلب و جذب نيروی هر چه وسيع       
تری به حزب قطعا يکی از                       
اولويت های دائمی حزب است و         
در چنين شرايطی که مردم به                 
شکلی گسترده به فعاليت سياسی          
روی آور ميشوند، اهميت آن صد        

اما تشکل حزبی       .  چندان ميشود   
تنها نوع تشکل نيست و نميتواند           

بسياری از کارگران و              .  باشد
مردم علی العموم، عليرغم توجه         
عمومی به احزاب سياسی و حتی        
انتخاب يک حزب معين بعنوان            
حزبی که آنرا به آرمان خود                    
نزديک تر ميدانند، لزوما خواهان      

اما .  عضويت در آن حزب نيستند      
  .تشکالت توده ای متفاوت هستند

 

منظور از تشکالت توده ای در             
اينجا، هم تشکالتی است که از               
حقوق اقتصادی اقشار مختلف               
دفاع ميکند، هم تشکالتی که                    
برخاسته از جنبش های اجتماعی        

بطور نمونه درون جنبش       .  هستند
کارگری، اتحاديه های کارگری يا     
شوراهای کارگری حکم تشکالت      

ما .  توده ای طبقه کارگر را دارند       
بعنوان يک حزب کمونيستی هم           
زمان تالش ميکنيم که کارگران           
هم درون تشکالت توده ای شان            
وسيعا متشکل شوند و هم                           
ميکوشيم آنها را به حزب جذب             

پيروزی طبقه کارگر به             .  کنيم
وجود و قدرت هر دو نوع تشکل          

  .نيازمند است

 

خودبخودی به اين صورت است       
که مردمی که به مبارزه سياسی         
و اعتراض سياسی روی آور               
ميشوند به سنت های سياسی                 
موجود جذب ميشوند و هر سنت        
و جنبشی که از امکانات رسانه          
ای و سنت ديرپای تری                            
برخوردار است بيشترين اقبال           

. را در اين اوضاع خواهد داشت       
مردم بطور خودبخودی به اين            
جنبش ها و سنت ها جلب ميشوند       
و آنها را بعنوان ظرف مبارزاتی      

حتی اگر    .  خود تعريف ميکنند      
کامال اين جنبش ها با اميال آنها           

  .خوانايی نداشته باشد

 

يک فاکتور ديگری که در چنين         
شرايطی رشد ميکند، وحدت               

غيرآرمانی -طلبی غيرطبقاتی           
تمايل .  ميان مردم است                   

خودبخودی که بخصوص توسط      
جنبش راست تقويت ميشود،                

" همه با هم    "وحدت همگانی و        
ما .  است"  دشمن مشترک  "عليه   

اين مساله را در مبارزات ضد            
ديکتاتوری سلطنتی سال های             

 مشاهده کرديم و                 57-1356
در آن  .  اکنون نيز مشاهده ميکنيم    

شاه برود،    :  "مقطع گفته ميشد       
اين ."  همه چی درست ميشود          

حکم حتی در شعار راست و                 
بحث بعد از مرگ      "عوامفريبانه  

در ابتدای  . تبلور پيدا ميکرد"  شاه
خيزش اخير گفته ميشد اگر عليه        
احمدی نژاد همه متحد شويم،               
جمهوری اسالمی را هم بعدا                

اين خط        .  ميتوانيم بياندازيم       
رهبری جنبش سبز بود که وسيعا      
در ميان ايرانيان خارج کشور             
تبليغ ميشد و به خط حاکم بدل                

اکنون اين خط دارد          .  شده بود   
تضعيف ميشود و مساله                           
سرنگونی رژيم اسالمی دست            

اما باز جرياناتی    .  باال پيدا ميکند   
هستند، حتی درون جنبش چپ،          
که ميگويند بايد همه سرنگونی           

اين .  طلبان صف شان يکی باشد      
" همه با هم    "همان ايده عاميانه        

 است که توسط خمينی         57سال   
  .طرح ميشد

 

اشکال اساسی چنين سياستی                
اينست که تشکيل صف متحد                
همه سرنگونی طلبان بنفع جريان     
راست درون اين صف تمام                   

 : شوراهای سرخ ها
 ضرورت و نقشه عمل

 گفتگو با آذر ماجدی

حزب اتحاد    .  مثال ديگری ميزنم       
کمونيسم کارگری مدافع سرسخت          
آزادی کامل و برابری واقعی زنان         

آزادی و برابری     .  در جامعه است    
زن يک بند مهم برنامه ما و يکی               

ما .  از اهداف مهم حزب ما است             
بعنوان کمونيست کارگری معتقديم        
که رهايی کامل زن در يک جامعه          

در .  سوسياليستی امکان پذير است       
عين حال يک ليست از مطالبات               
زنان را در برنامه خود تدوين کرده        
ايم و برای به کرسی نشاندن آنها               

بنابراين ممکن است   .  مبارزه ميکنيم 
اين نظر وجود داشته باشد که هر              
مدافع برابری زن و مرد بايد جذب          

. حزب شود و به عضويت آن درآيد        
. اين حکم هم درست است، هم غلط        

درست است، به اين معنا که بنا به             
تعريف عضو حزب اتحاد کمونيسم        
کارگری دارد به پيگير ترين شکلی        

غلط .  برای آزادی زن مبارزه ميکند    
است، به اين معنا که تمام مدافعين            
آزادی زن جلب مبارزه حزبی                    
نميشوند و ايجاد چنين توقع و                       

لذا ما     .  انتظاری نيز بيجا است            
بعنوان کمونيست های کارگری، در     
عين حاليکه همه مدافعين برابری            
زن و مرد را به عضويت در حزب         

يک "و مبارزه برای تحقق برنامه           
دعوت ميکنيم،         "  دنيای بهتر        

ميکوشيم برای تسهيل مبارزه برای       
آزادی زن و کسب حقوق برابر                  
برای زنان و گسترش امر آزادی              
زن تشکلی را بوجود آوريم که                   
امرش آزادی زن است و بطور                  
ويژه ای مدافعين برابری زن و مرد       

  .را به عضويت خود در مياورد

 

ما اکنون در يک شرايط اعتالی                
. سياسی در جامعه ايران هستيم                

خيزش عظيم مردم در ايران نه تنها        
ايرانيان مقيم خارج، بلکه کل دنيا             

اين .  را به حرکت در آورده است           
. شرايط تشکل خود را طلب ميکند          

در شرايط اعتالی سياسی روی                
آوری به احزاب سياسی افزايش پيدا      
ميکند، اما احزاب تنها شکل تشکل         

در چنين   .  نيستند و نميتوانند باشند       
شرايطی، روند عمومی و                             

١١٣شماره   

راست در عمل حاکميت          .  ميشود
خود را بر صف سرنگونی طلب           

کمونيسم کارگری    .  تحميل ميکند   
بايد بکوشد صف چپ و کمونيست        

اين .  ها را متحد و متشکل کند                
مساله، بويژه در اين اوضاع که              
متاسفانه جنبش کمونيسم کارگری        
دچار پراکندگی و تشتت است                   

بايد راهی  .  اهميتی صد چندان دارد   
يافت تا تمام عناصر چپ، تمام                 
کسانی که خواهان يک جامعه آزاد       
و برابر و رفاه عمومی برای مردم        
هستند را در يک صف و به زير             

اين يک رمز   .  يک پرچم متحد کنيم   
پيروزی کمونيسم و طبقه کارگر            

رهبری کمونيستی بر انقالب    .  است
آتی از اين طريق تضمين و تسهيل        

  .ميشود

 

به اين منظور حزب اتحاد کمونيسم      
کارگری ابتدا ضرورت برافراشتن    
پرچم سرخ در تظاهرات و                         
اجتماعات اعتراضی را طرح کرد      
و اين امر را برای تفکيک صف             
چپ و سوسياليسم از جنبش                        
اصالح طلبی دولتی که با پرچم               
سبز تداعی ميشود و جنبش                         
ناسيوناليسم پرو غرب که با پرچم         
سه رنگ معرفی ميشود، حياتی             

خوشبختانه موفق شديم که      .  دانست
در چند شهر و در برخی تظاهرات       

پرچم .  اين امر را به پيش ببريم             
های سرخ يک رنگ و بوی                       
ديگری به برخی اجتماعات داد و          
نور اميدی را در دلهای کمونيست         
ها و آزاديخواهانی که با ديدن                   
پرچم های سبز و سه رنگ به                   

گسترش و  .  خشم آمده بودند، بخشيد   
تقويت اين سياست هنوز در دستور      
کار ما است و از تمام کمونيست              
ها و انسان های آزاديخواه و                      
برابری طلب ميخواهيم که به اين           

 .صف بپيوندند

۶صفحه    



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اين راستا حزب به فکر                        
متشکل کردن اين صف در يک            

تشکلی که    .  تشکل عمومی افتاد      
بتواند تمام عناصر و افراد چپ،           
سوسياليست، کمونيست و                         

. آزاديخواه را درون خود جمع کند     
تشکلی که هر فردی که خود را با        
اهداف و اميال جنبش اصالح                 
طلبی دولتی و ناسيوناليسم پرو             
غرب بيگانه می بيند، جای خود           

بايد توجه داشت     .  را در آن بيابد      
که هر زن آزاده ای که خواهان              
آزادی کامل و برابری واقعی زن        
و مرد است، جايش در اين صف          

هر انسان سکوالری که            .  است
خواهان خالصی جامعه از تمام           
قيد و بند های فرهنگی و اخالقی           

اسالمی و شرق زده است،        –ملی  
هر .  جايش در اين صف است             

انسانی که ميخواهد يک جامعه             
مرفه برای تمام مردم ايجاد شود،        
جامعه ای که همه مردم در آن از          
سطح بااليی از رفاه برخوردار            
اند، از بيمه و درمان و آموزش و         
پرورش رايگان تا مسکن مناسب،     

  .جايش در اين صف است

 

شورا های سرخ ها آن ظرف                  
مناسب برای تشکل اين صف                 

شورا تشکلی است که بنا به      .  است
تعريف يک نوع دموکراسی                   

. مستقيم را تامين و تضمين ميکند       
شورا بر مبنای مجمع عمومی                

بنابراين تمام  .  اعضايش کار ميکند  
اعضا در تصميم گيری ها و                    
چگونگی راه بردن تشکيالت و            
اجرای تصميات دخيل خواهند              

بعالوه شورا سنتا و تاريخا،        .  بود
نه فقط در جنبش بين المللی بلکه           
در جامعه ايران نيز با چپ و                   

نام .  سوسياليسم تداعی ميشود          
شورا خود بيانگر خط عمومی               

سرخ نيز  .  سياسی اين تشکل است    
. با چپ و کمونيسم تداعی ميشود         

همه در دنيا ميدانند که در عالم               
سياست سرخ يعنی چپ و                          

در تمام جنبش های             .  کمونيسم
انقالبی در طول تاريخ کمونيست        
ها خود را با پرچم سرخ معرفی            

نام گمراه کننده     .  توضيح نميدهد  
در جنبش چپ و                       .  است

پوپوليستی دو نوع فعاليت                      
فعاليت :  تعريف ميشد                

سوسياليستی و فعاليت                               
اولی اشاره به            .  دموکراتيک

فعاليت درون يک حزب يا                     
دومی .  سازمان کمونيست داشت    

به سازمان هايی که هدف                        
کمونيستی نداشتند و يا برای يک       

اغلب .  امر معين تشکيل ميشدند      
اين سازمان ها توسط کادرهای          
کمونيست برای جلب توده وسيع       

تا اينجا اشکالی       .  ايجاد ميشدند   
 .نيست

 

اين   -1اما مساله اينجا بود که             
کادرهای کمونيست زمانی که در     
اين تشکالت باصطالح                            
دموکراتيک فعاليت ميکردند،            
کمونيست بودن خود را فراموش      

بقول خودشان  .  و انکار ميکردند   
بعنوان يک دموکرات ظاهر                

خود اين مسائل بسياری      .  ميشدند
اين تشکالت حتی         -2.  ميافريد

در دفاع از خواست معين شان             
. نيز راديکاليسم را تقليل ميدادند       

بطور مثال اگر بعنوان يک                   
کمونيست معتقد بودند که آزادی        
و برابری کامل زن در                              
سوسياليسم امکان پذير است،              

بر "  کاله دموکراتيک "زمانی که   
سر ميگذاشتند، اين حقيقت را              

در سال های       .  اعالم نميکردند   
 سازمان های                        60-1357

دموکراتيک مثل قارچ از زمين         
اين سازمان ها در عمل      .  روئيدند

بجای آنکه تسهيل کننده مبارزات      
باشند، خود به يک مانع بدل شده        

اين سازمان ها بجای جلب     .  بودند
و جذب افراد غير کمونيست به           
مبارزه انقالبی و راديکال عمال         
کمونيست ها را به افراد                           

تجربه .  تقليل ميدادند "  دموکرات"
شخصی خود من در سازمان               
های زنان بر اين واقعيت داللت         

جنبش مارکسيسم انقالبی       .  دارد
در همان زمان اين سبک فعاليت        

اين يک    .  را قاطعانه نقد کرد          
بروز سبک کار پوپوليستی در           

 .جنبش چپ بود

 

کمونيسم کارگری بر ايجاد                    
تشکالت توده ای، بويژه درون           
طبقه کارگر هميشه تاکيد بسيار          

 : شوراهای سرخ ها
 ...ضرورت و نقشه عمل 

عالوه بر اين سنت               .  کرده اند    
تاريخی، در شرايط کنونی ايران             
يک مبرميت تاکتيکی نيز رنگ                

در .  سرخ را ضروری ميکند                
خيزش اخير، رنگ ها معرفه                     
جنبش های معين و افق های معين            

لذا .  اجتماعی شده اند         –سياسی    
تفکيک سمبليک از طريق پرچم و          

رنگ .  رنگ نقش مهمی ايفاء ميکند     
سرخ بايد در مقابل سبز و سه رنگ        

سرخ در متن        .  به اهتزاز درآيد       
مبارزات مردم در ايران افق معينی       

افق آزاديخواهی  .  را نمايندگی ميکند  
و برابری طلبی، افق سوسياليستی،       

  .افق کمونيسم کارگری

 

بعالوه، اين نام برای جوانان بسيار         
روحيه .  جاذبه خواهد داشت                

جوانان، بويژه در شرايط انقالبی،          
با اين نوع تشکل و اين نام خوانايی          

همانگونه که جوانان      .  بااليی دارد  
چپ به عکس و پوستر چه گوارا              
تمايل وافر دارند، شورای سرخ ها         
نيز آنها را جلب ميکند و سنت                     

در .  گريزی آنها را ارضاء ميکند         
به "  سرخ ها " ميالدی فيلم      80دهه  

کارگردانی و بازيگری وارن بيتی،       
ده روزی که     "که بر مبنای کتاب          

ساخته شده بود،     "  دنيا را تکان داد     
حتی در غرب و هاليوود نيز بسيار         

  .محبوب شد

 

 يک سنت قوی          :يک دنيای بهتر      
چپ سنتی در خارج کشور همواره         

بوده "  کار دمکراتيک   "تاکيد بر        
اکنون هم در برخی موارد ما       .  است

. شاهد پيشروی چنين سنتی هستيم          
آيا تاکيد بر ايجاد شوراهای سرخ ها       
که از يک آلترناتيو سوسياليستی در       
فردای سرنگونی رژيم اسالمی                

  سياستی عملی است؟ ،دفاع ميکند

 

 ابتدا اجازه دهيد که اين      :آذر ماجدی 
را کمی باز         "  کار دموکراتيک    "

زيرا اين اسم که در ميان                 .  کنيم
جنبش چپ متداول است، به روشنی      
محتوای اينگونه فعاليت ها را                     

١١٣شماره   
تالش برای           .  داشته است          

سازماندهی پناهجويان و پناهندگان     
ايرانی در خارج کشور درون يک       
تشکل توده ای راديکال و چپ که          
در اساسنامه اش دفاع از                              
سوسياليسم طرح شده است، يکی          
از پروژه های بسيار مهم و                         
معروف کمونيسم کارگری است            
که طرح آن توسط منصور حکمت       

تالش برای شکل دهی به      .  داده شد 
يک تشکل که از امر آزادی زن              
دفاع ميکند، بدون اينکه کمونيست        
بودن خود را منکر و مخفی کند،            
يک امر مهم ديگر کمونيسم                       

لذا کمونيسم   .  کارگری بوده است     
کارگری با تجربه ايجاد تشکالت           
توده ای راديکال برای سازماندهی      
مردم حول يک امر معين و برای           
پيشبرد مبارزات راديکال و                      

 .انقالبی کامال آشنا است

 

ما اکنون بيست سال است که از               
ايجاد تشکالت توده ای راديکال             
برای تشکل هر چه گسترده تر                 
بخش های مختلف مردم دفاع کرده       

بدون چنين تشکالتی مردم به        .  ايم
صورت يک توده بی شکل خواهند      

 –بود و به حکم اجبار سياسی                   
اجتماعی، تحت هژمونی جريان            

طرح .  راست و ارتجاعی                  
شوراهای سرخ ها بر متن و در               
ادامه همان سنت کمونيسم کارگری     

بنظر من کامال     .  تدوين شده است    
بايد برای جا انداختن      .  عملی است 

اثبات .  "آن و پيشبرد آن کوشيد             
." شيربرنج در خوردن آن است             

بايد آستين ها را باال زد و آن ها را          
ما اين طرح را اکنون       .  تشکيل داد 

برای خارج کشور طرح کرده ايم،       
من معتقدم که اين طرح در ايران            
از اقبال بيشتری، بويژه در ميان             

اين .  جوانان، برخوردار خواهد شد   
طرح را در خارج آغاز ميکنيم                

. ولی به خارج اکتفاء نخواهيم کرد       
در ايران نيز برای بسط آنها                       

 .خواهيم کوشيد

 

 تفاوت اين            :يک دنيای بهتر           
سياست حزب با کميته های ائتالفی      
متشکل از گروههای چپ و                       
کمونيست در خارج کشور چيست؟     
چرا اين سياست؟ سياست شما در          
قبال اين کميته ها و تشکالت در              

 حال حاضر چيست؟ 

٧صفحه    



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بين شوراهای سرخ     :آذر ماجدی  
ها و کميته های ائتالفی مزبور              

. يک اختالف ماهوی وجود دارد        
اولی يک تشکل توده ای است،              
دومی تشکلی متشکل از گروه ها         

شوراهای سرخ  .  يا احزاب مختلف  
ها هدفش ائتالف ميان گروه های         
چپ نيست، ظرفی است برای                
متشکل کردن افراد و عناصر                

. چپ، کمونيست و آزاديخواه                
تشکلی است که اعضای تشکيل           
دهنده اش آن را اداره خواهند                  

 .کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
برنامه ای برای ائتالف با کليه               

ما .  سازمان های چپ ندارد                
خواهان تقويت صف چپ و                     
سوسياليسم در مبارزات جاری            
هستيم و به اين منظور برافراشتن       
پرچم سرخ را مطرح کرديم و                

اما ائتالف     .  برای آن کوشيديم        
از نظر  .  سازمانی هدف ما نيست     

ما اتئالف در ميان جنبش کمونيسم      
کارگری برای ما کامال مقدور و          
مطلوب است، اما ائتالف با                      

 –جريانات درون جنبش های ملی      
اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب         

 .کامال خارج از دستور است

   

 مساله اجرا و         :يک دنيای بهتر     
نقشه عمل ايجاد شوراهای سرخ          
ها يک حلقه اساسی در پيشبرد آن        

برای شروع چه بايد کرد؟        .  است
چه طرحها و نقشه عمل هايی را           
شما مد نظر داريد؟ تاکيدات کدام          

 است؟ از چه بايد برحذر بود؟ 

 

 اين يک واقعيت           :آذر ماجدی     
اساسی در مورد هر طرحی                    

بعضا طرح های راديکال با   .  است
معموال .  ناباوری روبرو ميشود       

بطور خودبخودی انسان به داده            
های سنت های موجود تمايل پيدا         

فرضا، بويژه اکنون که           .  ميکند
جنبش کمونيسم کارگری از                     
پراکندگی درون صوفش در رنج         

روشن باشيم که اين يک تشکل            
چپ و مدافع سوسياليسم است و          

در .  نه يک تشکل دموکراتيک        
عين حال يک تشکل باز است که       
شورايی و بر مبنای مجمع                      

. عمومی رهبری و اداره ميشود        
دموکراسی مستقيم يک کليد                  

. محبوبيت اين شورا خواهد بود         
بر يک مساله ديگر نيز بايد تاکيد       
داشت، اين يک کميته ائتالفی              

تشکلی .  گروه های چپ نيست         
متشکل از افراد و عناصر است         
که بر مبنای طرح اوليه شورا آن       
را اداره ميکنند و فعاليت های آن       

 .را پيش ميبرند

   

 آينده چنين         :يک دنيای بهتر         
سياستی را چگونه می بينيد؟ چه        
تالشی برای جلب نيروهای                  
کمونيست و چپ برای در                       
دستور قرار دادن اين سياست مد       

 نظر شماست؟ 

 

 من آينده آن را                 :آذر ماجدی   
بنظر من يک   .  بسيار مثبت ميدانم  

ايده بسيار جالب و جلب کننده               
هم طرح و هم اسم آن با             .  است

روحيه شرايط انقالبی و                          
راديکاليسم نسل جوان خوانايی          

نياز به تشکل خود مردم را .  دارد

 : شوراهای سرخ ها
 ...ضرورت و نقشه عمل 

است، طرح های پوپوليستی                        
 و  1357تشکالت دموکراتيک سال     

طرح های اتحاد عمل ميان چپ                 
تالش ما  .  علی العموم باب شده است    

ممکن است ابتدا کمی خالف جريان       
اما اگر بتوانيم بطور         .  بنظر رسد  

وسيع و توده ای آن را مطرح کنيم،         
من اطمينان دارم که از اقبال وسيع          

  .برخوردار خواهد شد

 

ما بايد ابتدا بکوشيم که طرح ايجاد           
شوراهای سرخ ها را وسيعا در                 

در .  سطح جامعه طرح و تبليغ کنيم       
مناطقی که خودمان حضور داريم           

تالش .  برای ساختن آنها بکوشيم          
کنيم کمونيست ها و انسان های                  
چپی را که به اينگونه فعاليت ها                
عالقمند هستند، دعوت به همکاری       

در اول کار عده حتی معدودی      .  کنيم
ميتوانند يک شورای سرخ ها را در       
يک شهر تشکيل دهند و در حين                
فعاليت افراد عالقمند را به پيوستن         

حضور فعال  .    به شورا فرا بخوانند    
شورای سرخ ها در اعتراضات،             
نقش راديکال اين شورا و طرح                 
شعارهای آزاديخواهانه و برابری          
طلبانه توسط آن سريعا افراد                        

. بسياری را به آن جلب خواهد کرد         
لذا در ابتدا اصال نبايد نگران تعداد          

سياست باز اين شورا       .  اعضاء بود 
برای جلب اعضای جديد بنظر من          
سريعا انسان های بسياری را                      

 .متوجه آن خواهد کرد

 

ما اگر موفق شويم که در چند شهر           
شوراهای سرخ ها را تشکيل دهيم          
و يک فعاليت راديکال و انقالبی و          
باز را به پيش بريم، اين ايده سريعا          

در شهرهای    .  اشاعه خواهد يافت      
ديگر هم عده ای خود راسا مبتکر            

در ايران نيز   .  تشکيل آن خواهند شد   
اين ايده جای خود را باز خواهد                 

در شرايط اعتالی سياسی،           .  کرد
بخصوص در خيزش اخير ايران             
که ما شاهد انتقال وسيع اخبار و                 
تجربه ها بوده ايم، يک ايده                           
مبتکرانه و انقالبی سريعا پخش                

مساله اينست که ما بايد       .  خواهد شد 

١١٣شماره   
بعالوه، .  به آن جلب خواهد کرد           

بايد در نظر داشته باشيم که افراد            
بسياری از حاکميت دو جنبش                  
ارتجاعی سبز و ناسيوناليسم پرو           

. غرب، متاثر و خشمگين هستند            
اين وظيفه ما است که آلترناتيو                 
چپ و انقالبی را در مقابل مردم             

نياز به چنين طرحی        .  قرار دهيم  
. کامال در جامعه احساس ميشود            

خالء تشکالت توده ای کامال                    
ما داريم به يک         .  احساس ميشود  

لذا بايد  .  نياز واقعی پاسخ ميگوييم     
با اعتماد به نفس اين طرح را                    
بدست بگيريم و برای پياده کردن           

بنظر من ابتدای کار    .  آن تالش کنيم  
ممکن است کمی پيچيده بنظر                   

احتماال با ناباوری درون            .  رسد
. جنبش چپ روبرو خواهيم شد               

سنت های چپ سنتی و پوپوليستی         
بايد با نقد      .  مقاومت خواهند کرد     

اين سنت ها و پيگيری برای                      
تشکيل .  پيشبرد اين طرح بکوشيم      

دو سه شورای سرخ ها يک                       
الگوی مهم فعاليت متشکل در                  
برابر مردم و بخصوص جوانان            

من از اين           .  قرار خواهد داد          
فرصت استفاده ميکنم تا کليه                     
کمونيست ها، افراد چپ و انسان            
های آزاديخواه را به تشکيل اين              
شوراها و پيوستن به آنها فرا                     

  *.ميخوانم

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا 

!تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى 

!جامعه است  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  

  کرون500 مهدى ، کرون1000کرانه : کمکهاى دريافتى



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى 
 !را همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

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

 . ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

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

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

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

 . شوراها را سازمان داد
 

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

 .توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور    .    سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند       
طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده               

کارگران سوسياليست بايد پيشرو          .های مردم را فراهم مياورد         
 . ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

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

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

 .  دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی

لغو کليه  .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش        :  سکوالريسم  -١
آزادی مذهب و بی          .  قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند                  

 .مذهبی
 

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

  
، لغو  "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی       -٣

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات متضمن                        
 .تعرض به جسم و روان افراد

 

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

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

 

 برابری

برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در              :  برابری زن و مرد      -۶
 .لغو جدا سازيها و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. حقوق مدنی و فردی

 

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

 

 رفاه

تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان               :  حداقل دستمزد    -٨
در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد        .  تشکل های سراسری کارگری    

 .يک ميليون تومان باشد
 

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

 .رسمی
 

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

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١١٣شماره   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چرخش به راست و دوری از                 
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
و منصور حکمت يک نتيجه و               
بازتاب تغيير و تحوالت اجتماعی      
و محصول عملکرد سياسی                     
گرايشات پوپوليستی و توده ايستی     

حزب کمونيست        "حاکم بر                
" حزب حکمتيست  "و   "  کارگری

يک شبه خواب نما نشده            .  است
مدتی است که در مسيری پا          .  اند

گذاشته اند که نتيجه ای جز                       
مواضع کنونی نميتوانست داشته         

خيزش عظيم توده های             .  باشد
مردم برای سرنگونی رژيم                     
اسالمی به اين سير تغيير و                       
تحوالت شتاب فزاينده ای داده               
است بطوريکه شناخت برخی از         
مواضع کنونی اين احزاب از                 
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
در قبال حاکميت اسالمی و                       
مبارزات سرنگونی طلبانه توده           
های مردم امری غير ممکن شده          

اين يادداشت نقدی به                 .  است
حزب کمونيست    "مواضع اخير        

در قبال اصالح طلبان       "  کارگری
حکومتی و نگرش پوپوليستی                

 .حاکم بر اين نقطه نظرات است

 

همراه ما       "،"در کنار مردم       "
 " مردم

هيچ استداللی به اندازه کالم                     
صريح و روشن رهبری اين                   
جريان نشاندهنده عمق اين                       
مواضع پوپوليستی و راست آنها          

حميد تقوايی در برنامه            .  نيست
 سه     ،گفتار روز حميد تقوايی           "

تحت عنوان     "   مرداد    ١٣شنبه     
" جنگ جناحها و جنگ مردم             "

 جناح    ،جناح موسوی   ":  ميگويد
 جناح       ،به اصطالح مغضوب            

مغلوب تا جائيکه دارد عليه                    
احمدی نژاد و خامنه ای می                    

دقيقه   (."جنگد در کنار مردم است    
اين مواضع ناشی از         )    ۴۵:٢١

يک اشتباه لفظی در يک بيان                  
ناشی از لغزش        .  شفاهی نيست   

زبان و يا لکنت فکری در يک                
. برنامه زنده تلويزيونی نيست              

اين جناح از   "  مبارزات"خود از   
 البته      ،حاکميت سياه اسالمی           

تا جائيکه   "بشرط آنکه و مسلما         
عليه خامنه ای و احمدی نژاد                

.  تبديل خواهد شد                         ،"باشد
همانطور که اکنون يکی از                   
اعضای دفتر سياسی اين حزب          

سبز "قادر به کشف جريان                    
" راديکال"شده و از نقد    "  انقالبی

 ؟!خاتمی به وجد آمده است

   

اتخاذ چنين مواضعی عمال منجر      
به باز گذاشتن دست جناح                       
اصالح طلب حکومتی در مهار         
و کنترل مبارزات مردم                           
آزاديخواه و برابری طلب و                  
قرار دادن آن در چهارچوب                 
دعواهای جناحی و مقابله با                  

. جناح ديگر رژيم اسالمی است        
اين سياست در شرايطی که اوج         
گيری مبارزات مردم عمال                   
امکان سازش و بند و بست ميان         
جناحهای رژيم اسالمی را کور          

 در شرايطی که              ،کرده است    
جناح راست حاکم در تقالی                  
ارتجاعی خود مبنی بر حفظ                 
رژيم اسالمی کمر به حذف جناح      

 در  ،اصالح طلب خود بسته است    
شرايطی که جناح اصالح طلب         
حاکم ميداند که بقاء خود و تداوم         
نظام مطلوبش در اين شرايط در        

 ،گرو مقابله با جناح راست است       
عمال بيشترين کمک به اين جناح       
در جدال جناحی و در تالش                  
ارتجاعی برای قالب زدن به                 
مبارزات توده های مردم                        

اين نگرش  .  سرنگونی طلب است 
دارای شباهتهای مهمی با نگرش      
جريانات اصالح طلب و توده              
ايستی در قبال دعواها و                           

تنها .  کشمکشهای جناحی است       
تفاوت در اين است که دفاع شان        

مشروط "  مبارزات اين جناح  "از  
و تا زمانی است که اين جناح                

خامنه ای و احمدی نژاد          "عليه   
 ". می جنگند

 

اين مواضع در تقابل کامل با                 

 "همراه ما مردم "،"در کنار مردم: "پس از سه دهه جنايت
 "حزب کمونيست کارگری"نقدی بر سياستهای پوپوليستی 

 على جوادى

سياست بيان شده توسط يک کادر             
کم تجربه اين حزب نيست که                      
ميتواند درک يا فورمولبندی                        
نادرستی از مواضع رسمی حزب           

 يک سياست رسمی    ،خير.  ارائه دهد 
است که از زبان باالترين مرجع               

 يعنی ليدر            ،سياسی اين حزب           
نگرش .   بيان شده است              ،حزبی

سياسی ای است که بروزات متعدد         
آن را در عرصه های متفاوت                    

بی دليل نيست که ايشان            .  شاهديم
چند دقيقه بعد در همان گفتار بار               

تا جائيکه   "ديگر تاکيد ميکند که           
 ،اينها می آيند و عليه خامنه ای               

 يا عليه               ،عليه احمدی نژاد              
 يا   ، يا تنفيذ     ،دادگاههای فرمايشی  

 ما  ،تحليف و غيره صحبت ميکنند       
ميگوئيم داريد همراه ما مردم                    

) ٢۴:۴٠دقيقه       ("حرکت ميکنيد    
برای ما اتخاذ اين مواضع تعجب              

. عميقا تاسف آور است     .  آور نيست 
ما تمامی اجزاء اين نگرش فکری           

 بر عليه آن    ،پوپوليستی را ميشناسيم  
به نکات متعددی در اين     . جنگيده ايم 

 .چهارچوب بايد اشاره کرد

 

اين يک سيستم فکری عميقا                -١
مبنای نگرش اين     .  پوپوليستی است  

جريان در برخورد به کشمکشهای         
جاری در جامعه نه تاکيد بر تقابل             
جنبشهای اجتماعی و جدال جاری           

مردم و       "طبقاتی بلکه تقابل                    
و يا به بيان قديمی تر                 "  ارتجاع

" تقابل خلق و ضد خلق     "پوپوليستی  
در اين سياست طبقات                  .  است

 جنبشهای اجتماعی در            ،اجتماعی
يک ظرف واحد قرار داده شده و              

تخاصم .  در هم مستحيل ميشوند            
اهداف و منافع متفاوت اجتماعی و          
طبقاتی تماما به کناری گذاشته                   

بخشهايی از طبقه حاکم و          .  ميشود
حتی بخشهايی از خود رژيم سياسی       

 که در برپايی بزرگترين قتل         ،حاکم
عامهای تاريخ کنونی ايران شريک       

 در کنار طبقه          ،و سهيم بوده اند         
و ملقب  "  صف مردم "کارگر و در     

اين .  ميشوند"  همراهی با مردم   "به  
سياست بدون ترديد در يک قدم                  
آنطرف تر به اعالم حمايت صريح         

١١٣شماره   

مواضع رسمی حزب کمونيست             
کارگری در دوران منصور                      

يک نگاه اجمالی به      .  حکمت است 
بيانيه دفتر سياسی حزب در آن                
دوران عمق ضديت اين سياستهای       
پوپوليستی را با مواضع کمونيسم          
منصور حکمت در قبال اين جناح         

يک .  "رژيم اسالمی نشان ميدهد        
فصل مشترک همه شاخه های                 
اپوزيسيون طرفدار رژيم در تقسيم      

مترقی "رژيم اسالمی به جناحهای      
مردمی و ضد           "،"و ارتجاعی    

منصور ."  (و غيره است   "  مردمی
 قطعنامه دفتر سياسی در          ،حکمت
انتخاب خاتمی و عروج             "باره     
") اپوزيسيون طرفدار رژيم  "مجدد  

و اين عين سياستی است که اکنون         
حزب "به مبنای ارزيابی رهبری         

از جناح       "  کمونيست کارگری      
اصالح طلب حکومتی تبديل شده          

 .است

 

تاثيرات مخرب اين سياستها و          -٢
نگرش پوپوليستی فقط به اتخاذ                
سياستهای راست در قبال يک                  
جناح از حاکميت اسالمی محدود           

سياستهای ناشی از اين          .  نميشود
نگرش در قبال جنبش ناسيوناليسم        
پرو غربی به همان اندازه مخرب          

جنبش ناسيوناليسم   .  و راست است    
پرو غربی يک جنبش تماما                       

. ارتجاعی و دست راستی است              
هدفش در مقابله با رژيم اسالمی             
ايجاد يک نظام تا مغز استخوان              
ضد کارگر و استثمارگر و تماما             
پرو غربی و مبتنی بر هويت                     

اين جنبش      .  ناسيوناليستی است     
اساسا يک اردوی سرنگونی طلب       

خواهان کنار زدن   .  در جامعه است  
رژيم اسالمی و ايجاد نظامی است        
که از موضع قدرت و برتر بتواند          
تالش طبقه کارگر و کمونيسم و              
مردم آزاديخواه و برابری طلب را       

١٠صفحه . در هم بکوبد            



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قادر شود بدون دغدغه به انباشت        
سود و سرمايه بپردازد و موانع             
حرکت کاپيتاليسم را از سر راه             

هيچ رکن مترقی و                 .  بردارد
آزاديخواهی در سياستهای اين              

يک نتيجه    .  جنبش وجود ندارد       
حاکميت و غلبه سياستهای                        
پوپوليستی در اين حزب تغيير               
سياست و نگرش نسبت به اين                

. جنبش و جريانات متعدد آن است       
نيرويی .  راهی دوری نبايد رفت       

که جناح اصالح طلب حکومتی           
مبارزاتشان عليه      "را بخاطر            

ملقب به  "  خامنه ای و احمدی نژاد    
در کنار   "و   "  همراه مردم  "مدال   

 بدون ترديد در       ،ميکند"  ما مردم  
قبال جنبشی که در اين سه دهه               
سهمی در جنايت رژيم اسالمی             
نداشته است بلکه حتی تاريخ                   
معينی در جنبش خويش در                      
مبارزه عليه جناح حاکم و حتی              

 ،کل رژيم اسالمی داشته است               
نميتواند سياستی متفاوتی در قبال        

اين .  اين جريانات اتخاذ کند                
سياست پوپوليستی ناچار است که       

رنگين تری به    "  افتخار"مدالهای  
. اين جنبش ارتجاعی اهداء کند             

 ،"مردمی"آنها را نيز نيرويی               
در کنار ما       "و    "  همراه مردم   "

کنار گذاشتن    .  قرار دهد   "  مردم
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
در قبال اين جنبش ارتجاعی و               
پرو غربی يکی ديگر از نتايج                
مخرب سياست پوپوليستی حاکم          

اين سياست تا   .  بر اين حزب است    
به آنجا پيش رفته است که اکنون           

نيروهای "سياست اتحاد با                       
از جمله         "  سرنگونی طلب        

جريانات راست پرو غربی و                 
سلطنت طلبها به يک سياست اين         

سياستی .  جريان تبديل شده است       
که يکی از کادرهای رهبری اين          
جريان اينگونه آن را فورموله               

مرگ بر           "":  کرده است          
مرگ بر خامنه              "،"ديکتاتور

مرگ بر جمهوری                  "،"ای
حکومت مذهبی نمی        "،"اسالمی
و "  مرگ بر روسيه       "،"خواهيم

غيره همگی فرم های متفاوتی از         
شعار سرنگونی رژيم اسالمی              

. مبارزات مردم قرار داده است         
آنها هم مانند اين جريانات توده            
ايستی بر اين باورند که مردم نه         
برای سرنگونی رژيم اسالمی و        
پايان دادن به سه دهه حاکميت             
اسالمی بلکه برای گرفتن                       
شمشير خونين اسالم از دست              
جريانات حاکم و دادن آن به                   
دست پسر عموها و برادران تنی       

" خط امامی های   "آنها در جناح      
سابق و جريانات سازمان دهنده         

به "  سبزها"و رهبری کننده              
باور نکردنی    !  ميدان آمده اند       

است اما بيان واقعی موضع                   
اين .  سياسی اين جريانات است        

جريان مانند تمام توده ايست ها           
مبارزات جاری در جامعه را که       

 ، جناح راست     ،دارای سه جناح     
 و   ،جناح اصالح طلب حکومتی      

 به جدال دو         ،جناح مردم است     
جناح رژيم حاکم در جامعه تنزل       

کاری که تمامی           .  داده است     
جريانات توده ايستی و دوم                    
خردادی سابق با هزار و يک               
عوامفريبی برای ساليان سال به        

در طرف ديگر خط    .  آن مشغولند 
حزب کمونيست       "حاکم بر              

با چرخش به راست و      "  کارگری
تعميق در مواضع پوپوليستی              
خود عمال يک جناح از رژيم               

 که به همان اندازه           ،اسالمی را  
در تمامی تاريخ سه دهه جنايت          

 ،رژيم اسالمی سهيم بوده است          
و در صف    "  در کنار ما مردم     "
اين .  قرار داده است        "  مردم"

سياستها چنانچه صريح و همه            
جانبه مورد نقد نيروهای                         
کمونيسم کارگری قرار نگيرد            
ميتواند تاثيرات مخرب تری در         
خلع سالح کردن مبارزات                     
سرنگونی طلبانه توده های مردم      
و تحقق آزادی و برابری و رفاه          

 .ببار آورد

 

سرنگونی رژيم اسالمی يا                    
 سرنگونی دولت احمدی نژاد؟

قرار دادن جناح اصالح طلب              
" صف مردم      "حکومتی در             

نميتواند به تقليل مبارزه عليه                
سرنگونی کليت رژيم اسالمی            

نتايج اين سياست       .  منجر نشود   
مخرب تا همين جا بعضا روشن         

خارج کردن برخی از    .  شده است 
سران رژيم اسالمی از جمله                

 خاتمی و موسوی از       ،رفسنجانی

 : پس از سه دهه جنايت
 " ...همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

 اين شعار متحد کننده است          ،هستند
و تقريبا تمامی جريانات سرنگونی       
طلب چه راست پرو غربی و چه               
چپ کمونيست را متحد می                           

اين حزب  )  تاکيد از من است     (."کند
در شرايطی که اردوهای متفاوت            

 اردوهايی که به         ،سرنگونی طلب  
قطبها و جنبشهای متفاوت اجتماعی       

 همگی به سقوط رژيم         ،تعلق دارند  
اسالمی بمثابه گامی در ايجاد نظام          
سياسی مطلوب خود نگاه ميکنند و          
جدال ميان افق و آلترناتيو و افق                
های متفاوت اين جنبشها با پيشروی       
جنبش سرنگونی طلبانه توده های           

 بجای شدت   ،مردم شدت گرفته است   
بخشيدن به نقد سياستهای اين                       
جريانات عمال به دنبال روی از                
آنها و طرح شعارهای متحد کننده و        

عميقا .  همراهی با آنها بر آمده است      
 .تاسف آور است

 

حزب "و    "  حزب حکمتيست     "-٣
هر کدام گوشه    "  کمونيست کارگری 

ای از نگرش و سياست توده ايستی          
را در برخورد به جامعه و حاکميت        

حزب "سياست        .  بيان ميکنند       
در ارزيابی از جوهر        "  حکمتيست

اعتراضات جاری و موقعيت جناح        
اصالح طلب حکومتی در جامعه             
در تطابق غير قابل انکاری با                     
سياست جريانات توده ايستی قرار          

حزب کمونيست  "اما سياست    .  دارد
در حمايت مشروط از          "  کارگری

اين جناح در مقابله با جناح راست            
در تطابق با نگرش توده ايستی                  

هر کدام از اين احزاب در             .  است
يک رکن سياستشان با جريانات                

 و اين آينده          ،توده ايستی شريکند      
اجتناب ناپذير چرخش به راست در       

اتخاذ سياستهای  .  اين جريانات است   
 . نيمه پوپوليستی -نيمه توده ايستی 

 

با نفی مبارزات   "  حزب حکمتيست "
توده های مردم و قرار دادن تمامی          
اين اعتراضات در جيب جناح                    
اصالح طلب حکومتی و جنبش                 

 جنبش        ،ارتجاعی کنونی آنها               
 عمال خود را رو در روی            ،سبزها

١١٣شماره   
ليست افرادی است که بايد به جرم         

 ،جنايت عليه مردم محاکمه شوند          
يک نتيجه چنين سياست                                

رکن .  سازشکارانه و راستی است     
مهمتر اما تقليل سياست مبارزه               
برای سرنگونی رژيم اسالمی به           

" دولت احمدی نژاد        "سرنگونی     
حميد تقوايی در همانجا              .  است

هدف مستقيم حمله ما         :  "ميگويد
امروز اين است که دولت سرکار           
يعنی خامنه ای و احمدی نژاد را            

و اين يک سياست         ."  کنار بزنيم  
تقليل .  شناخته شده توده ايستی است    

مبارزه برای سرنگونی کل رژيم          
اسالمی به مبارزه برای سرنگونی      

 دولت احمدی       ،"دولت سر کار      "
 سياست بخشهای عمده جناح        ،نژاد

اصالح طلب حکومتی و دنبالچه           
های توده ای و اکثريتی آن در                   

اتخاذ اين     .  شرايط کنونی است        
سياست يک کج فهمی سياسی و يا          
اشتباه تاکتيکی و نتيجه برخی                   
تغيير و تحوالت حاضر در                        

نتيجه .  حاکميت اسالمی نيست           
مستقيم قرار دادن يک جناح از                

" همراه ما مردم  "رژيم اسالمی در    
در اين سياست بخشهای             .  است

 مانند باند         ،ديگر رژيم اسالمی        
رفسنجانی و خاتمی و ساير                        
جريانات حکومتی که کماکان در           
مصدر امور هستند و هنوز منتظر        
الخدمت نشده اند عمال شامل                      

از "  معافيت"و       "  بخشودگی"
مبارزات توده های مردم                             

 .سرنگونی طلب شده اند

 

شايد در مقابله با ما استدالل کنند             
که مگر جدال جناحها را نمی                    
بينيد؟ مگر نمی بينيد که يک جناح         
اساسا حاکم شده است؟ در پاسخ              
بايد تاکيد کرد که جدالهای جاری           
در جامعه ايران نه دو طرف بلکه          

بعالوه مستقل از     .  سه طرف دارد    
اينکه جدال جناحهای رژيم اسالمی     

 ،چه ديناميسمی به خود بگيرد                 
تالش برای کسب هژمونی يا تالش      

 تقابلشان در      ،برای حذف جناحی     
هر شکلی کماکان بخشی از جدال          
جناحهای رژيم اسالمی حاکم است       

بعالوه تقليل  .  و نه هيچ چيز ديگر       
اسالمی به    "  رژيم"مبارزه عليه       
يک "  دولت سرکار  "مبارزه عليه     

اين .  سياست تماما توده ايستی است    
سياست سابقه ديرينه ای در جنبش        

ملی اسالمی و         
١١صفحه در عين حال               



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تاريخ معينی در حزب کمونيست                   
اگر در زمان عروج        .  کارگری دارد  

خاتمی و جنبش ارتجاعی دوم خرداد          
دوم "ما شاهد شکل گيری يک جريان        

در حزب بوديم که نهايتا            "  خردادی
بخشی از کادرهای اين حزب را با                

 در زمان عروج احمدی              ،خود برد   
نژاد در حاکميت اسالمی ما شاهد                  
تالشی بوديم که ميکوشيد مبارزه عليه       

تيز "رژيم اسالمی را تحت لوای                   
سياستها و شعارهای خود به          "  کردن

مبارزه عليه جناح راست و دولت                  
حميد تقوايی  .  احمدی نژاد محدود کند     

و مصطفی صابر در قطعنامه ای که           
به هيات رهبری وقت حزب ارائه                 
دادند خواستار آن بودند که حزب                   

" سرنگونی دولت احمدی نژاد     "شعار  
را اتخاذ و در دستور تبليغاتی خود                

اين سياست در آن زمان           .  قرار دهد  
توسط ما و بخشی از همين رهبری               
بعنوان يک سياست توده ايستی و                   

اما .  راست نقد و به کناری زده شد              
اکنون رسما و بی پروا همين سياست          
در دستور اين حزب قرار داده شده               

 .  است
 

گوشه هايی ديگر از تارخ چرخش به        
 راست

اتخاذ اين سياستها محصول يک تاريخ       
اتفاقی يک شبه      .  سياسی معين است     

 اشتباه    ،ناشی از کج فهمی           .  نيست
تاکتيکی در سياست و يا عدم شناخت           
از يک جناح رژيم آدمکشان جمهوری      

برعکس محصول      .  اسالمی نيست     
طبيعی غلبه يک گرايش پوپوليستی بر      
حزبی است که تاريخ درخشانی در              
مبارزه عليه کليت رژيم اسالمی و                

 حکومت       ، برابری      ،برای آزادی      
کارگری و يک جامعه آزاد کمونيستی       

اشاره مختصر به             .  داشته است      
فرازهايی از اين تغيير و تحول گويای       
اثرات مخرب اين چرخش سياسی                

 . است
 

زمانيکه رهبری اين حزب در                         
شرايطی که خطر حمله نظامی به                  
ايران در دوران نئوکانسرواتيوها در         
آمريکا شدت گرفته بود در پيام خود             

  ،مرکز مطالعات کمونيسم کارگرى برگزار ميکند
 

 انقالب آتی ايران يک انقالب زنانه است؟
 

جنبش .  نقش زنان در جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی            
خواست آزادی و برابر زن      .  آزادی زن و نظام آتی در ايران       

و مرد چه جايگاهی در جنبش انقالبی عليه رژيم اسالمی                   
 . دارد و به چه مولفه هايی برجستگی می بخشد
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 : پس از سه دهه جنايت
 " ...همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

به جای  "از اين جريان ميخواهد که        
از "  حمله نظامی به ايران                       

زمانيکه .  دفاع کند "  مبارزات مردم "
رهبری اين جريان در جنگ و حمله       

فرصت "نظامی احتمالی به دنبال            
زمانيکه در جنگ         .  ميگردد"  ها

ارتجاعی و خونين اسرائيل در غره        
در شرايطی که بيش از هزار تن                
کودک و فرد غير نظامی به خاک و         

 رهبری اين        ،خون کشيده ميشوند       
و "  اومانيسم"جريان به جدال با              

. انسانگرايی در حزبشان بر ميخيزد     
زمانيکه اعضای رهبری اين جريان     
نامه سرگشاده گله آميز به اوباما می        

ما در تمامی اين سياستها        ...  ،نويسد
بروزات متعدد يک سياست و                      
گرايش پوپوليستی و چرخش به                 

 . راست را مشاهده ميکنيم
 

 در خاتمه

نقد ما به سياستهای اين جريان در              
عين حال تالشی برای جلوگيری               
بيشتر از چرخش به راست در                     

. سياستهای اين حزب است                           
سرنوشت اين حزب برای ما مهم              

هر درجه اتخاذ سياستهای            .  است
راست در اين حزب ضربه ای به              
چپ و با چند حلقه فاصله ضربه ای         

از طرف ديگر اين              .  به ماست    
حزب "جريان تا زمانيکه نام                        

را با خود حمل    "  کمونيست کارگری 
 از نظر برخی از کسانی که          ،ميکند

در بر آمد سياسی جامعه برای اولين       
بار با کمونيسم کارگری آشنا                        

 بعضا و عليرغم تالش و              ،ميشوند
خواست ما اين نقطه نظرات را به             
پای جنبش ما  و خط کمونيستی                    

از اين  .  منصور حکمت می نويسند     
رو ما در عين نقد صريح و روشن            
اميدواريم که نيرويی در اين حزب           
بتواند در عين حال سدی در مقابل             
اين سياستهای راست پوپوليستی               

شايد جای خوشبينی          .  ايجاد کند     
 اما نبايد اجازه داد خط      ،زيادی نباشد 

پوپوليستی حاکم بر اين حزب تمامی       
سنگ بنای سياستهای کمونيسم                   
کارگری را در اين حزب پايين                   

 *. بکشد

١١٣شماره   
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جنبشی که هم اکنون در ايران                 
است هنوز در تب و تاب اين                    
قضيه که هرچه زودتر بتواند                 

مرگ بر جمهوری               ″بگويد        
شعار .  دارد می سوزد     ″  اسالمی

: اين است  ″  جنبش سبز  ″محوری   
نگو، مرگ بر جمهوری                         ″

″وجه تمايز باطنی         .  ″  اسالمی
و جنبش مردم            ″  جنبش سبز     

هر .  آشکارًا از همين جا پيداست        
دو طرف ناگزيرند هر روز                    

وقتی .  بيشتر باطنشان را رو کنند      
باطنها رو ميشود آنوقت معلوم              

 .ميشود کی با کيست

 

بخش عظيمی از قدرت و سياست        
سرمايه و بويژه سرمايه غرب و          
آمريکا براين شده است که يک              
دورۀ ديگر به جمهوری اسالمی          

شايد به  .  شانس اظهار وجود بدهند   
. نحو دلخواه آنها تغييری کرد                

سقوط جمهوری اسالمی با دخالت      
مستقيم توده مردم به هيچ عنوان           
برای غرب و آمريکا خوشايند               

در بيشتر دخالت کردنهای     .  نيست
مردم، تداوم و تعميق راديکاليزم         
تعرض مستقيمشان به حکومت،          
اتفاق بد و ناگوار برای نظم                      

. سرمايه دارى ميتواند بيافتد                   
ولی هر    .  حواسشان جمع است       

مرگ بر          ″اتفاقی ميتواند                   
را در ايران      ″  جمهوری اسالمی  

. يک شعار محوری کند                             
کمونيستها مدعی و گوينده قديمى        

بقيۀ سياستهای     .  اين شعار اند         
منتظرالوقت اپوزيسون راست             
فعًال بايد پشت سياست مسلط                   
دولتهاى غربى برای مدتی                       

در وضعيت کنونی   .  چمباتمه بزنند 
و اجبار سرمايه غرب برای کنار        
ِ  چند                آمدن با جمهوری اسالمی

مرگ ″قدم فاصله دار با                              
، موقعيت      ″برجمهوری اسالمی     

مناسبتری برای چپ جامعه و                
کمونيستها بطور اخص ايجاد                 

ِ        .  کرده است    مرگ بر    ″معادل
مرگ ″شعار   ″  جمهوری اسالمی  

است که کل    ″  بر حکومت مذهبى   
اردوى راست در مقابل آن خلع             

انقالب آتی ايران انقالبی زنانه        ″
روی حسابِ  اين مطالبه        ″  است

يگانگی منافع   .  موجود گفته شد     
بالفصل طبقه کارگر با مطالبات        
زنان که دارد دست به خانمان              
فقه و همۀ بساط  اسالم ميبرد،              

آثار .  ديگر درخشان است               
منصور حکمت اين روزها                   
خوشبختانه به همت رفقا از هر           

. جهت بيشتر در دسترس است           
                     ِ نگاه کردن به چشم واقعيت
مفاهيم سياسی برای درک و                 
دريافت بهتر و توانايی در تغيير        
آن به وضعيت مطلوب، کمک            
ارزشمندی است که مطالعه آثار        
 .   منصور حکمت به انسان ميکند

 

   ٢٠٠٩يازدهم آگست 

 

قانون مدنی بابل در دوهزار و       *  
پانصد سال پيش و پيش از آن در        
واقع قوانين فقهی کاهنان                         
مردوکی بود و عمده ترين احکام      

 

 )١(صحنه های پيشِ  رو  
 

 سعيد مدانلو

مرگ بر     ″پرچم     .  سالح ميشوند    
و تاکيد بر آزادى      ″  حکومت مذهبى 

مذهب و بى مذهبى يک پرچم                     
کمونيستها عليه اپوزيسيون اسالم           
زده و حاميان غربى اش است که              

مسئله .  اخيرا سبز محمدى شدند            
مذهب در ايران در درجه اول                    
ضعف بزرگ و العالج سرمايه در       
ِ  مدام سرمايه در                 ايران و ضعف

. غرب و کل سرمايۀ جهانی است            
ماست خور سرمايه را راحت تر              

. ميتوان روی نقطۀ ضعفش گرفت         
مگر لنين و بلشويسم و طبقه کارگر        
روسيه چه کار کردند؟ ماست خور         
سرمايه را روی نقطه ضعفش                    

سرمايۀ غرب يعنی همان         .  گرفتند
              ِ ِ  معروف، کميتش سر امپرياليسم

يقۀ .  مذهب در ايران لنگ است              
سرمايه اسالمی را در ايران گرفتن        
و پايين کشيدن، يقه گيری از کل                

به نظر    .  سرمايه در منطقه است         
ميرسد يک فرصت تاريخی در يک       
گوشۀ مهم از کره زمين،  برای                  
دست باال گرفتن از سياست غرب            

طبقه .  به کمونيستها لبخند ميزند           
کارگرايران آموخته تر، آزموده تر        
و  باسوادتر و ديده و شنيده تر                      

از سختی مفرط جان سالم بدر      .  است
سفت کردن پيچهای         .  برده است    

تراکتورش هنوز مانده  تا برسد به           
 . آب بندی

 

لغو تقدس تمام شئونات مذهبی تنها          
ِ  نياز به                        ِ  بدون از طبقۀ کارگر
مذهب و رنج کشيده و در افتاده با              

. سرمايۀ اسالمیِ ايران ساخته است      
اين همان چيزی است که جنبش                 
آزادی و خالصی فرهنگی زن در           

رهايی .  مملکت در طلبش می سوزد    
تمام و کمال از قيودات مذهب                     
آرزوی ديرينه زن در طول تاريخ           
مذهب است که تمام قيودات                          
پاتريارکی و طبقاتی را به وسيلۀ              
همين مذهب به زندگيش روا داشته         

در ايران اين آرزو به يک              .    اند
خواست و مطالبۀ اجتماعی قوی و          

در تاريخ  .  روزمره تبديل شده است    
مذاهب اين از موارد بی سابقه                    

 *. است

١١٣شماره   

آن مربوط به شرايط و قوانين                 
بازار خريد و فروش دائم، مدت            
دار و موقِت زن و هچنين تعيين             
سهم معبد و کاهنين از معامله که           
موفق ترين بيزينس بابل و                         
بساطش دور تمام معابد با سر و             

به درجاتی عيان تر    . صدا پهن بود 
از وضعی که دور و بر حرم امام         
ها و امامزاده های مملکت ايران          

فقه شيعه اقتباس          .  وجود دارد    
وفادارانه ای از قوانين مدنی بابل        

ازدواج ″برنامه هايی نظير     .  است
در ″  خانه های عفاف   ″و  ″  موقت

″ طرحهای مدرن     ″حقيقت از            
جمهوری اسالمی برای تمام باِبلی      

 .    کردن مملکت است

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

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

 هيات داير دفتر سياسی  

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

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

 

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

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

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 
     

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America  Routing 

Number :  121 000 248  

Account Number:  36 48 46 88 52 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران يک           
نهاد غير حزبی است که دربرگيرنده احزاب سياسی،                        
سازمانها، نهادهای زنان، و فعالين مستقل چپ و کمونيست          

هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ                    .  است
برای سازماندهی توده ای ايرانيان آزاديخواه در خارج                    

شورا در قبال رويدادهای سياسی ايران و آينده   . کشور است 
نيست، "  همه با هم    "سياسی آن بيطرف نيست، طرفدار             

شورا بعنوان يک نهاد فرا         .  شورا  آگاهانه جانبدار است        
حزبی ضد کليت جمهوری اسالمی برای تقويت مبارزات             

  .سوسياليستی و آلترناتيو کارگری در ايران تالش ميکند

 

. فعاليتهای شورا با اعالم موجوديت آن شروع نشده است               
اين نهاد در ماههای گذشته و دستکم قبل از مضحکه                           

ستاد حمايت از         "انتخابات جمهوری اسالمی با نام                       
مجمع عمومی ستاد    .  فعاليت داشت "  مبارزات مردم ايران   

 ضمن تصويب اصول و موازين         2009 اوت    6در تاريخ    
  .نام خود را تغيير داد) سند ضميمه(حاکم به کار 

 

فعاليتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و ميتينگها،            
پروژه ها از برنامه      .  در قالب پروژه ها پيش خواهد رفت         

های سياسی و فرهنگی تا کمپينهای مختلف را در برخواهد           
گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همينطور                  
نهادها و غير اعضا همسو با سياستهای کلی شورا پيش                    

اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و                  .  خواهد رفت  
شورا برای ايجاد     .  اراده و رای جمعی اعضای آن است             

فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خالقيتها و          
توانائيهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقويت                            
مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در داخل و خارج                        

  .بخدمت گرفت، تالش ميکند

 

ما زنان و مردان آزاديخواه و بويژه جوانان را به صفوف               
شورا مکانی برای بدست دادن                 .  شورا فرا ميخوانيم        

ما فعالين سياسی   .  ابتکارات و جلب نيرو برای تحقق آنست       
سوسياليست و جريانات آزاديخواه در ديگر شهرهای سوئد          

بايد .  و کشورهای ديگر را به اقدامات مشابه دعوت ميکنيم         
در مقابل قطبهای دست راستی، که يا جمهوری اسالمی                  
نوع ديگر و يا اختناق آريامهری و سرمايه داری در بسته               
بندبهای جديد را به ما وعده ميدهند، به يک قطب آزاديخواه    
و سرخ و سوسياليست شکل داد و از آلترناتيو کارگری                    

 .برای آينده ايران دفاع کرد

 

 ٢٠٠٩ اوت ١٢

 
"shora.com shoraii" 

<shoraye1@gmail.com> 

 اطالعيه اعالم موجوديت

 استکهلم –شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 آئين نامه 
 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم

 

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم دربرگيرنده                             
 .احزاب سياسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالين مستقل چپ و کمونيست است

 

 اصول شورا    
يک مشخصه اساسى شورا سرنگونى طلبى و مخالفت با کليت نظام جمهورى                         .1

  .اسالمى است

پرچم سرخ کارگری معرفه اساسى ديگر اين قطب در مقابل کليه گرايشات                               .2
  .سرمايه داری از جمله سبز و شير و خورشيدى است

شورا وظيفه خود را تقويت مبارزات آزاديخواهانه و سوسياليستی و آلترناتيو                         .3
  .کارگری برای آينده ايران ميداند

در اجتماعات شورا باالى سن سخنرانى بطور قطع شعار مرگ بر جمهورى                           .4
اسالمى و پرچم سرخ، بعنوان متمايز کننده و معرف شورا بعنوان يک قطب چپ،                       

  .قرار ميگيرد

در اجتماعات شورا هر جريانی محق است با نام حزب و نهاد و سازمان اش                              .5
     .سخنرانى کند، پرچمهای حزبی خود را داشته باشد، و در محل معينی قرار بگيرد

هر جريان عضو شورا ميتواند جداگانه اطالعيه يا فراخوان خود را براى دعوت                   .6
    . منتشر کند، مستقل از اطالعيه شورا،از مردم و شرکت در اجتماعات، و پس از آن

 

 شيوه کار شورا 
مجمع عمومی  .  شورا متکى به مجمع عمومى تشکيل دهندگان و اعضايش است                -1

  .عاليترين ارگان تصميم گيرنده شورا است

مجمع عمومی، با   .  جلسات مجمع عمومی شورا هر دو هفته يکبار برگزار ميشود             -2
توجه به مبرم بودن شرايط و تصميم کميته هماهنگی ميتواند در فواصل کوتاهتر                          

  .برگزار شود

براى هر مجمع عمومى بايد همه اعضا توسط کميته هماهنگى ترجيحا کتبا مطلع                  -3
  .اسناد و دستور جلسات پيشنهادی با فرصت کافی برای اعضا ارسال شود. شوند

تمام منتخبين قابل عزل و انتخاب       .  انتخابات در هر مجمع عمومی برگزار ميشود          -4
يک انتخاب ميتواند ابقا باشد اما اصل انتخابات و دخالت همه اعضا و                         .  مجدد اند  

 .جريانات را بايد مستمرا حفظ کرد

فعاليتهای شورا بصورت مستقل و براساس اصول مندرج دراين آئين نامه پيش                     -5
شورا بعنوان نهاد در تظاهراتهای       .  شورا با جريانات راست همکاری نميکند       .  ميرود

   .اين جريانات شرکت نميکند

 

 عضويت در شورا 
هر کسى با اصول حاکم بکار       .  عضويت و کناره گيرى از شورا داوطلبانه است            -1

شورا موافق است، ميتواند بصورت فردى يا جمعی، عضو شورا            

١١٣شماره   

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجمع عمومی ارگان تصميم گيرنده      .  شود
در باره قبول يا رد عضويت متقاضيان              

مجمع عمومی موظف است بدالئل       .  است
سياسی و قانع کننده نظرش را در هر                  

هيچ فرد و نهادى راسا         .  مورد بيان کند    
پيش از    .  کسى را عضو شورا نميکند            

دعوت افراد به جلسه، مجمع عمومی                  
پيشنهاد و تقاضای عضويت را بررسی            

   .ميکند

 

فعاليت و قبول مسئوليت در شورا               -2
در عين حال قبول هر           .  داوطلبانه است  

مسئوليتی همراه با پاسخگوئی الزم به               
    .مجمع عمومی است

 

 ارگانهای شورا 
شورا تقسيم کار درونی خود را بصورت         

کميته .  کميته ها و پروژه ها پيش ميبرد            
. ها منتخب مجمع عمومی و روتين هستند       

پروژه در  .  پروژه اما امری موردی است     
چهارچوب سياستهای شورا توسط بخشی       

  .از اعضا و غير اعضا پيش ميرود

 

کميته های هماهنگی، تبليغات، تدارکات،       
ارتباطات، از جمله کميته های شورا                   

مجمع عمومی بنا به نياز ميتواند          .  هستند
کميته ای را ايجاد و يا کميته ای را تغيير           

  .دهد

 

 وظايف و اختيارات کميته ها 
چهارچوب اساسی وظايف و اختيارات            
کميته ها توسط مجمع عمومی تعيين يا               

ارائه هر پالتفرمی        .    تصويب ميشود   
برای فعاليت کميته ها از جانب اعضای            
شورا در مجمع عمومی بايد تصويب                  

  .شود

 

اين کميته شامل دو           :  کميته هماهنگی   
عضو از هر کميته موجود در شورا                     

  :وظايف اين کميته عبارت است از. است

 

نمايندگی از جانب شورا در رسانه ها    -1
  .و جامعه

 

 پخش پيام حزب به طبقه کارگر
 در منطقه اسالم شهر

 

  /05  /21بنا به گزارش دريافتی، امروز چهار شنبه                
 دو تيم از رفقای فعال حزب اتحاد کمونيسم                           1388
 صد ها نسخه از پيام حزب به کارگران ايران را      ،کارگری

 . در مناطق مختلف اسالم شهر توزيع نمودند

 

 ، مهديه  ،توزيع پيام حزب از جمله در مناطق؛ محمديه             
 و اطراف ميدان ميوه و تره بار صورت                       ،باغ فيض  

در بسياری از اين مناطق توزيع علنی صورت                .  گرفت
 . گرفته که با استقبال مردم زحمتکش مواجه شده است

 

حزب تالش و ابتکار انقالبی همرزمان کمونيست را ارج          
 .  مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ مرداد ٢١ – ٢٠٠٩ اوت ١٢

 

 

شورای حمايت از مبارزات آئين نامه 
 ...آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم 

فراخوان به تشکيل جلسات مجمع                -2
 .عمومی

پيگيری تصميمات شورا و کميته ها،          -3
  .و ايجاد هماهنگی در فعاليتها

نمايندگان شورا در رسانه ها صرفا             -4
منعکس کننده تصميمات شورا هستند و            

نماينده يا هر عضو     .  نه نظريات شخصی  
شورا ميتواند نظريات خود را در                          

  .ظرفيت فردی بيان کند

    

وظيفه اين کميته تهيه و         :  کميته تبليغات  
انتشار فراخوانها، اطالعيه ها،                              
سازماندهی توزيع آن، برپائی نمايشگاه           
عکس و ميز کتاب، عکس و فيلمبرداری         
از برنامه های شورا، تهيه وبالگ                        
خبری، و تبليغ و ترويج اهداف شورا                 

  .است

وظيفه اين کميته تدارک      :  کميته تدارکات 
تهيه .  نيازهای برنامه های شورا است           

باندرول و پالکارد، پرچمهای سرخ،                 
وسائل صوتی اجتماعات و نصب آن،               

    .است... حمل و نقل و 

وظيفه اين کميته ارتباط     :  کميته ارتباطات 
با احزاب و نهادهای سوئدی پيشرو،                  
بويژه اتحاديه های کارگری، گروه های          
هنری، سازمانهای زنان و غيره، جهت           
جلب همبستگی با مبارزات آزاديخواهانه       
مردم ايران، و دعوت به مراسم و                          

  .اجتماعات شورا جهت سخنرانی است

 

شورا قطب سرخ ها، چپ ها،                      
سوسياليستها، کمونيستها و                          
آزاديخواهان در مقابل جمهورى                 

اين شورا   .  اسالمى و راستها است        
. متعلق به جريان خاصى نيست                    

  .متعلق به قطب چپ جامعه است
 

به شورای حمايت از مبارزات                     
 !آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد

 

 مصوب مجمع عمومی

  باتفاق آرا2009 اوت 6 

 

١١٣شماره   

 

 جامعه آزاد کمونيستى
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت                       
خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به                     

انقالب کمونيستى به   .  دارايى جمعى کل جامعه است     
تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد                       

بازار، مبادله کااليى و    .  بگيرى را از ميان برميدارد     
بجاى توليد براى سود، توليد         .  پول حذف ميشوند    

براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه                
کار، که در جامعه       .  بيشتر همه انسان ها مينشيند        

سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى                
ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار                 
معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و                            
داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن 

 . زندگى انسانى ميدهد
 

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به               
جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و             

از .  محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود           
هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه                    
نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى                  

  .است



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اوضاع سياسى ايران بسرعت              
چهارچوبهاى رايج فعاليت در               
خارج کشور را تحت تاثير قرار           
داد و ضرورت برپائى صف                  

. بنديهاى جديدى را تاکيد کرد                
تالش براى ايجاد ائتالفها و                      
اتحادها در خارج کشور جديد                
نيست و در ميان طيفهاى مختلف         
در اپوزيسيون ايران وسيعا وجود      

نکته اى که شايد همه     .  داشته است 
روى آن کمابيش توافق دارند اين         
است که تجارب تاکنونى به نتيجه        
دلخواه و اهداف اعالم شده آن                 
نرسيده است و بناگزير بعد از                
مدتى در متن تناقضات آن                         

اما تغيير شرايط    .  فروپاشيده است 
سياسى در ايران و به ميدان آمدن         

 که دنيا و افکار            ،ميليونى مردم  
عمومى را در ابعاد وسيعى                      
متوجه ايران و سرنوشت سياسى        

 به موضوع ايجاد      ،آن کرده است   
صفبنديهاى جديد اهميت اساسى           

 . ترى داده است

 

در دوره اخير بار ديگر جنبش               
ملى اسالمى و جريانات متفرقه            
آن پشت مضحکه انتخابات رژيم         

دولتها و رسانه ها و         .  بخط شدند  
انواع نهادهاى نيمه دولتى و                    
حقوق بشرى پشت همين جريان           

هدف اينبود و هست که             .  رفتند
با تمام متعلقات         "  جنبش سبز    "

سياسى و فکريش بعنوان                           
پرچمدار تحوالت در ايران                     

هدف اينست که         .  معرفى شود    
اعتراض مردم در ايران عليه                
حکومت اسالمى در چهارچوب          
جمهورى اسالمى و جناحى از آن       

جناح ديگر      .  قالب زده شود           
اپوزيسيون راست يعنى                             
ناسيوناليسم پروغربى به شمول           

 که در اين روند          ،سلطنت طلبان  
گيج ميزدند و خط روشنى                         

 گاهى در کنار سرنگونى       ،نداشتند
طلبان و گاهى در کنار سبزها به           

. جست و خيز مشغول بودند                    
پالتفرم اين جريان برافراشتن                

 تاکيد بر تماميت      ،پرچم سه رنگ   
 و سرود فاشيستى اى                ،ارضى

جمهورى اسالمى به گوتنبرگ و      
بعد مالمو سوئد و تورنتوى کانادا      
از اولين اقدامات جمهورى                    

اين اقدامات بطور     .  اسالمى بود  
. مفتضحانه اى شکست خوردند        

قرار بود اين اقدامات تنور                     
مضحکه انتخابات در خارج                

روز نمايش   .  کشور را گرم کند      
انتخابات نيز همين سرنوشت را        

اين فعاليتها قبل از           .  پيدا کرد   
نمايش انتخابات در استکهلم                 
توسط ستادى موقت و متشکل از       
نيروهاى سرنگونى طلب پيش           

بدنبال افتضاح انتصابات      .  رفت
رژيم و رويدادهاى متعاقب آن            
که مردم بدرستى از فرصت                 

 اين    ،بدست آمده استفاده کردند         
نهاد موقت تالش کرد که شکل            
پايدارترى بخود بدهد و نام خود         

ستاد حمايت از مبارزات           "را    
اين ستاد   .  گذاشت"  مردم ايران  

دربرگيرنده احزاب و سازمانهاى    
 ،سياسى چپ و کمونيست                      

 و فعالين مستقل        ،نهادهاى زنان  
احزاب .  چپ و کمونيست بود          

چپى که عضو ستاد نبودند در              
يک هماهنگى مشروط در                      
تظاهراتها و اعتراضها با ستاد           
قرار داشتند و در بيشتر                            
تظاهراتهاى شهر استکهلم اين            
 . هماهنگى کمابيش وجود داشت

 

 اهداف و                  ،تشکيل شورا        
 سياستها

وضعيت ايران و تشديد قطب               
بندى سياسى در اپوزيسيون                  
مسئله شکل دادن به يک نهاد                
پايدار و متکى به اصول و مبانى        

اولين .  حداقلى را الزامى ميکرد      
اقدام ستاد برافراشتن پرچم سرخ      
در مقابل پرچم قطبهاى ديگر               

پرچم سرخ بعنوان پرچم           .  بود
تاريخى جنبش طبقه کارگر و               
سوسياليسم معرفه اى بود که                
آينده متفاوتى را برخالف آينده            
اسالمى و ناسيوناليستى جريانات     
ديگر اپوزيسيون به جامعه ارائه       

 آرم   ،بسرعت پرچم سرخ    .  ميداد
 و دستبند سرخ     ،و نشانهاى سرخ  

 قطب سرخ ها در مقابل قطب سبز و شير و خورشيدى
 مرورى بر يک تجربه در خارج کشور

 

 سياوش دانشور

اين جريان بتدريج جاى      .  ايران بود 
خود را پيدا کرد و امروز عمدتا در         
ائتالفى با سبز در خارج کشور                  

گرايشهاى .  فعاليت ميکند               
ناسيوناليستى و قوم پرست در                    
اپوزيسيون نيز کمابيش در همين             

جهتگيريها و     .  صف قرار دارند        
سياستهاى بنيادى سبزها اساس                 
سياست و تحليل شان از روند                      
اوضاع در ايران است و قبل از                 
نمايش انتخابات رژيم به استقبال              

 .   کروبى و موسوى رفته بودند

 

 که گاه در      ،در مقابل اين دو طيف       
مقابل هم و عمدتا در کنار هم ظاهر         

 طيف ديگر اپوزيسيون                     ،شدند
سرنگونى طلب و اردوى چپ قرار       

سابقه اين طيف در مخالفت و       .  دارد
مقابله با جمهورى اسالمى و                        

 و     ،حضورش در خارج کشور              
گسترش فعاليت آن بويژه از دوره            

 يک شاخص        ،دو خرداد به بعد           
سياسى و يک تفاوت در اردوهاى           

اساس هدف  .  اپوزيسيون ايران است  
جريانات سرنگونى طلب و                          
کمونيست و سوسياليست ممانعت از     
حضور علنى جمهورى اسالمى و          

 ،نمايندگانش در خارج کشور                     
برچيدن سفارتخانه ها و مراکز شبه       

 و       ،فرهنگى جمهورى اسالمى            
. بيرون راندنش از خارج کشور بود     

طيف سرنگونى طلب و اساسا چپها       
و سوسياليستها نيز دراين سالها                 
کمابيش در مقابل جمهورى اسالمى      

 .  متحد ظاهر شدند

 

 سابقه موضوع در دوره اخير

بعد از دوره اى رخوت در                             
اپوزيسيون و کاهش فعاليتهاى آن            

 در   ،بويژه عليه جمهورى اسالمى       
ماههاى قبل از مضحکه انتخابات           
رژيم تالش کرد فضا را در خارج           

جمهورى .  کشور عوض کند               
اسالمى از سوئد شروع کرد که                 
تاريخا در آن بازنده بوده و بويژه              
هيچوقت نتوانسته است در استکهلم       

. بصورت علنى کارى را پيش ببرد       
سفارت "  هيئت هاى کنسولى  "اعزام  

١١٣شماره   

به معرفه اين قطب و يک وجه               
سرنگونى .  تمايز عام آن تبديل شد     

طلبان و مخالفين پايدار جمهورى        
اسالمى با پرچم سرخ کارگران            
در مقابل جنبشهاى دست راستى          

فعاليت شان را متکى    .  بصف شدند 
بر مجمع عمومى و مشارکت                  
جمعى کردند و در مقابل توهمات        
ارتجاعى جريانات طرفدار يک          
جناح رژيم و طرفداران پنتاگون          

 . صف متمايزى را شکل دادند

 

ستاد بدنبال تظاهراتهاى هر روزه      
و تشديد سرکوب در ايران                        
تظاهراتى را در مقابل سفارت              
جمهورى اسالمى در استکهلم               
فراخوان داد که ميزان استقبال              
وسيع از آن ضرورت يک اقدام            
فراتر را در اذهان عمومى تاکيد           

در اينروز مخالفين               .  ميکرد
عصبانى قتل و کشتار مردم در             
ايران بدنبال پرووکاسيون                        
سفارتيها به النه جاسوسى رژيم           

درب ورودى را      .  تعرض کردند  
شکستند و به داخل سفارتخانه                

اوباش سفارتى با چماق و         .  رفتند
کارد و اسلحه به تقابل برخاستند و    

 ساله تا        ٧٠معترضين از زن            
 ساله در اين تقابل آنها       ١۶جوانان  

اين خبر با   .  را سرجايشان نشاندند  
سرعت و انفجارى در داخل و                
خارج کشور منتشر شد و بيش از         

 خبرگزارى از جمله رسانه         ١٢٠
هاى رژيم اسالمى آن را منعکس         

در يک کالم استکهلم و            .  کردند
صف نيروهاى راديکال و                        
سرنگونى طلب آن الگو و خطوط       
يک مبارزه واقعى عليه جمهورى      
اسالمى در خارج کشور را ترسيم      

 . کرد

 

ستاد در ادامه فعاليتهاى خود در           
 اوت      ۶مجمع عمومى روز                 

شوراى " نام خود را به               ٢٠٠٩
حمايت از مبارزات آزاديخواهانه      

. تغيير داد  "  استکهلم-مردم ايران  
اين مجمع عمومى همينطور آئين         

نامه اى را به          
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اتفاق آرا تصويب کرد که در آن          
 ، شيوه کار آن               ،اصول شورا     

 و     ،چگونگى عضويت در آن             
ارگانهاى تشکيالت شورا ترسيم         

شورا نهادى فراحزبى    .  شده است 
است و اين چشم انداز را در                     
مقابل خود قرار داده است که                  
ظرف متشکل کننده ايرانيان                   
آزاديخواه خارج کشور عليه                   
جمهورى اسالمى و اردوى                     
رنگارنگ راستى باشد که تالش          
دارند به انحا مختلف خارج کشور      
را به پايگاه و پشت جبهه                            
جمهورى اسالمى در داخل تبديل        

شورا هدفش ائتالف سياسى      .  کنند
و اتحاد تشکيالتى سازمانهاى چپ     

. و نيروهاى دربرگيرنده آن نيست     
شورا ضمن برسميت شناسى                 
استقالل هر عضو و جريانش در         

 و ضمن بدست دادن       ،تمام سطوح 
الگوهائى که عضويت در آن                  
متضمن هيچ نوع محدوديت و               

 ،مخرج مشترک سياسى نيست             
تالش ميکند به قطبى سرخ و چپ        
و سکوالر و آزاديخواه در مقابل          
قطبهاى راست طرفدار جمهورى      
اسالمى و سرمايه دارى شکل                

شورا در جدال سياسى ايران     .  دهد
جانبدار است و در مقابل راه                    
حلهاى ارتجاعى اسالمى و                      

 ،سرمايه دارى اپوزيسيون راست     
خود را متعهد به تقويت مبارزات        
آزاديخواهانه و سوسياليستى و              
آلترناتيو کارگرى براى آينده                  

 . جامعه ايران ميداند

 

تالشهاى مشابهى در کشورهاى           
ديگر از جمله در کانادا و آلمان و         

. کشورهاى ديگر در جريان است      
الگوى استکلهم از اينرو تاکنون           
عليرغم هر کمبودى موفق بوده            
است که خود را به چهارچوبهاى         
قديمى که عمال غير موثر بودن             
خود را نشان داده اند متکى نکرده       

اين شورا دنبال اتحاد چپ         .  است
اين شورا   .  حول حداقل ها نيست      

هويت جريانات و افراد تشکيل              
اين .  دهنده اش را قلم نميگيرد             

شورا دنبال پائين کشيدن                             

ظرفى فعال و مبتکر براى نسل          
جديد باشد که اينروزها در خارج      
و داخل با حساسيت و فعاالنه                

شورا تالش ميکند در    .  کار ميکند 
کنار سازماندهى اعتراضات و          
متينگها و تقويت قطب سرخ ها           
که امروز با همين نام در شهر              

 مبتکر برگزارى     ،معروف است  
 ، شب هاى همبستگى       ،سمينارها

 . و فعاليتهاى فرهنگى باشد

 

از نظر روش کار شورا به                     
مجمع عمومى اعضايش متکى          

مجمع عمومى باالترين و       .  است
عاليترين ارگان تصميم گيرى             

در مجامع عمومى هر             .  است
سياست شورا قابل بازبينى و                

در مجامع   .  تغيير و اصالح اند       
عمومى شورا همه انتخاب                     
شوندگان قابل عزل و انتخاب              

شورا ظرفى است که         .  مجدداند
 ،همه ميتوانند در آن تالش کنند          

 داوطلبانه سهمى بعهده    ،قانع کنند 
 در مقابل وظايف شان به     ،بگيرند

 در کار مورد      ،جمع متعهد باشند   
 منشا    ،عالقه شان شرکت کنند          

جذب نيرو و تحکيم و گسترش            
 و قطب سرخ و              ،شورا باشند   

طرفدار آزادى و سوسياليسم و            
آلترناتيو کارگرى را در ايران            

 . تقويت کنند

 

هدف مرور کوتاه اين تجربه اين        
بود که خوانندگان نشريه با                     
تالشهاى جريانات و افراد                      
دربرگيرنده اين شورا و فراتر            
تعداد زيادى که همواره در                    
اجتماعات آن شرکت دارند آشنا         

 

قطب سرخ ها در مقابل قطب سبز و 
 ...شير و خورشيدى

. پرچمهاى حزبى و گروهى نيست         
اين شورا خود را به جمع کردن                 
جريانات چپ و فعالين چپ محدود         
نکرده است و تالش دارد تربيونى           
و ارگانى براى سازماندهى                          
اعتراض توده اى ايرانيان                             

. آزاديخواه در خارج کشور باشد             
اين شورا به الگوئى چپ و                            
اجتماعى فکر ميکند نه الگوئى                  

ترديدى .  ائتالفى از جريانات چپ        
نيست در کنار همکارى و بحث                 

 نزديکى   ،پيرامون مسائل مبارزاتى    
و دورى فکرى و سياسى و سبک             

اما اين شورا    .  کارى نيز ممکن اند     
تالش دارد براساس اصول اعالم            
شده اش چه در سياست و چه در                 
شيوه کار بسترى وسيع تر ايجاد کند       
که قادر باشد تمايالت واقعى و                    
آزاديخواهانه مردم ايران و مشخص     
تر جنبش طبقه کارگر و راه حل                

شورا .  سوسياليستى را تقويت کند        
. نيست"  همه با هم    "دنبال سياست     

برخورد غير          "زير عنوان                   
به جريان سبز   " ايدئولوژيک نکردن 

و شير و خورشيد در ائتالفى اعالم         
اعضا و  .  نشده با آنها قرار نميگيرد     

جريانات شورا اين استقالل را                   
دارند که راسا سياست متفاوتى از            
شورا اتخاذ کنند اما خود شورا                   
بعنوان يک نهاد چنين سياستى                   
ندارد و مسئول هر سياست                           
جريانات و اعضا دربرگيرنده اش          

 .  نيست

 

از نظر عملى شورا ظرفى است که        
تالش دارد ابتکارات و خالقيتهاى          

يک .  مختلف در آن شکوفا شود             
ستون کار و فعاليت شورا به پروژه        

پروژه برخالف     .  ها متکى است       
ارگانهاى تشکيالتى شورا و                        
فعاليتهاى روتين آن موردى و                    

پروژه توسط بخشى      .  کمپينى است  
از اعضاى شورا و کسانى که                     
عضو شورا نيستند اما هدف                        
مشابهى را دنبال ميکنند پيش                       

تنها شرط سياسى شورا             .  ميرود
اينست که يک پروژه با                                    
چهارچوبهاى کلى سياستهاى شورا       

شورا تالش دارد    .  در تناقض نباشد   

١١٣شماره   
ضرورى است اين تجربه         .  شوند

. را در همه جا بسط و ارتقا داد                 
امروز ايجاد يک سنگر محکم و             
روشن سرنگونى طلب با پرچم               
سرخ که به آينده سوسياليستى و               

 از     ،قدرت کارگرى نظر دارد             
مهمترين وظايف اردوى چپ                  

. جامعه در خارج کشور است                  
اکثريت ايرانيان خارج کشور                  

 ،تمايالت قوى آزاديخواهانه                    
 ضد تبعيض و                  ،سکوالريستى

. مخالفت با جمهورى اسالمى دارند    
اين اکثريت هميشه فعال نيست اما         
در ايندوره مشخص در ابعاد توده         

. کرده است "  آشتى"اى با سياست      
جريان ارتجاعى سبز و شير و                 
خورشيد و امثالهم تالش دارند اين         
نيرو را که هر روز با نگرانى و             
حساسيت اوضاع ايران را دنبال            

 زير  ،ميکند و ميخواهد کارى بکند     
چپ .  پرچمهاى قالبى بخط کنند          

نبايد اين مردم را چکى نيروى آنها       
اين اشتباه مهلک            .  قلمداد کند     

اما مادام که آلترناتيو    .  سياسى است 
دلچسپ و مدرن و آزاديخواهى               

 مردم معترض جاى        ،وجود ندارد  
شورا ميتواند با اتکا     .  ديگر ميروند 

به الگوى سازماندهى توده اى و             
اجتماعى و روشهاى مدرن براين         
مسئله روز فائق آيد و در آن                        
نيروهاى پيشرو و سوسياليست               

 . نقش شايسته خود را ايفا کنند

 

همه !  همه جا شوراها را برپا کنيد       
جا پرچم سرخ کارگرى را                          

همه جا تريبون                  !  برفرازيد
اعتراض به جمهورى اسالمى و            
پرچمدار آينده آزاد و خوشبخت              

 ! *              سوسياليستى شويد

امروز ايجاد يک سنگر محکم و روشن سرنگونى طلب         
با پرچم سرخ که به آينده سوسياليستى و قدرت کارگرى            

 از مهمترين وظايف اردوى چپ جامعه در      ،نظر دارد
اکثريت ايرانيان خارج کشور      .  خارج کشور است  

 ضد تبعيض   ، سکوالريستى،تمايالت قوى آزاديخواهانه     
.                               و مخالفت با جمهورى اسالمى دارند      

 
همه جا پرچم سرخ          !  همه جا شوراها را برپا کنيد                

همه جا تريبون اعتراض به              !  کارگرى را برفرازيد      
جمهورى اسالمى و پرچمدار آينده آزاد و خوشبخت                     

 !               سوسياليستى شويد



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بدنبال انتخاب خاتمى،           :ايسکرا
در "  جامعه مدنى      "اصطالح       

ادبيات رسانه هاى رژيمى و                   
رژيم در داخل و      -اپوزيسيون پرو 

خارج کشور به يک تکيه کالم و           
ترجيع بند پرمصرف تبديل شده           

مصرف گسترده اين مقوله      .  است
در اين دوره چه دليلى دارد و با              

جامعه "توجه به اينکه عبارت               
گاهى در ادبيات کمونيسم       "  مدنى

کارگرى هم بکار ميرود، فرق              
بحث حزب با بحثهاى جارى در           

  اين زمينه چيست؟

 

 حزب، بعنوان        :منصور حکمت   
جامعه "حزب، بحثى در باره                 

تصور نميکنم اگر     .  ندارد"  مدنى
رفقائى هم در مقاالتشان اين                    
عبارت را بکار برده باشند در               
متن پروبلماتيک جارى                              
اپوزيسيون مجاز ايران حرف زده     

عبارت جامعه مدنى در           .  باشند
مباحثات امروز رژيم و                              
اپوزيسيون خاتمى چى در داخل و      
خارج ايران، اسم رمز و عالمت         
اختصارى اى است براى خواست      
مشروط شدن حاکميت اسالمى و         
برسميت شناسى نوعى حقوق                
فردى و مدنى براى اهالى و ايجاد        
يک قاب شبه قانونى براى رابطه        

اين عبارت از         .  رژيم با مرم        
درون ناراضيان خود رژيم ظهور     
کرد و توسط خاتمى و اميدواران         
پيرامونى اش در خارج دولت،             

به اين ترتيب بحث        .  رواج يافت  
جامعه مدنى به تم ثابتى در                        
روزنامه ها و در ميان مفسرين             
مجاز داخل کشور تبديل شد و                 
اکنون به طيف هاى وسيعترى در       

. اپوزيسيون سرايت کرده است            
آنها که داخل رژيمند معنى و                   
کاربست اين عبارت را خوب                
ميدانند و در همان چهارچوب                
تقابل جناحها و مساله بقاء رژيم            

براى آنها اين      .  به آن ميپردازند     
عبارت، درست مانند مقوالت               

مکتب يا  "،  "تساهل"،  "سازندگى"
، "مرجعيت رهبر     "،      "تخصص

و غيره معناى         "  انحصارگرى"

ما بايد منافع واقعى و شعارها و          
سياستهائى را که تحت پوشش             
اين بحث و اين عبارت دارد                  

. طرح ميشود به مردم بشناسانيم       
مساله رژيم اسالمى آرى يا نه،           
نقش خاتمى و امکان يا عدم                    
امکان تغيير رژيم ايران از                    
داخل، نظام سياسى مورد                       
خواست مردم، اينها همه بحثهاى      
جارى و مهم در جامعه ايران               

اما بحث جامعه مدنى،          .  هستند
قالبى است که يکى از مدعيان             
قدرت، يعنى جناح معتدل تر                 
خود حاکميت، ميخواهد به اين            

چاله اى است که          .  جدلها بزند   
دارند سر راه مبارزه براى                    

بحث .  آزادى در ايران ميکنند          
جامعه مدنى نه فقط در مقابل                
واليت فقيه، بلکه در برابر                     
خواستهاى راديکال تر و صريح       
تر و ملموس تر مردم علم شده              

خواست آزادى، رفع             :  است
تبعيض، دولت غير مذهبى،                 
رفاه، برابرى زن و مرد،                        
تضمين حقوق فردى و مدنى،              
تعقيب عامالن دو دهه جنايت               
اسالمى، خواست سکوالريسم،         

بگذاريد .  مدرنيسم، سوسياليسم     
باز هم تکرار کنم که بنظر من              
کسانى که مباحث مجالت مجاز         
داخل را با پروبلماتيک هاى                 
واقعى جامعه اشتباه ميگيرند،             
کسانى که شخصيتها و نيروهاى       
اپوزيسيون مجاز را با نيروهاى        

 

 درمورد جامعه مدنى
 مصاحبه با ايسکرا

  .روشنى در جنگ قدرت دارد

 

جامعه مدنى پرچم جناح مقابل                    
اينکه خود اين       .  واليت فقيه است      

تاريخا به    "  جامعه مدنى   "عبارت    
چه معانى اى بکار رفته است، در            
چه دوران و تحت چه شرايطى در           
تاريخ تفکر سياسى در غرب ظهور       
کرده و مثال جان الک و مارکس و           
هگل چه برداشتى از آن داشته اند             
به بحث امروز در ايران کامال                   

ناراضيان سياسى در     .  بيربط است  
داخل خود حکومت، آخوندى که               
رياست جمهورى رژيم را بعهده              
گرفته و طيفهاى پيرامونى رژيم که       
از فعال مايشائى جناح حاکم                         
ناخشنودند و آن را براى عاقبت                 
رژيم اسالمى خطرناک ميدانند از          
مجراى اين عبارت دارند شعار                 
احتياط و تعديل را مطرح ميکنند و          
جنگشان را با جناح مقابل پيش                   

همه مردم خاصيت اين              .  ميبرند
اما، .  عبارت و منشاء آن را ميدانند       

کار يک عده هم اين است که به اين          
جدل سياسى رنگ يک تقابل                       
تاريخى، معنوى و نظرى مقدس               

وظيفه و نقش اجتماعى                .  بزنند
روشنفکر طبقه حاکم هميشه اين               
است که براى خواست و عمل                     
سياسى زمينى و قابل فهم                                
سياستمداران خود روايتى ژرف              
انديشانه بتراشد و به اين شيوه هم              
براى منافع طبقه خود مشروعيت و        
مقبوليت اجتماعى ايجاد کند و هم             
توده مردم کارگر و زحمتکش را از       
فهم روشن و دخالت مستقيم در اين          

توضيح .  جدلها دور نگاه دارد               
حرکات آسيد محمد خاتمى و حاج             
آقا بهزاد نبوى، و تفسير محاکمه               
کرباسچى و عزل نورى و                             
دگرانديشى نويافته سروش و                      
بازنشستگى الجوردى، نيازى به            
مرور نظرات هابس و هگل و                    
مارکس در مورد جامعه مدنى                    

ما بايد در بحث جامعه مدنى        .  ندارد
همانطور که بايد در        .  دخالت کنيم  

. بحث واليت فقيه دخالت کنيم                    
  .دخالت، نه شرکت

 

١١٣شماره   

واقعى دخيل در سرنوشت اين                  
جامعه اشتباه ميگيرند، کسانى که          
دنياى رسانه ها را جاى دنياى                  
واقعى قرار داده اند، از                                 
رويدادهاى آتى ايران بشدت شوکه       

در مسير نبرد براى        .  خواهند شد  
سرنگونى، کارگران و توده مردم         
از اين شخصيتها و اين فضا و اين          
عبارات بسرعت عبور خواهند              

نميدانم چند نفر در روسيه            .  کرد
هنوز عبارات گالسنوست و                     

اينهم .  پروسترويکا يادشان است       
آنها بود که      "  جامعه مدنى  "بحث   

در سير عملى تاريخ روسيه                       
جدال در    .  بسرعت بى معنا شد          

ايران بر سر آزادى و برابرى                  
است و آن نظام اجتماعى که                       

. ميتواند تضمين کننده آن باشد                 
  .مساله به همين سادگى است

 

  ١١ايسکرا شماره 
 ١٩٩٨ اوت ٣١ - ١٣٧٧ شهريور ٩

دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، بدون 
اميد سوسياليسم، 

" خطر"بدون 
سوسياليسم، به چه 
!منجالبى بدل ميشود  
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هفته گذشته شهرهای مختلف                  
اروپا تظاهرات های متعددی در          
مقابل سفارت امريکا برای                      
اعتراض به قتل عام اعضای                  
سازمان مجاهدين در عراق                     

عده ی زيادی از           .  برگزار شد   
شرکت کنندگان در تظاهرات را          
مادران و پدران و اعضای                       
خانواده های مجاهدين در عراق          

جدا از هر دوری و                    .  بودند
  کشته شدن              ،نزديکی سياسی    

انسان های بی دفاع انهم در                      
شرايط سخت و اسفناکی که                      
مجاهدين در عراق در آن به سر           
می برند دل هر انسانی را به درد          

يکی از صحنه ها به          .  می آورد  
شدت تکان دهنده بود فيلمی بود             
از اعضای مجاهد به اسم حنيف            
امامی که به زير دست و پای                   
مامورين پليس استان ديالی عراق       
افتاده بود و با چوب سرپهنی به             

به راستی  .  فرق سرش می کوفتند    
اينهمه نفرت يک انسان بر عليه            
هم نوع خودش از چه سرچشمه            

اين انسان بی دفاع بعد       !  می گيرد 
 ضربه به علت ضربه               32از    

تازه در اين    .  مغزی در می گذرد     
ميان سفارت های آمريکا با آنهمه        
تبليغ دموکراسی و ليبراليسم نوع         
اوبامايی فقط يک اسم نويسی                  
مختصر از خانواده های مجاهدين      

اين حضراتی    .  در عراق کردند      
بودند که فرياد آزاديخواهی                     
پوشالی شان دنيا را کر کرده                   

 تفنگدار  800روز درگيری    .  بود  
ارتش امريکا در صحنه حاضر            

. می شوند اما مداخله ای نمی کنند       
گويا يکی از آمريکايی ها در                  
جواب اعتراض می گويد اراده             

 . سياسی باالتری در کار است
 

جدا از تمام اشتباهات سياسی                  
رهبری سازمان مجاهدين اين               
حمله بيشتر يک کرنش به                         
جمهوری اسالمی و دم تکان دادن       
دولت مالکی و در سطحی باالتر          

. اوباما به جمهوری اسالمی بود          
حضرات شب و روز برای                      
دستگير شدگان و معترضان در            
ايران اشک تمساح می ريزند اما         

سالهاست که ربطی به واقعيت            
زنجيرهای مبارزه را همه    .  ندارد

 .جا می شود چسبيد
 

 
اما اين طرف هم امثال توده ای           

ها و سلطنت طلب ها دست به               
. حمالت هيستريک می زنند                

شايعه می کنند که دسته دسته                
نيروهای مجاهدين تسليم می                

اينها دو امر را نمی فهمند       .  شوند
اوال مسئله اوضاع وخيم غير               
انسانی را پشت ديوار کدورت و        
دعوای سياسی خاک می کنند               
دوما همان خطی را رو به                       

اپوزيسيون می گيرند که                          
. مطلوب وزارت اطالعات است     

امروز که شما برای ملی اسالمی      
ها دم می جنبانيد و دلخوشی هم           
از اپوزيسيون نداريد راستش              
انتظار داشتن پرنسيپ سياسی از      
فرقه های معامله گری چون توده      
ای و اکثريتی ها خيال واهی                 

مسئله مجاهدين بيشتر           .  است
ريشه عقيدتی دارد تا امثال شما           
که دنيا را از عينک بند و بست             

 .می بينيد
 

تنها خبر خوشايندی که در اين             
زمينه به گوش رسيد دخالت                  

) سازمان ملل در عراق     (يونامی  
و حائل شدن بين نيروهای                      

طبق .  مجاهدين و پليس ديالی بود    
مدارک دولت امريکا بعد از خلع       
سالح مجاهدين با تک تک                     
اعضای مجاهدين قرارداد برای       
تحت الحفظ بودن را بسته است و   
يکی از شروط واگذاری امنيت          
اشرف به عراق از سوی امريکا        
قائل بودن به اين مرامنامه بوده           

اما دولت امريکا با دخالت      .  است
نکردن و دولت مالکی با جنايتش      
رسما در روز روشن قرارداد              

 گزارش يک برگ از جنايت 
 بر عليه يک نيروى اپوزيسيون

 
 على طاهرى

جايی که قدرت دستشان هست يک          
نيروى اپوزيسيون اين رژيم جالد           
را به شيوه ای بربر گونه به خاک             

 .می کشند
 

در اين جمله طبق آمار شورای ملی        
 نفر   32 نفر کشته و           13مقاومت   

 نفر به شدت        500.  ربوده شده اند    
شورای امنيت ملی    .  زخمی شده اند   

رژيم کثيف اسالمی اطالعيه ای داد       
که اعضای مجاهدين خودکشی می        
کنند يا همديگر را مورد تعرض                

پرونده ای درست      .  قرار می دهند     
کرده اند که گويا استخوان کويتی              
هاى جنگ خليج در شهر اشرف               

به اولين واکنش دولت     .  مدفون است 
کويت به اين مساله دولت مالکی               

اما يک   .  اين شايعه را پس گرفت         
طرف دور باطل اين قضيه سياست        
های سازمان مجاهدين در اين                    

البته دستور سازمانی     .  زمينه هست 
و شايعاتی از اين قبيل فقط در جهت        
تخريب و ترور شخصيت اين                     

عده ای زيادی از         .  سازمان است  
ساکنين شهر اشرف شهروندان                 
اروپايی هستند به فرض مثال حنيف      

اما اينکه  .  امامی شهروند سوئد بود     
سياست جنگ چريکی و دور زدن          
جامعه از باال به جايی نمی رسد                 
بارها به مجاهدين اين امر را ثابت           

مجاهدين اقامه دليل می     .  کرده است 
کنند که با يک بازوی سياسی در               
عراق خار چشم رژيم اسالمی                    

اما اين امر را نمی پذيرند            .  هستند
بيش از آنچه که دستاورد سياسی              
داشته باشند در اين وسط ضرر                  

هيچ سازمان سياسی بدون    .  کرده اند 
اما .  اشتباهی در تاريخ وجود ندارد       

سازمانی که از يک سوراخ در                  
تاريخ چندبار گزيده شود جز نوادر         

 . است
 

يک سياست انسانی خروج                           
نيروهای مجاهدين از عراق به يک       

. مکان دور از دغدغه و امن است           
سوال اين است آيا اين همه جريان و     
حزب سياسی در کشورهای امن              
دچار پاسيفيسم شده اند؟ تزهای رد          
تئوری بقا و تزهای نوع احمد زاده          
در روز خودش جوابگو نبوده و                
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مالکی و  .  ژنو را زير پا گذاشته اند     
دولت ائتالفی اش که تکليفشان                
روشن است روز روشن چندين              
فروند تپلوف از جمهوری اسالمی       

 ماه پيش    7کادو گرفته بودند و از         
بعد از ديکته خامنه ای کمر به قتل         

يک مقايسه  .  عام مجاهدين بسته اند   
در زمان صدامی که الگوی                       
ديکتاتور دنيا بود اين همه جنايت           

. بر اپوزيسيون ايران روا نشد                 
حکومت دست نشانده مالکی صدها     

 .برابر هارتر است
 

اما نبايد اجازه داد قبل از سقوط               
جمهوری اسالمی خون عده                      
ديگری به جرم مخالفت با اين                   

بايد سياست های   .  رژيم ريخته شود  
پشت اين قضيه را به دوری از هر        

مسلما بعد از     .  تنشی زير نقد برد      
سقوط حکومت اسالمى جان تمام          

ولی تا  .  اپوزيسيون حفظ خواهد شد   
اين آينده نزديک نبايد اجازه هاری        
بيشتر به رژيم اسالميون ايران و           

در .  حاميان بين المللی اش بدهيم          
آخر درود می فرستم به افسر                    
عراقی با وجدانی که شرح اين                 
جنايت را در مطبوعات کانادا                  
بازتاب داد و شخصا پشت پرونده          

  *.اين جنايت را رسوا کرد
 

!فسيلها و آدمکشانى که يک جامعه را به زور سرکوب گرو گرفته اند  

 مرگ بر جمهورى اسالمى
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فقط به دنبال شانسی برای حفظ وضع موجود در اشکال                
  .شده ميگردند" اصالح"

 
باز هم طنين کالم باب ديلون در آهنگش رشته افکارم را               

 که احمدی نژاد وعده داده           ،مگر نشنيده اند    .  پاره ميکند  
 خامنه ای خط و         ،"سرشان را به طاق بکوبد        "است که     

پس چرا  .  نشان کشيده است که قلع و قمع شان خواهد کرد           
 اينگونه کودنانه سر در برف فرو کرده اند؟ 

 

واقعيت را فقط ميتوان در ماهيت و جوهر وجوديشان                     
. اينها اپوزيسيون رژيم اسالمی نيستند               .  جستجو کرد   

موقعيت فعلی شان ناشی از               .  مصلحين حکومتی اند       
آماده به   .  جناح راست حاکميت است        "  انحصار طلبی  "

خدمتند اما اکنون در اثر داغ شدن زمين زير پای حاکميت           
در .  اسالمی و تشديد جدال جناحها منتظر الخدمت شده اند         

آينده .  مستاصل اند .  واقع بايد گفت چندان هم کودن نيستند        
با سرنگونی رژيم اسالمی از صحنه سياست           .  ای ندارند 

بناچار تنها راه بقاء خود را در           .  ايران حذف خواهند شد     
حفظ بنيادهای وضع موجود و رسيدن به بند و بسط با                      

راهی که ديگر بر اثر خيزش توده          .  جناح حاکم می بينند    
های مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی تماما کور شده               

. هيچ آخوند نجات بخشی در انتهای تونل نيست                  .  است
  *!دنيای واقعا بی رحمی است

 شيرين عبادی 
 ...و جنايات رژيم اسالمی 

 زحمتکشان قربانيان روزافزون رژيم اسالمى
 خود سوزى در شهردارى مريوان

 

 فروشی بود،      يک شهروند اهل مريوان که کارش دست         ،با به اخبار فعالين حقوق بشر      
بدنبال توقيف اتومبيل اش و نداشتن هزينه جريمه اقدام به سوزاندن خود در محل                               

اين شهروند با وانت بارش مشغول فردختن ميوه بود که در                  .  شهردارى مريوان کرد   
 مرداد ماه توسط کارمندان شهرداری مريوان همراه با وانت بارش                   ١٩روز دوشنبه    
اش به شهرداری مراجعه      وقتى که اين فرد زحمتکش براى آزادی ماشين       .  توقيف ميشود 

 هزار تومان   ۵٠٠شود که در قبال آزادی ماشين خود، بايد مبلغ               کند، به او گفته می       می
کند که      او به مالقات شهردار رفته و از او درخواست می                         .  جريمه پرداخت کند     

 در غير اينصورت از روی       ،اش را آزاد کند، توان پرداخت اين هزينه را ندارد              ماشين
شهردار شهر مريوان به درخواست وی پاسخ        .  ناچاری اقدام به خودسوزی خواهد کرد      

را داری      اگر جرات آن         "کند      دهد و در لحنی تحريک کننده اعالم می                     منفی می  
  !"خودسوزی کن

 

 با  ،اين زحمتکش که خود را در بن بست ميبيند و توان تهيه نيم ميليون جريمه را ندارد                  
تهيه يک گالن بنزين به ساختمان شهرداری رفته و در مقابل چشم شهردار و چند نفر                       

بدنبال اين واقعه دلخراش بدن سوخته فرد             .  کند   از کارمندان اقدام به خودسوزی می          
نامبرده به دليل شدت سوختگی به       .  کنند  مذکور را به بيمارستان شهر مريوان منتقل می        

بنا به خبر درصد زيادی از بدن اين شهروند              .  بيمارستان شهر سنندج اعزام می شود        
بنا به همين خبر ديروز تعدادی از کارمندان شهرداری در جهت                              .  سوخته است  

محکوميت اين اقدام ضد انسانی شهردار، دست به اعتصاب زدند و خواهان برکناری                   
  .جعفر تالن شهردار مريوان شدند

 

 با اعمال فشار روزافزون به زحمتکشانى           ،جمهورى اسالمى با فقر کشاندن کارگران        
 با دستگيرى و شکنجه و تجاوز دسته ،که براى تهيه نان شب شبانه روز دوندگى ميکنند 

 تنها  ، با چرخاندن حزب اهللا و بسيج و پاسدار و اوباش خيابانى                 ،جمعى و قتل جوانان    
روزى که سيل ميليونى اين زحمتکشان بنيادهاى جمهورى           .  گور خود را عميق ميکند      

 *.اسالمى و ارگانهاى سرکوب اش را درهم بکوبند دير نيست
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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/ 

 يک دنياى بهتر
! را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد

سواالت و نظرات تان را با نشريه در 
! ميان بگذاريد  

ظرف اعمال اراده توده اى و مستمر کارگران مجمع عمومى 
کارگران در مبارزات جارى به سنت مجمع عمومى ! است

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد! متکى شويد  
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سه شنبه صبح بوقت لس آنجلس            
زمانيکه طبق عادت اين روزها           
مشغول ضبط وبالگ ويديويی              
روز خودم شدم ميدانستم که                     

 دقيقه ای را       ١٠موضوع برنامه     
به نقد سخنان شيرين عبادی                     

شب پيش   .  اختصاص خواهم داد     
قبل از خواب نگاهی سرسری به         
سايتهای خبری انداخته بودم و               
سخنانش در سئول توجه ام را                 

تصور ميکردم که   .  جلب کرده بود  
بايد به بحثی در باره جايگاه و                 
اهداف جنبشهای متفاوت اجتماعی    
و نقد تالش دوباره جريانات                    
اصالح طلب حکومتی که اين بار        
زير پرچم سبز اما برای بازسازی      
و احياء همان اهداف گرد آمده                

همزمان با آماده         .   بپردازم    ،اند
کردن دستگاههای ضبط ويدئويی       
تصميم گرفتم که متن سخنان                   
ايشان را بمنظور ارائه بدون کم و       

 از رو در برنامه                  ،کاست آن    
  .بخوانم

 

شماری از زندانيان زير شکنجه       "
ماموران انتظامی در زندان جان         

 ،باخته اند و حتی در يک زندان            
دولت به بازجويان اجازه شکنجه        

مطالعه ."  زندانيان را داده است        
سرسری و در عين حال خواب              
آلود امکان مطالعه دقيق متن را            

به قرائت نقل قول             .  نداده بود    
تمام کسانی که   .  "ايشان ادامه دادم  

پس از انتخابات بازداشت شده               
و در پايان     ."   بايد آزاد شوند      ،اند

دوباره "اضافه کرده بود که                    
انتخابات رياست جمهوری تحت         
نظارت سازمان ملل متحد در                 

اين عين    ."  ايران برگزار شود       
سخنان شيرين عبادی است که در        

  .راديو فردا نقل شده است

 

در حين بيان اين نظرات تصميم           
گرفتم که بحث جايگاه و اهداف             
عمومی اين جنبش ارتجاعی را به      

را در خارج سپری کرده اند                  
دارای نگرش و سياستهای کامال       

  .مشابهی هستند

 

 دولت به     ،حتی در يک زندان       "
بازجويان اجازه شکنجه زندانيان     

بدون ترديد خود    ".  را داده است   
بازجويان و همقطاران ايشان به        

. اين اظهارات خواهند خنديد               
 ، حجاريان ها                  ،گنجی ها         
 ابراهيم نبوی ها و             ،سازگارها

تمام کسانی که خود در                              
سازماندهی و استقرار اين ماشين     

 قتل     ،آدمکشی سهيم بوده اند             
عامهای سالهای شصت و شصت     

 با    ،و هفت را سازمان دادند               
پوزخندی در دل با اين اراجيف          
مواجه خواهند شد و به رياکاری        
همقطاران خود درود خواهند              

 اين  ،حتی در يک زندان    .  فرستاد
نقطه تاکيدات همچنان در ذهن            

آيا ايشان نمی        .  سنگينی ميکند   
داند؟ آيا نخوانده است؟ آيا نشنيده       

پاسخ مسلما در             ...  است؟       
مشکالت معرفتی و شناختی اين        

  .نيست" اصالح طلب"جماعت 

 

مساله آزادی زندانيان سياسی              
يک خواست مردم بپا خواسته             

هر روز خانواده های              .  است
بازداشت شدگان در کنار                        
بازداشتگاههای رژيم تجمع                  
ميکنند و خواستار آزادی                        

شعارهای .  عزيزانشان ميشوند    
" زندانی سياسی آزاد بايد گردد       "

نه تنها در اعتراضات خيابانی            
بلکه حتی در مقابل مخوف ترين       
زندان و قلب دستگاه جنايت                   
رژيم اسالمی يعنی اوين هم                   

اما اين    .  فرياد زده شده است           
جماعت نه گوش شنوا دارد و نه         
چشم بينا و نه مساله شان آزادی          
تمامی دستگير شدگان و تمامی           

دعوايشان .  زندانيان سياسی است  
با رژيم بر سر دستگير شدگان             

و آنهم  .  است"  پس از انتخابات   "
نه همه دستگير شدگان اين دوره        

تظاهرات "بلکه آنها که در                    
. دستگير شده اند    "  مسالمت آميز  

آنها که اعضای برجسته جبهه             
مشارکت اسالمی و سازمان                 

و .  مجاهدين انقالب اسالمی اند       

  ،ستون آخر
 شيرين عبادی و جنايات رژيم اسالمی

 على جوادى

توجيه .  زمان ديگری موکول کنم         
 حذف سه        ،جنايات رژيم اسالمی       

دهه جنايت از تاريخ اين حکومت            
ضد انسانی و محدود کردن شکنجه        
و جنايت عليه مردم به اعتراضات          
پس از مضحکه انتخاباتی رژيم                

 ،اسالمی و خيزش توده های مردم          
. بنظر مساله عاجل تری بود                       
 ،ناخودآگاه کالم آهنگ باب ديلون           

.  در ذهنم زنده شد      ،"دميدن در باد   "
چقدر رژيم اسالمی بايد بکشد تا اين       
جريانات اذعان کنند که رژيم                      
اسالمی يک رژيم آدمکش و                        
جنايتکار است؟ چقدر بايد اعدام و           

 چقدر بايد      ،شکنجه و تجاوز کنند        
بسوزانند و تير بر قلبها و تير                       
خالص بزنند که اين جماعت بپذيرد       
که اقوامشان در حکومت مشتی                
جنايتکار تمام عياراند؟ چقدر بايد            
سنگسار و شکنجه کند تا اين                        

شوند که بنيان      "  متوجه"جريانات   
اين بساط بر شکنجه و اعدام و                    
تجاوز و سرکوب وحشيانه استوار         

 شده است؟ 

 

ترند فکری ام به بهانه هايشان                    
اين سخنان در ايران و     .  معطوف شد 

در يک مصاحبه مطبوعاتی                        
ذکر نشده است که شايد           "  قانونی"

" ايمنی"و      "  امنيتی"مالحظات      
مصاحبه شونده توجيه و يا بهتر                 
بگويم بهانه ای برای طرح رقيق و          
کمرنگ شده انتقاداتی به رژيم                   

اين سخنان در سئول      .  اسالمی باشد 
هيچ توجيهی در       .  بيان شده است      

پرده پوشی حقايق زندگی و کارنامه      
. سياه رژيم اسالمی وجود ندارد               

بعالوه بسياری از اين اصالح                    
طلبان که اکنون در خارج از کشور        

.  همين اند که هستند          ،اقامت دارند  
عبور از مرزها و     .  همانند که بودند  

جغرافيای جامعه ايران تغييری در         
سياست و نگرش آنها ايجاد نکرده و       

 ،هم جنس های آنها        .  نخواهد کرد  
 و تمامی    ،توده ای ها و اکثريتی ها       

کسانی از اين جنس که ساليان سال          
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نه آنها که خواهان سرنگونی رژيم       
 نه آنها که در             ،اسالمی شده اند      

مقابل قمه کشی و تير اندازی و                
نيروهای تا دندان مسلح با چوب و         

 ،نه.  سنگ از خود دفاع کرده اند          
را "  صلح نوبل"اين خانم که جايزه  

هم دريافت کرده اند کاری به اين            
دختران و پسران آزاديخواه و                   

خشونت طلب  "اينها  .  انقالبی ندارد 
 در مقابل          ،"انقالبی اند      "،"اند

اوباش سرکوبگر رژيم به دفاع از         
 اينها مستحق      ،نه.  خود ميپردازند  
جرمشان محرز      .  آزادی نيستند     

خواهان سرنگونی انقالبی       .  است
رژيم اسالمی و نه اصالح اين                  

  .هيوالی سياه هستند

 

دوباره "از قرار مطالبه برگزاری       
انتخابات رياست جمهوری تحت           

اوج "  نظر سازمان ملل                     
. اين جماعت است      "  راديکاليسم"

. نگاهی به احمدی نژاد ميکنند                 
نگاهی به خامنه ای و يزدی و                   
ساير سران جمهوری اسالمی شان      

 چاره را در تکرار                         ،ميکنند
انتخابات در    .  انتخابات می يابند      

شرايطی که هر انسان                                    
 هر کمونيست و                  ،آزاديخواهی
 هر زن برابری                  ،سوسياليستی

 و حتی زنی که مجيز گوی          ،طلبی
خودشان باشد نه تنها حق کانديدا             
شدن ندارد بلکه حق حيات هم                   

 اين انتخابات زير         ،اما نه  .  ندارد
سازمان .  است"  سازمان ملل "نظر  

ملل از قرار کالم کليدی و سحر               
نگرانی .  آميز در اين تحول است         

. است"  انتخابات"شان از تقلب در      
از قرار معضل چندانی با نفس                 
قوانين و شرايط و سيستم حاکم بر          

 اين راه حل             
١٩صفحه . طاليی ندارند       

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


