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پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى

 به مردم آزاديخواه ايران
 

پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزات                  
آزاديخواهانه و پرشور مردم ايران براى رهائى از                       

رويدادهاى .  بختک سياه جمهورى اسالمى درود ميفرستد      
.  خرداد رعد و برقى در آسمان بى ابر نبود                ٢٢بعد از    

آنچه که دنيا را شگفت زده کرد و ايران را به مرکز                         
 ،توجه ميلياردها انسان در کره خاکى تبديل نمود                             

نخواستنى عميق بود که سه دهه است در اشکال مختلف              
خود را بروز داده و اينبار در يک تالقى سياسى به وسيع          

بار ديگر معلوم شد که دعواى           .  ترين شکل بميدان آمد      
سياسى در ايران نه برسر اصالح حکومت نکبت بار                   

بار ديگر معلوم شد که         .  اسالمى بلکه برسر نفى آنست        
تشديد جنگ و جدال درون حکومتى نه صرفا رقابتى                    
برسر تقسيم قدرت و منافع اقتصادى و دسترنج ميليونها              
کارگر بلکه اساسا تالشى برسر بقاى ارتجاع اسالمى و              

بار ديگر معلوم شد      .  نظام سرمايه دارى در ايران است        
نيست و دولت و قوانين        "  جامعه اى اسالمى   "که ايران    

اسالمى و سيستم توحش آپارتايد جنسى نه ريشه در                        
که يک سلطه سياسى       "  فرهنک و خواست خود مردم        "

بار ديگر  .  است که بايد به طرق سياسى برانداخته شود            
معلوم شد مردمى که تحت اختناق و سرکوب و شکنجه و            
زندان از فرصتها و شکافهاى باالئيها بهره ميجويند نه                 
طرفدار اين و يا آن جناح تروريست و آدمکش اسالمى                
بلکه در تالش براى تضعيف کل حکومت و سرنگونى                

بار ديگر معلوم شد جمهورى اسالمى وصله اى                  .  آنند
ناجور به پيکر آن جامعه است و بدون وحشت و ترور و             

. آدمکشى و تجاوز و قتل نميتواند يکروز سرپا بماند                     
مردم ايران در سه ماه گذشته با تمام محدوديتها به                            
جهانيان نشان دادند که تنها نيروى واقعى مقابله با                            
تروريسم اسالمى و اسالم سياسى اند که منطقه و جهان               

مردم آزاديخواه   .  را در کابوسى سياه فرو برده است                 
ايران جاى شايسته خود را در اذهان ميليونها مردم                         
آزاديخواه جهان و در معادالت مهم بين المللى و منطقه                
اى پيدا کردند و تالشهاى رژيم اسالمى و هواداران عقب           

 . مانده شان را تماما مردود اعالم کردند

 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 آ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

٢صفحه   

 اطالعيه پايانى 
 پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

ا    ، بيانيه حزب در باره جايگاه کنترل کارگرى       در صفحات ديگر؛    ، قطعنامه زنده باد شوراه
 .  رفاه، برابرى،منشور آزادى

 :مصوبات پلنوم پنجم
 بيانيه در باره اوضاع سياسى -١
 قطعنامه زنده باد انقالب کارگرى -٢
قطعنامه شيوه برخورد ما به جنبش ملى  -٣
 اسالمى و ناسيوناليسم پرو غرب —

برگزارى جلسه گفت و شنود با رهبرى حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگرى در گوتنبرگ

 ورشکستگان سياسی و جامعه غيرقابل پيش بينی؟
 

 ١٢صفحه کامران پايدار                                                                                  

 !پايان دادن به تروريسم کار ماست
  سپتامبر ١١در سالروز 

 ١٣صفحه منصور حکمت                                               



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !کارگران

بسيارى از شما بعنوان شهروندان      
. در اين اعتراضات شرکت داشتيد    

اعضاى خانواده هاى کارگرى             
مانند بسيارى ديگر در خيابانها             
چماقهاى ارتجاع و باندهاى                     

مسئله .  سياهى برسرشان فرود آمد   
اساسى اما در هر تحول سياسى            
اينست که کارگر بعنوان يک                  
طبقه و يا پرچم سوسياليستى اش          
بميدان آيد و آينده پيروزمند و                  
انسانى هر تحول سياسى تماما به         
تالش جنبش کمونيستى طبقه                  

ترديدى .  کارگر گره خورده است     
نيست که مکانيسم مبارزه                         
کارگرى و محدوديتى که رژيم              
ضد کارگر اسالمى بر طبقه ما              

 روش و نوع          ،وارد کرده است      
مبارزه و دخالت کارگران را از           
اشکال مبارزه دانشجويان و                    
جوانان و ديگر نيروهاى                           

. اجتماعى متمايز ميکند                             
محدوديتهائى که در مبارزه                     
کارگرى وجود دارند لزوما در             
مبارزه بخشهاى ديگر موجود               

" خطر"با اينحال اعالم          .  نيست
عروج جنبش کارگرى توسط                
سرمايه داران و سخنگويان                     
مزدورشان از هم اکنون شروع            

بحران عميق اقتصادى    .  شده است 
و بيکارى و فقر و گرسنگى                     
ميليونها خانواده کارگرى چشم             
انداز جدالهاى آتى را ترسيم                     

اينبار نوبت کارگران است     .  ميکند
که با حرکت عظيم شان جامعه را        
حول اهداف اجتماعى و طبقاتى           
خود قطبى کنند و دورنماى                      
پيروزى بر اختناق اسالمى                      
سرمايه داران را به دورنمائى               
واقعى و مادى و قابل تحقق تبديل         

 .کنند

 

اگر اين تحوالت امرى را اثبات            
کرد اينبود که بدون جنبش طبقه            
کارگر و بدون پرچم قدرتمند و              
مستقل کارگرى و بدون آلترناتيو         

 هر    ،کارگرى آزادى کل جامعه         
فداکارى و مبارزه پر شکوه                     
ميتواند سرکوب شود و حتى در            
صورت پيروزى تغييراتى بنيادى      

قرار بود با قتل نداها و           .  نيستند
شکنجه و تجاوز جمعى به ترانه         
ها اراده زنان براى آزادى را               

اين جنگى تمام         .  درهم شکنند    
عيار عليه زنان نيز بود اما در             
اين جنگ آنها بازنده شدند و                  

بار .  زنان دهها قدم جلو آمدند            
ديگر معلوم شد زنان برابرى               

 ، آزادى ميخواهند              ،ميخواهند
بعنوان شهروند ميخواهند در               

" صنف  "،همه چيز دخالت کنند      
نيستند که صرفا دنبال حق طالق       

 هويت  ،و حضانت و غيره باشند      
انسانى و برابرشان را در تمام             
شئون اعاده ميکنند و عليه هر              

چهره مدرنيستى  .  نوع تبعيض اند  
و سکوالريستى و ضد اسالمى           
زنان و حضور وسيع و توده اى         

 ،شان در صف اول اعتراض              
يک رکن اساسى هر تحول                    

زنان از  .  سياسى در ايران است     
هم اکنون اثبات کردند که انقالب       
آتى رنگى زنانه دارد و هيچ                  
نيروئى نميتواند نيروى وسيع و         
دهها ميليونى آزادى زن را ناديده     

اين جنبشى است اساسا         .  بگيرد
برابرى طلب و ضد تبعيض و             

اهداف .  مدرنيست و غير اسالمى   
اين جنبش با اهداف اسالمى و              
اپوزيسيون شبه اسالمى و                      

اين .  ناسيوناليستى در تقابل است    
نيروى عظيم براى آزادى بيش           
از هر نيروى ديگر نيازمند                   
آنست که افق سوسياليستى مبنى         
بر نفى هر نوع تبعيض و                         

متشکل .  نابرابرى متحقق شود       
سازمانهاى مستقل و             !  شويد

جمعهاى متناسب با اوضاع را            
حول سازمان       !  تشکيل دهيد      

پرچم واقعى  !  آزادى زن گرد آئيد   
و سوسياليستى تان را برافرازيد        
و مانند زنان در انقالب اکتبر               
شيپور انقالبى وسيع و                              
آزاديخواهانه را در ايران بصدا         

 !درآوريد

 

 !جوانان

نسل جديد و خصوصيات انقالبى      
و خالف جريانى آن را ديگر                

اگرچه .  همه برسميت شناخته اند    
بسيارى خواستهاى نسل جديد             

 ١۵ که با احتساب رده سنى           ،را
 سال قريب هفتاد درصد        ٣٠الى  

 در       ،جامعه را دربرميگيرد            
آزاديهاى فرهنگى خالصه و               

 اما نسل جديد          ،مشروط ميکنند   

پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم 
 ...کارگرى به مردم آزاديخواه ايران

بار ديگر    .  و ملموس ايجاد نکند          
چشمها به طرف طبقه کارگر خيره         
شده و بار ديگر کارگر و جنبش                 
رهائى بخشش ميتواند پرچمدار                

! متشکل شويد  .  آزادى جامعه باشد    
شوراها و ارگانهاى عمل مستقيم              

در مقابل    !  کارگرى را برپا کنيد         
سياست فقر و فالکت سرمايه داران        
و پرت کردن هر روز هزاران                   

 سياست     ،کارگر به حاشيه توليد            
کنترل کارگرى و جنبش کنترل                 

سرمايه !  کارگرى را سازمان دهيد      
دارى ايران پاسخى به بدوى ترين           
خواستهاى کارگران و اکثريت                  

. مردم محروم و زحمتکش ندارد             
تنها راه انقالب کارگرى عليه وضع       
موجود است و اين بدون نيروى                 

 بدون  ،متحد و متشکل طبقه کارگر       
آمادگى سياسى و تشکيالتى و                     

 و     ، بدون افق کمونيستى            ،حزبى
بدون برافراشتن پرچم آزادى کل             

کارگران نبايد  .  جامعه مقدور نيست   
اجازه دهند يکبار ديگر نتيجه اين             
تحوالت سرکار آمدن رژيم و دولتى      
بورژوائى باشد که تداوم فقر و                   
فالکت و استثمار و بردگى مزدى و        

آينده .  انواع تبعيض را پى بگيرد           
ميتواند و بايد آينده اى آزاد و                         
خوشبخت و مرفه براى همگان                 
باشد و اين تنها ميتواند محصول                
نيروى عظيم طبقه کارگر و انقالب        
رهائيبخش کارگرى و سوسياليستى      

 .  باشد

 

 !زنان

حضور شما در صف اول مبارزات       
اخير تصوير نوينى از جامعه ايران       

بار ديگر  .  به دنيا مخابره کرده است    
اثبات شد جنبش آزادى زن در                     
ايران مهمترين جنبش در سطح                 
منطقه و جهان براى خالصى از               

بار ديگر    .  آپارتايد اسالمى است       
معلوم شد عليرغم رژه روزمره                
ارتش ضد زن در خيابانهاى ايران          
زنان تسليم نشدند و حرکت و                       
تالششان و قربانيانى که دادند                     
بيانگر نفرتى عميق از وضع                      

نداها و ترانه ها تنها        .  موجود است 
قربانيان ارتجاع ضد زن و                           
سرکوبگرى و توحش اسالمى                   

١١٧شماره   
در واقعيت خود نسلى عليه وضع         

در جامعه اى که          .  موجود است   
 ، موزيک  ، معاشرت  ، مسکن  ،کار

 ، درس خواندن    ،جستجوى حقيقت  
تفريحات ويژه نسلى که                                

" ملى"خصوصيتى کشورى و              
 نوع زندگى و لباس                         ،ندارد

 و همه چيز زير سوال              ،پوشيدن
 ،است و با اختناق پاسخ ميگيرد             
. نسل جديد يک بمب ساعتى است        

جوانان آينده شان را به بقاى                      
ارتجاع و حاکميت مشتى طفيلى            

اکثريت نسل     .  آخوند نميفروشند    
 فرزندان  ، چه زن و چه مرد      ،جديد

خانواده هاى کارگرى و متوسط            
جامعه هستند که آينده اى تضمين          

نه سانسور و           .  شده ميخواهند     
قرنطينه فکرى و فرهنگى و نه               
سرکوب و توحش در خيابانها و             
زندانها نتوانسته است و نميتواند           
جلوى اين سيل و تحرک وسيع                

نسل جديد در    .  اجتماعى را بگيرد   
 ، در دانشگاهها    ،اعتراضات اخير  

در زندانها و شکنجه گاها مورد             
وحشيانه ترين هجوم اسالميون             

آنها ميدانند که اين         .  قرار گرفت  
نسل به جنگ حکومت اسالمى              
آمده و بدون شکست آن نميتوانند           
دور ديگرى از حاکميتشان را                 

اما اين نسل تنها شمه     .  تضمين کنند 
اى از قدرتش را نشان داد و براى         
پيروزى وارد اين جنگ شده                    

اين نسل بدون ترديد به                .  است
تاريخ و گذشته و تجارب تاکنونى         

. مراجعه ميکند و بايد مراجعه کند       
اما هر جنبشى و هر نسلى در هر           
دوره تاريخى ناچار است که                    
براساس مولفه هاى واقعى و عينى      
دنياى موجود امر آزادى و رهائى        
را تبئين کند و چکامه اش را از               

پيروزى نسل جديد و      .  آينده بگيرد 
برخوردارى از يک زندگى مرفه        
و شاد و انسانى و آزادمنشانه و                
مدرن در گرو برافراشتن پرچم             

 -انقالبى و مدرنيستى                                    
. سوسياليستى طبقه کارگر است           

اين نسل ميتواند در کنار جنبش               
طبقه کارگر براى آزادى جامعه            

خالصى از  .  افق پيروزى را ببيند    
معيارهاى سنتى و عقب مانده                  
فکرى و اخالقى فرتوت و اسالمى      
و مردساالر و شرقى و امتزاج در        
چهارچوبهاى جهانى و آوانگارد و      
انترناسيوناليستى طبقه کارگر يک     
شرط پيشروى مبارزه نسل جديد          
براى رهائى از ارتجاع اسالمى            

متشکل .  است
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در محالت و مراکز تحصيلى         !  شويد
شوراها و نهادهاى مستقل مبارزاتى           

جمهورى اسالمى و   !  تان را برپا کنيد    
عوامل بسيجى را در محالت منزوى         

براى کنترل خيابانها و محالت        !  کنيد
! ابتکارات الزم را در دستور بگذاريد      

جنگ امروز نهايتا يک جنگ قدرت           
است و اين جنگ قدرت بايد در هر               
مرحله به قدرتگيرى جنبش اعتراضى     
و وسعت اقدامات انقالبى و توان و               
تشکل و آمادگى توده وسيع مردم                   

 . منجر شود

 

 ! مردم شريف و آزاديخواه ايران

حزب همبستگى و همدردى عميق               
خود را با خانواده هاى جان باختگان           

مسببين .  رويدادهاى اخير اعالم ميکند    
اين جنايات و عاملين سه دهه جنايت           
عليه مردم بايد روزى در دادگاههاى          
منتخب و عادالنه و علنى مردم                       

مادام که اين حکومت       .  محاکمه شوند  
 بجز جنايت و توحش           ،سرکار است  

مسالمت .  سهمى عايد ما نخواهد شد          
آميزترين و بى مشقت ترين راه                       
اينست که اين حکومت را تماما                       
سرنگون کرد و جامعه اى بدون                     

 بدون    ، بدون زندانى سياسى          ،اعدام
 بدون مردساالرى و قوانين           ،تبعيض

 بدون طبقات و بردگى                  ،ارتجاعى
امروز بيش از هر       .  مزدى برپا کرد    

زمان ضرورى است که پرچم انقالبى       
و کمونيستى کارگرى را در مقابل راه       
حلهاى دست راستى و مرتجع اسالمى       
و ناسيوناليستى برافرازيم و پيروزى         

 . با پرچم چپ را تضمين کنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                         
 زنان و      ،رهبران و فعالين کارگرى        

جوانان آزاديخواه و انقالبى و                           
سوسياليست را به پيوستن به صفوف         

 .      خود فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٩ سپتامبر ٩

 

 

 

پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى به مردم 

 ...آزاديخواه ايران
 آدرس جديد سايت حزب

org.wupiran.www 
 

آدرس .  به اطالع ميرسانيم که آدرس وب سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تغيير کرده است                       
 .   استorg.wupiran.www جديد وب سايت حزب  

 

از سايتهائى که آدرس حزب را لينک کردند تقاضا داريم آدرس جديد را قرار دهند و از دوستان                         
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ميخواهيم که آدرس جديد سايت حزب را طى دوره اى مرتبا به                              

 . اطالع عموم برسانند
   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٨ شهريور ١٨ – ٢٠٠٩ سپتامبر ٩

١١٧شماره   

 

  حکومت کارگرى، برابرى،آزادى
 

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

  .کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

 

، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و                             "برابرى"
جنسيت، بلکه برابرى در امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و                            
اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره                        
جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى در                                
مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ برابرى اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت                                            
خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و                               

  .ثروت جامعه در مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود

 

، يعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمار شدگان و توليد کنندگان کل ثروت                  "حکومت کارگرى "
جامعه بر عليه استثمارگران، حکومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى که                        
جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش مدام آنها بنا شده است، حکومت کارگرى يعنى طبقه                          

حکومت کارگرى يعنى حکومت سرکوب مقاومت       .  کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهايى بخش حاکم          
حکومت کارگرى يعنى ديکتاتورى پرولتاريا عليه مدافعان       .  استثمارگران در برابر رهايى بشريت تحت ستم      

حکومت کارگرى يعنى دمکراسى براى کارگران و زحمتکشان و          .  فقر و فالکت و استثمار و جهل و خرافه         
حکومت کارگرى يعنى ضمانت اجرايى واقعى آزادى و            .  استثمار شوندگان و سرکوب براى استثمارگران       

 . برابرى

ما .  وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد
ما . خواهان انقالب کارگرى عليه کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم 

!                          خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند 
منصور حکمت                                



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم            
 سپتامبر   4-6کارگری در تاريخ        

 با شرکت اکثريت اعضای       2009
کميته مرکزی و تعدادی از                       
کادرهای حزب بعنوان ناظر                  

پلنوم با سرود             .  تشکيل شد      
انترناسيونال و يک دقيقه سکوت        
بياد جانباختگان راه سوسياليسم،         
بياد منصور حکمت و ياد                           
جانباختگان مبارزات اخير مردم        
در ايران کار خود را رسما آغاز          

در ابتدا آئين نامه پلنوم به           .  نمود
تصويب رسيد و هيات رئيسه                 

سپس دستو جلسه         .  انتخاب شد    
پلنوم به قرار زير به تصويب                  

 : رسيد

 

گزارش عمومی     -2افتتاحيه؛     -1
فعاليت های حزب در فاصله دو            

بحث پيرامون گزارش       -3پلنوم؛   
و مباحث مطروحه در افتتاحيه؛           

 -5بيانيه اوضاع سياسی؛              -4
اولويت های و پروژه های حزب؛      

قطعنامه زنده باد انقالب                  -6
روش برخورد به        -7کارگری؛   

 -8جنبش های بورژوايی؛                       
 .اختتاميه -9انتخابات و 

 

در سخنرانی افتتاحيه، علی                     
جوادی در مورد خيزش اخير                
مردم و هيجان و تحسينی که در             
سطح بين المللی نسبت به اين                  

. مبارزات ايجاد شده صحبت کرد      
وی گفت که در سی سال اخير،              
پس از جنگ ويتنام، توجه جهانی        
نسبت به هيچ مبارزه اجتماعی              

او .  ديگر اين چنين جلب نشده بود      
گفت که روحيه مردم تغيير کرده         
است و همبستگی وسيعی ميان              

پيش از   .  مردم بوجود آمده است       
اين جناح راست جمهوری                        
اسالمی موفق شده بود که با توجه        
به پيشروی های اسالم سياسی در       
منطقه، جناح اصالح طلب درون        

اما نقش   .  حکومت را عقب براند      
مردم و خيزش آنها معادالت                   

جنبش .  سياسی را تغيير داد                
سرنگونی وارد يک فاز جديد شده      

منظره ها بسرعت عوض        .  است

اما در عرصه         .  مشاهده کرد    
حزب و جامعه و دسترسی به               
جامعه حزب نيازمند تقويت و              

. تحکيم موقعيت خويش است               
عليرغم اينکه حزب با توجه به           
موقعيت مالی و مادی خود                     
توانسته است حضور نسبتا                    
برجسته ای را در رسانه های              
عمومی فارسی زبان و بين                    
المللی تامين کند، اما اين سطح            
بهيچوجه کافی نيست و بايد                   
بطور جدی بر تقويت و گسترش        

در سطح بين     .  آن متمرکز شويم    
المللی نيز موقعيت حزب                        

. پيشروی های جدی داشته است        
در اين بخش آذر ماجدی بر راه           

 ساعته حزب و    24اندازی راديو   
تالش برای تامين مالی آن تاکيد          

وی همچنين بر          .  بسيار کرد    
 .گسترش عضوگيری تاکيد نمود

 

سپس مسئولين بخش های مختلف     
تشکيالت حزبی در مورد                      
عرصه های فعاليت خود، کميته        
سازمانده، نسرين رمضانعلی،           
تبليغات، سياوش دانشور، مالی،       
شهال نوری و سعيد مدانلو،                    
کميته روابط بين الملل، مريم                
کوشا، تشکيالت های حزب در          
خارج کشور و دفتر حقوق                     
پناهندگی حزب، سيروان قادری       

. و ساير رفقا صحبت کردند                 
همچنين در مورد موقعيت حزب       
در خارج کشور در دوره اخير           

در اين بخش رفقا        .  صحبت شد  
بر اهميت و ضرورت                               
برافراشتن پرچم سرخ در                      
تجمعات خارج کشور که توسط         

. حزب پيشنهاد شد، تاکيد کردند         
اين يک سياست بسيار مهم در             
شکل دادن به يک قطب چپ و             
سوسياليست در مقابل دو جنبش         
ناسيوناليسم پرو غرب و سلطنت      

 –طلب و جنبش سبز ملی                        
سياوش دانشور     .  اسالمی بود    

بويژه در مورد تجربه استکهلم           
که توانست قطب چپ را متمايز         
و متشکل کند و يک تفاوت                     
چشمگير با ساير نقاط را به                    

. نمايش بگذارد، صحبت کرد             

 

 اطالعيه پايانی پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
اين واقعه برای ما قابل              .  ميشوند

  .انتظار بود

 

تحوالت در ايران ميتواند منطقه را        
بر کل خاورميانه     .  زير و رو کند       

جنبش آزادی   .  تاثير خواهد گذاشت    
زن در ايران ميتواند بر موقعيت               

اما .  زنان در کل منطقه تاثير گذارد       
سير تحوالت بهيچوجه محتوم                    

و در اينجا است که نقش               .  نيست
ما .  حزب ما بسيار تعيين کننده است     

اگر بتوانيم از اين پلنوم با اين عزم           
بيرون برويم که بايد پرچم يک                   
انقالب کارگری را به اهتزاز                      

ما .  درآوريم بسيار مهم است                 
ميتوانيم و بايد پرچم آزادی، برابری  

ما .  و رفاه را به اهتزاز درآوريم            
بايد حزب را کامال به يک حزب               

ما بايد  .  سازمانده و رهبر تبديل کنيم    
از اين پلنوم با اين روحيه بيرون               
برويم که بايد ملزومات انقالب                  
کارگری را فراهم کنيم و حلقه های         

ما تا همينجا      .  گرهی را باز کنيم        
توانسته ايم خط کمونيسم کارگری           
منصور حکمت را نمايندگی کنيم             

انقالب .  ولی اين کافی نيست                 
کارگری نيازمند پرچم، نيرو،                   

. سازمان، سخنگو و چهره ها است        
 .ما بايد اين را تامين کنيم

 

سپس آذر ماجدی گزارش عمومی          
از موقعيت حزب و فعاليت های آن         

يک .  در فاصله دو پلنوم ارائه داد          
گزارش کتبی به پلنوم ارائه شده بود       
و لذا آذر ماجدی بر محورهای                   

او .  اصلی گزارش تاکيد کرد                 
گزارش را عمدتا به دو عرصه                  

سياسی و حزب و جامعه             -نظری
تقسيم کرد و به هر يک از اين دو               

 تا   4عرصه در دو دوره از پلنوم             
خيزش اخير و دوره خيزش مردم            

وی گفت که با اعتماد         .  اشاره کرد  
کامل ميتوان اعالم کرد که حزب             
خود را بعنوان پرچمدار کمونيسم            
کارگری منصور حکمت در                       

نظری تثبيت       –عرصه سياسی         
اين واقعيت را چه پيش      .  کرده است 

از برخورد و تحليل خيزش مردم و         
چه بويژه در اين دوره اخير ميتوان        

١١٧شماره   

محمود احمدی نيز در مورد                    
تجربه تورنتو، صف بندی چپ             
در اعتراضات اخير در اين شهر         
و نقاط ضعف و قدرت آن بحث              

نکته ديگری که طرح شد و        .  کرد
مورد تاکيد قرار گرفت، ايجاد               
شورای سرخ ها چه در داخل و             
چه در خارج کشور و تشکيل                  
کميته های همبستگی با مبارزات        
مردم برای آزادی، برابری و رفاه      

 .بود

 

مبحث بعدی، بيانيه اوضاع                     
سياسی، توسط سياوش دانشور             

 دسياوش دانشور تاکي      .  ارائه شد   
کرد که اين بيانيه ای در                               
چهارچوب مباحث تاکنونی حزب      
است و بر تحليل های منصور                

بحران "حکمت، بويژه مبحث               
، قطعنامه های کنگره سوم          "آخر

و تحليل های او از جنبش دو                    
اتفاقات اخير   .  خرداد متکی است    

و سير تحول اوضاع سياسی                   
حقانيت تحليل های ما را به اثبات         

دعوای دو جناح رژيم بر        .  رساند
راه سازش کور      .  سر بقاء است     

تحليل ما کامال با ساير      .  شده است 
بسياری اين  .  جريانات متمايز بود   

ما گفتيم  .  واقعه را انقالب ناميدند     
اين يک جنبش توده ای برای                   

اما گفتيم که . سرنگونی رژيم است 
جامعه وارد يک دوران انقالبی            
شده است، يعنی شرايطی که بنا            
به تعريف کالسيک مارکسيستی،       
جامعه وارد دوره ای ميشود که             
بااليی ها و پايينی ها نميتوانند به          
همان اشکال سابق با هم برخورد         

تعيين استراتژی کمونيستی      .  کنند
برای انقالب کارگری يک مساله        
مبرم و حياتی است که در محور           

. فعاليت های ما قرار گرفته است        
اکنون دعوا بر سر سرنگونی                 
است ولی سرنگونی تنها مساله             

جدال همچنين بر سر آينده       .  نيست
  .جامعه است

 

سپس پلنوم وارد يک بحث داغ و          
فعال در مورد بيانيه شد و در                   

۵صفحه پايان بحث،               



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيانيه باتفاق آراء به تصويب                   
 .رسيد

 

مبحث اولويت ها و پروژه های             
حزب توسط علی جوادی ارائه             

او بر نقطه ضعف اصلی              .  شد
حزب يعنی ضعف دسترسی به             

تامين يک    .  جامعه تاکيد گذاشت      
 ساعته و        24راديوی ساتاليتی        

همچنين راديوی اينترنتی يک راه      
. فائق آمدن بر اين ضعف است              

باين منظور بايد کادرهای حزب          
بر تامين هزينه اين راديو متمرکز       

علی جوادی سپس بر تالش     .  شوند
برای ايجاد شورای سرخ بعنوان         
تشکل توده ای کمونيستی در                   

او گفت   .  خارج کشور تاکيد کرد      
که امر سوسياليسم مهم است و               

. يکی از اصول اين شوراها است       
متاسفانه برخی از کمونيست ها            
زمانی که ميخواهند کار توده ای          
کنند، سوسياليسم را کنار                           

کميته های همبستگی       .  ميگذارند
در دفاع از مبارزات مردم ايران         
برای آزادی، برابری و رفاه نيز          
يکی از سياست های مهم حزب             

در اين    .  در خارج کشور است         
جنبش همبستگی بايد بر خصلت          
آزاديخواهانه و برابری طلبانه              

سياست .  مبارزات مردم تاکيد کنيم   
های عموم خلقی کامال بنفع راست      

بحث پلنوم در اين         .  تمام ميشود  
بخش بر مساله راه اندازی                        

 ساعته و تقويت بينه         24راديوی   
کليه رفقا  .  مالی حزب متمرکز شد    

فعاالنه در اين بخش دخالت کردند      
و پيشنهاد نمودند که قراری در              

 .اين رابطه به تصويب رسد

 

در پايان اين مبحث قرار زير به            
: اتفاق آراء به تصويب رسيد                  

پلنوم از هيات دائر حزب                        "
 ساعته را     ٢۴ميخواهد که راديو       

راه اندازی کند و متعهد ميشود که        
کميته مرکزی مخارج آن را تامين      

 ".خواهد کرد

 

قطعنامه زنده باد انقالب کارگری       

آينده اين جنبش پس از سرنگونی      
رژيم اسالمی و  همچنين                         
موقعيت جنبش کمونيسم کارگری    

قطعنامه به اتفاق آرا      .    درگرفت
 . به تصويب رسيد

 

پلنوم همچنين تصويب کرد که            
هيات دائر دو پيام، يکی خطاب          
به مردم ايران و يکی خطاب به          
مردم دنيا در حمايت مبارزات            

 .مردم ايران صادر کند

 

در پايان برای تعيين دبير کميته          
مرکزی و دفتر سياسی انتخابات       

ابتدا علی جوادی به    .  انجام گرفت 
اتفاق آرا به دبيری کميته                          

پس از آن     .  مرکزی انتخاب شد    
رفقا سياوش دانشور، نسرين               
رمضانعلی، مريم کوشا، آذر               
ماجدی، سعيد مدانلو و شهال                 

اطالعيه پايانی پلنوم پنجم حزب 
 ...اتحاد کمونيسم کارگری 

. را آذر ماجدی به پلنوم ارائه کرد            
او گفت که مباحث مطروحه در اين        
قطعنامه متکی بر اصول و اهداف          
کمونيستی ما، بر مانيفست                            
کمونيست و برنامه يک دنيای بهتر        

از اين رو برای همه ما کامال       .  است
آشنا است و ضرورتی به بحث در           

آنچه بايد به آن          .  مورد آن نيست      
بپردازيم اينست که چه ضرورتی            
موجب شده ما قطعنامه ای در مورد       
ضرورت و مبرميت انقالب                        

. کارگری در اين پلنوم داشته باشيم         
اين قطعنامه در واقعيت پيام حزب          
به مردم، طبقه کارگر و کمونيست          
ها در مورد ضرورت و اهميت                 
سازماندهی يک انقالب کارگری             

شرايط موجود در جامعه             .  است
طرح چنين قطعنامه ای را                            

ما تنها حزبی   .  ضروری کرده است  
هستيم که اين چنين بر انقالب                      
کارگری تاکيد ميکنيم و در تالش             
تامين و سازماندهی ملزومات آن             

 .هستيم

 

رفقا همگی با تاکيد بر سازماندهی          
انقالب کارگری از اين قطعنامه                
دفاع نمودند و در پايان مبحث                     
قطعنامه باتفاق آرا به تصويب                    

 .رسيد

 

قطعنامه روش برخورد ما به جنبش       
های بورژوايی ملی اسالمی و                   
ناسيوناليسم طرفدار غرب توسط            

او بر    .  علی جوادی عرضه شد           
ضرورت تقکيک جنبشی و آرمانی       
ميان جنبش کمونيسم کارگری و               

او گفت  .  جنبش های ديگر تاکيد کرد    
که آن حزبی ميتواند رهبری مردم           
را بدست گيرد که پايگاه قوی در               

ضروری .  جنبش خود داشته باشد        
است که حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری موقعيت خود را در جنبش       
کمونيسم کارگری تحکيم کند و بر           
سازماندهی درون اين جنبش                      

  .متمرکز شود

 

سپس بحث داغ و فعالی بر سر                    
اسالمی و    –مولفه های جنبش ملی       

١١٧شماره   
نوری به دفتر سياسی انتخاب                  

  .شدند

 

پلنوم با سخنرانی اختتاميه علی              
جوادی که در آن بر نقش تاريخی          
حزب در  اين دوره سرنوشت                  
ساز و تاريخ ساز تاکيد شد  و                    
پخش سرود انترناسيونال به پايان        

 .رسيد

 

دفتر سياسی حزب طی جلسه                   
کوتاهی رفقا علی جوادی، سياوش      
دانشور و آذر ماجدی را به هيات          
دائر حزب انتخاب کرد و در                    
مورد روند تشکيل جلسات دفتر             
 سياسی بحث و تصميم گيری کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2009سپتامبر  7

 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 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى هيچگاه             -١
خواست و تمايالت توده های                  
مردم را نمايندگی نکرده است و           
از روز نخست با مخالفت و                      
اعتراض جنبش های مختلف                  
اجتماعی از جمله جنبش حقوق             
زن، جنبش کارگری و جريان                
چپ و کمونيستی روبرو بوده                

جمهورى اسالمى محصول    .  است
 و     ۵٧سرکوب خونين انقالب             

محصول وحشت بورژوازی                 
جهانی از قدرت گيرى کارگر و           
کمونيسم در متن معادالت جنگ          

جمهوری اسالمی      .  سرد است     
هيچگاه به رژيم متعارف                           
بورژوازی بدل نشده و همواره با        
بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه         

رژيم .  ايران در تناقض بوده است     
اسالمی از ابتدا يک وصله ناجور       

 .  بر پيکر جامعه بوده است

 

جمهورى اسالمى يک پروژه        -٢
سرمايه .  شکست خورده است          

دارى ايران تحت جمهورى                     
اسالمى نتوانست سير متعارف             

 ، ادغام در بازار جهانى               ،شدن
تامين سرمايه و تکنولوژى مورد        
نياز يک کشور صنعتى در حال           
رشد و يک روند انکشاف و                     
بازتوليد گسترده سرمايه دارى را       

بحران رژيم اسالمى          .  بگذراند
 ،يک بحران همه جانبه اقتصادى        

سياسى و فرهنگى و بحرانی                   
 .العالج است

 

جمهوری اسالمی ازهمان             -٣
ابتدا، بمنظور بقاء، يک سيستم              
پيچيده و بسيار خشن سرکوب را         
در درون جامعه و يک جنبش                 
تروريستی اسالمی با پوشش                  
ايدئولوژيکی آنتی امپرياليستی را      
در سطح منطقه و جهان سازمان          

سرکوب انقالب     "سياست      .  داد
اصلی ترين     "  تحت نام انقالب        

سياست رژيم در سال های اول به        
اين سياست    .  قدرت رسيدن بود      

مورد توافق کليه جناح های رژيم        
برای دوره کوتاهی ضمن          .  بود

توافق بر سرکوب خشن هر نوع          

نه فقط      .  بازگشت شده است          
سازشى در باال ميان دو جناح              

 بلکه    ،حکومتی متصور نيست       
مردم نيز در چهارچوب جناح             
هاى رژيم متوقف نشده و                        

سرنگونی رژيم     .  نخواهند شد    
 . اسالمی محتوم است

 

تشديد بحران در باال                       -۴
انعکاسى از تشديد اعتراض در         

سياستى که جريان      .  پائين است  
احمدى نژاد با هدف       –خامنه اى   

تصفيه جناح رقيب در پيش                    
 عليرغم تحليلهاى سطحى     ،گرفته

ناباوران، قابل بازگشت نيست و       
خود شاخصى روشن از عدم                
امکان تغيير در چهارچوب هاى       

اين بحران نتيجه    .  حکومتى است 
شکافهاى عميقى است که جنگ         
قدرت را به دو راهى تعيين کننده    

سياست حفظ       .  رسانده است      
احمدى نژاد با توسل به تقلب                 
گسترده و سرکوب جناح مقابل           

و "  نوکران آمريکا   "تحت نام        
تنها "  عناصر انقالب مخملى        "

راه موجود در مقابل جناح                      
اين سياست  .  راست حکومت بود   

موجب تضعيف و شکنندگی                 
بيشتر جمهوری اسالمی در                  

اما اين   .مقابل مردم شده است            
اقدامات آخرين برگهای رژيم              

. برای بقا حکومت اسالمی است       
راه سازش بروى اين خط باز               

جناح اصالح طلبان             .  نيست
حکومتی نيز که خواهان تعديل و      

حکومت اسالمی         "  اصالح"
است، به بن بست رسيده و تماما         

بسته شدن  .  شکست خورده است   
امکان سازش دو جناح و بويژه           
تالش جناح راست برای حذف            
اصالح طلبان حکومتی، خط               
مشی تغيير در چهارچوب قانون       

را با فلج سياسی        "  انتخابات"و   
ترديدی .  روبرو کرده است            

نيست که مادام که جمهوری                  
اسالمی وجود دارد جناح                        
بنديهای درون حکومت در                    

. اشکال جديدی بازتوليد ميشود         
اما خط اصالح جمهوری                        
اسالمی، بعنوان يک خط مشی           
برای بقا حکومت اسالمی، به              

جمهوری .  پايان رسيده است          
اسالمی وارد راه بدون بازگشت        

 .شده است

      

 بيانيه حزب 
 در باره اوضاع سياسى ايران

اعتراض اجتماعی، سياسی،                      
اقتصادی و فرهنگی در جامعه،                
جناح های رژيم بر سر الگوهای              
مختلف اقتصادی وارد جدال با                  

اما از سال                .  يکديگر شدند       
صريحا و رسما جدال جناح         ١٣٧۶

ها محتوای ديگری يافت و هدف               
جنگ و   .  متفاوتی را دنبال ميکرد       

جدالهاى درون حکومتى در اين               
دوره نه جدالى بر سر خط مشى                 
حاکميت در قلمروهاى اقتصادى و         
فرهنگى بلکه اساسا جدالى برسر            

 . بقاى حکومت اسالمى بوده است

 

جنبش دوم خرداد برای بقاء نظام و         
بمنظور رودروئی با نسل جديدی            
که عليه اسالم، ارزشها و حکومت         

 به ميدان     ،اسالمی بپا خواسته بود       
با اين تحول دو جناح رژيم               .  آمد

اسالمی عمال و علنا وارد جنگی               
شدند که منصور حکمت آنرا                       

ما در    .  ناميد"  جنگ بازنده ها       "
همان زمان اعالم کرديم که اين                  
جريان قادر به نجات جمهوری                  

عروج جنبش        .  اسالمی نيست       
سرنگونى در مقياسى توده اى و                
شکست دوخرداد تائيدی بود بر                 
تحليل های ما از ماهيت بحران                  
جمهوری اسالمی، جدال دو جناح،        
اصالح ناپذيری رژيم، و اين                       
واقعيت که بحران رژيم اسالمى راه      

ما همواره تاکيد کرده        .  حلی ندارد  
ايم که جدال سياسی در ايران نه دو          

جناح .  جناح بلکه سه جناح دارد            
سوم، توده های مردمی هستند که             
در کمين رژيم اسالمی نشسته و از          
هر فرصتی برای ضربه زدن                    
بمنظور سرنگونی آن استفاده                     

 . ميکنند

 

وضعيت سياسى در ايران هم     اکنون  
براى باالئى ها و هم براى پائينى ها        
وارد دوره جديد و تعيين کننده اى             

 توده وسيع مردم                    .شده است      
سرنگونی طلب با قدرت بسيار                  

از يک  .  وسيع ترى بميدان آمده اند       
جدال دو جناح با يکديگر و از           سو  

سوی ديگر رو در رويی مردم با              
کليت نظام، وارد نقطه غير قابل               

١١٧شماره   
در متن شکاف درون حکومت        -۵

 مردمى که    ،و تشديد جدال در باال      
خواهان سرنگونی رژيم اسالمی         
اند، در ابعاد دهها ميليونی وارد             

اين نه جنبشى در       .  ميدان شده اند    
دفاع از يک جناح حکومت بلکه            
جنبشى براى عقب راندن و                       
سرنگونى کل جمهورى اسالمى           

 مردم نه دولت نظامى متکى       .است
بر اوباش و قمه کشان و                                
متجاوزين احمدى نژاد را ميپذيرند     
و نه در چهارچوبهاى اسالمى و            

 -خمينى چى جريان موسوی                   
. کروبی متوقف ميشوند      -خاتمی   

آنها .  مردم طرفدار موسوى نيستند    
در تناسب قواى فعلى موسوى را          
سپر کرده اند تا خامنه اى و در                
واقع کل حکومت اسالمی را عقب       

اساس تالش جريان                .  برانند
موسوى و موئتلفينش حفظ نظام             

اما مردم با سوت موسوی          .  است
سير عبور از اين    .  متوقف نميشوند 

جريان هر روز سرعت و وسعت         
بيشتری مى يابد، همانطور که با           
شدت گرفتن اعتراضات، شعارها       
و تاکتيکهاى مردم کل حکومت را       

مردم خواهان        .  نشانه گرفت       
نابودی حکومت اسالمی هستند،          
نه حفظ ميراث کثيف خمينى و اهللا         

در ايران دوره ای آغاز شده       .  اکبر
است که جمهورى اسالمى از نظر      

روند .  مردم کارش تمام  شده است      
 ، تصفيه درونى                        ،فروپاشى

 و دست بدست     ،حکومتهاى نظامى 
 .شدن دولتها آغاز شده است

 

جامعه ايران وارد يک دوران         -۶
انقالبی و پرتالطم سياسی شده                

دوره ای که مشخصه اش           .  است
 ،باز شدن مسئله قدرت سياسى               

تشديد کشمکش طبقات و جنبشهاى      
 جنگ افقهاى چپ و                    ،طبقاتى

راست برسر آينده ايران، و در                
محور آن مسئله سرنگونى                         

از دل اين   .  جمهورى اسالمى است  
تحوالت ميتواند يک انقالب عظيم       

از نقطه نظر    .  توده ای سربلند کند    
انقالب ايران انقالبی کارگرى        ما   

خواهد بود با هدف اثباتى ايجاد               
يک حکومت کارگرى، يک                     

جدال .  جمهورى سوسياليستى        
امروز به اين معنا نه صرفا جدالى       
برسر بود و نبود رژيم اسالمى               
بلکه جدالى برسر نظام بعدى                   

آنچه .  جامعه ايران نيز هست              
امروز در متن       

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنگ با جمهورى اسالمى هر روز روشن تر ميشود اين حکم است که                     
بلکه جنبشى است که       .  براى سرنگونى نيست    "  همه با هم    "اين جنبشى     

افقهاى متفاوت اجتماعى و طبقاتى ميکوشند برسير حرکت امروز و شکل           
 .  دادن به فردا نقش ايفا کنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و برابرى                 
طلب را به انقالب عليه حکومت اسالمى و نظام سرمايه داری و برپائى                  

 .  فراميخواند، يک جمهوری سوسياليستی،حکومت کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩سپتامبر 

 مصوب پلنوم پنجم حزب به اتفاق آرا

 سير جدال جناح هاى حکومتى و             ،فکرى و تحليلى کمونيسم کارگرى        
 امکان    ، دورنماى جدالهاى وسيع تر چپ و راست                     ،چشم انداز آن      

پيروزى کمونيسم در ايران و وظايف حزب و کمونيستها براى تقويت                  
 ضرورت تشکل و تحزب و پيوستن به اردوى                        ،آلترناتيو کارگرى  

 . انقالب کارگرى و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سخن گفت

 

سواالت متعدد و   .  در ادامه جلسه وارد پرسش و پاسخ و اظهار نظر شد            
کليدى توسط شرکت کنندگان در جلسه طرح شد و بحث دوستانه و                           

 .  گرمى پيرامون آنها صورت گرفت

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٩ سپتامبر ٩

 برگزارى جلسه گفت و شنود
 با رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 سپتامبر در شهر گوتنبرگ جلسه اى سياسى با شرکت                       ۴روز جمعه      
 على جوادى و سياوش دانشور           ، آذر ماجدى    ،اعضاى هيئت دائر حزب      

ابتدا على جوادى دبير کميته مرکزى حزب به حاضرين                     .  برگزار شد  
خوش آمد گفت و اشاره کرد رويدادها و شعارهاى دوره اخير بسيارى را                
غافلگير است اما آنچه مسلم است دوران سرنگونى رژيم مرتجع اسالمى               

آرزوهاى ديرينه مردم براى     .  و جدال برسر آينده ايران شروع شده است           
 . رهائى از بختک اسالمى در شرف به واقعيت پيوستن است

 

آذر ماجدى در باره     .  سپس آذر ماجدى و سياوش دانشور سخنرانى کردند          
ويژگيهاى تحوالت اخير از جمله نقش زنان و نسل جديد و تحوالتى که                      

 اهميت منطقه اى و         ،اين نيروهاى اجتماعى را جلو صحنه رانده است               
جهانى مبارزات مردم ايران بويژه در تعيين تکليف اسالم سياسى و                             

  خصوصيات مدرنيستى و آزاديخواهانه اين مبارزات و    ،تروريسم اسالمى 
سياوش .  ضرورت تالش يک پيروزى کمونيستى کارگرى سخن گفت                  

دانشور در باره ماهيت تحوالت اخير از ديد حزب اتحاد کمونيسم کارگرى    
 حقانيت بنيادهاى    ،و دو ديدگاه عمومى تر راجع به اوضاع سياسى ايران              

١١٧شماره   

بيانيه حزب در باره اوضاع سياسى 
 ...ايران 

!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/ 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 جمهوری اسالمی در حال             -١
حکومت اسالمى  .  سرنگونی است 

و نظام سياسى در ايران، بعنوان          
يک نظام و رژيم سياسى                            

 مرتجع و ضد        ،استبدادى مذهبی  
انسانى مورد تعرض توده وسيع           

اين حکومت که بزور    .  مردم است 
سرنيزه و کشتار تا اينجا دوام                  
آورده است، اکنون رودرروى              
نسل جديدى از مردم است که در          
مقياس دهها ميليونى آزادى و                 
حقوق مدنى خود را مطالبه                      

حکومت سرنيزه و               .  ميکنند
سياست سرکوب، ارعاب، شکنجه    
و تجاوز پاسخگوى اين موج                   

حکومت .  اعتراضى نيست          
نيز "  اصالح شده       "اسالمی        

. رويايی کودکانه بيش نيست                  
موقعيت کل حکومت و هر دو                
جناح آن العالج و مستاصالنه              

بطور عينی مستقل از هر         .  است
سياست و تالشی از جانب هر                 

 کل جمهوری      ،يک از جناح ها        
اسالمی و اسالم سياسی راه                     

. خروجی از اين مهلکه ندارند               
سرنگونى رژيم اسالمى در                     

. دستور روز جامعه قراردارد              
اعتراضات عظيم و خيزشهای             
توده ای در ايران بخشی از روند          
سرنگونی و سقوط محتوم رژيم           

 .اسالمی است

 

 جامعه اکنون وارد يک دوره         -٢
از برآمد سياسی توده ای و                        

. تالطمات انقالبی شده است                   
حضور گسترده مردم در ابعاد               
ميليونی در تحوالت سياسی                    
جامعه يک ويژگی دوران اخير            

اين تحوالت شروع دور           .  است
جديدی از اعتراضات عظيم توده        
های مردم برای سرنگونی رژيم         

از دل اين تحوالت     .  اسالمی است 
ميتواند و بايد يک انقالب عظيم             

از .  توده ای در ايران شکل بگيرد      
نقطه نظر کمونيسم کارگری                   
انقالب در ايران تنها ميتواند يک         

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

تباهى اخالقى جامعه حاضر، از      
ستمگرى بر زنان و تبعيض                
نژادى تا اعتياد و فحشا، از                   
رقابت و منفعت طلبى فردى که         
در خون جامعه جريان دارد تا            
قحطى و گرسنگى و بيمارى که        
هر روز ميليونها انسان محروم         
را بکام مرگ ميکشد، همه                    
حاصل اين وارونگى جامعه اند؛      
جامعه اى که صاحبان برحق و          
آفرينندگان واقعى آن، کارگران،      

انقالب .  اسير بردگى مزدى اند       
کارگرى بر سر در هم کوبيدن            

. بنياد اين جامعه طبقاتى است            
بنياد اين نظام مالکيت                               
خصوصى اقليتى کوچک بر               

. وسائل توليد در جامعه است              
مادام که انسانها براى نان                      
خوردن و براى برخوردار شدن       
از حداقلى از رفاه ناگزيرند                  
براى کس ديگرى کار کنند که            
اختيار وسائل توليد را در دست         
گرفته است، مادام که توليد                    
اجتماعى و تامين مايحتاج بشر          
تنها از طريق سود رسانى به               
مالکان انگل وسائل توليد ممکن       
است، صحبتى از آزادى و                    
برابرى انسانها و از ميان بردن         
محروميت ها و تبعيضات                     

انقالب .  نميتواند در ميان باشد        
کارگرى در اساس خود انقالبى        
عليه مالکيت خصوصى طبقه            
سرمايه دار بر وسائل کار و                 
توليد اجتماعى و تبديل آن به                

. دارايی جمعی کل جامعه است         
انقالب کارگرى انقالبى براى            
محو طبقات و استثمار طبقاتى           

حزب اتحاد کمونيسم            .  است
کارگری برای سرنگونی رژيم         
اسالمی و نظام سرمايه داری در      
ايران در پس يک انقالب                        

  .کارگری تالش ميکند

 

 پيروزى کمونيسم کارگرى        -۴
و رهايى مردم در جدال                           
تاريخساز کنونى در ايران قبل           
از هر چيز منوط به اين است که        
اوال، طبقه کارگر بعنوان يک            
نيروى مستقل و تحت پرچم                  
سوسياليستى خود پا به ميدان               

 

 زنده باد انقالب کارگری
 يعنی مبارزه براى تحقق       ،اجتماعى

آزادى، برابرى و حکومت                          
طبقه کارگر بايد بطور         .  کارگرى

مستقل و بعنوان رهبر رهائى کل            
دوران کشيده  .  جامعه به ميدان بيايد    

شدن کارگران بدنبال جريانات                 
حزب .  بورژوايی بسر رسيده است     

اتحاد کمونيسم کارگری برای                   
تجهيز کارگران به اين دورنما،                
سازماندهی حرکت مستقل                           
کارگران، تامين رهبری براى                  
کسب قدرت سياسى و انجام انقالب       

  .کارگرى تالش ميکند

 

 ، انقالب کارگری مطلوب ترين      -٣
سازمانيافته ترين، متمدنانه ترين و        
قاطعانه ترين شکل پايان دادن به             
تمامی مصائب موجود در اين                   

جامعه ای که    .  جامعه وارونه است   
در آن توليد کنندگان ثروت جامعه،        
کارگران، بى چيزند و بيکارگان             

پست ترين و فرومايه             .  ثروتمند
ترين عناصر، نجبا و عاليجنابان             
اين جامعه اند و شريف ترين مردم،       
توده زحمتکشان فرودست و بى               

آنها که يک عمر کار           .  حقوق اند  
کرده اند و ثروت ساخته اند حتى              
پس از سى سال براى گذران هر              
روز از زندگى خود بايد از نو                    

. براى کارشان مشترى پيدا کنند              
قدرت خالقه و مولد کارگر خود را        
در قدرت اجتماعى و سياسى                      
روزافزون سرمايه و فرودستى               

. هرچه بيشتر کارگر نشان ميدهد           
براى حفظ اين جامعه وارونه دولت      
ها پيدا شده اند، ارتشها ايجاد شده             
اند، زندانها و شکنجه گاهها بنا شده        
اند، خدايان آفريده شده اند و مذاهب       

اين جامعه مبتنى بر    .  ساخته شده اند  
هيچ .  بردگى مزدى  :  بردگى است  

درجه رشد خدمات اجتماعى و بيمه       
ها و افزايش درآمد کارگران که               
تازه همه بايد با نبرد و با زور از               
حلقوم طبقات حاکم بيرون کشيده             
شوند، در اساس اين موقعيت برده          

کودکى .  وار کارگر تغييرى نميدهد    
که امروز در ميان ما متولد ميشود          
مهر استخدام سرمايه شدن را بر              

کل تبعيضات    .  پيشانى خود دارد      
اجتماعى و سياسى و کل فساد و                

١١٧شماره   

مبارزه بر سر قدرت سياسى                   
بگذارد؛ و ثانيا، توده وسيع                       
مردمى که عليه رژيم اسالمى                
بپاخاسته اند به سوسياليسم و                   
جمهورى سوسياليستى بعنوان يک   
آلترناتيو سياسى و اجتماعى                    

. واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند             
تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى        
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگرى بايد به حزب سياسى                
کارگران و رهبر انقالب مردم              

  .بدل شود

 

 تحوالت امروز ايران فقط بر         -۵
سر بود و نبود رژيم اسالمى                    

آنچه امروز در ايران              .  نيست
ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها       
ميليون انسان چگونه خواهند                  

آن آينده دارد امروز               .  زيست
اين آينده ميتواند،      .  ساخته ميشود  

اگر ما شکست بخوريم، تکرار             
بار سلطنتى و        همان گذشته نکبت    

اما .  اسالمى در قالبى جديد باشد         
اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم                   
بشويم، آنگاه اين آينده شاهد                      

اى آزاد، برابر،              برپايى جامعه    
. مرفه و انسانى خواهد بود                       

اى بدون استثمار، بدون                جامعه
فقر، بدون طبقات باالدست و                  
فرودست، بدون استبداد، بدون              
حاکميت خرافات مذهبى و سنتها         
و اخالقيات ارتجاعى، بدون                   

يک .  نابرابرى، بدون تبعيض          
اکنون يک    .  جامعه سوسياليستى   

نظير تاريخى فراهم           فرصت کم   
شده است که طبقه کارگر در                   
ايران به يک قرن سلطه احزاب            
رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى       

. مردم و مقّدرات جامعه پايان دهد      
اين فرصت فراهم شده است تا                
کارگر و کمونيسم نمونه                             
شکوهمندى از يک جامعه آزاد و         
برابر و مرفه و انسانى را در                   
ايران بنا کند و در سالهاى                          
نخستين قرن جديد جلوى چشم                

  .تمام جهان قرار بدهد

 

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تاکيد ميکند که رئوس عمومی             
 :استراتژی پيروزمند کمونيستی کارگری در گرو

 

 تامين استقالل سياسی و تشکيالتی جنبش طبقه کارگر و                -١
جنبش .  بميدان آمدن اين طبقه با پرچم سوسياليستی اش است             

طبقه کارگر جنبشی برای رهائی جامعه است و بايد در ابعاد               
 .وسيع اجتماعی بمثابه آلترناتيو آزادی جامعه قد علم کند

 

 تشکل های توده ای کارگری در کنار تشکلهای حزبی                    -٢
. طبقه، يک رکن اساسی مبارزه طبقاتی کارگران است                          

پيشروی و پيروزی در مبارزه عليه بورژوازی و استقرار                  
حکومت کارگری بدون ايجاد و تقويت ارگانهای اعمال اراده             
توده ای اعم از مجامع عمومی و شوراها و اتحاد وسيع توده                 

 .   های طبقه کارگر مقدور نيست

 

 –متشکل شدن و انسجام هر چه بيشتر گرايش راديکال                - ٣
سوسياليست طبقه کارگر بعنوان ستون فقرات انقالب کارگری         

کارگران کمونيست و حزب کمونيستی           .  امری حياتی است     
کارگری بايد پرچمدار متحد کردن صفوف کارگران و ابراز              

حزب کمونيستی کارگری     .  وجود مستقل طبقه کارگر باشند         
بايد به رهبر مبارزه توده های مردم برای سرنگونی انقالبی               

  .جمهوری اسالمی بدل شود

 

 يک شرط پيشروی امر انقالب کارگری و سوسياليسم نقد             -۴
  .مستمر انواع گرايشات بورژوائی و غير کارگری است

 

.  انقالب کارگری يک انقالب سازمانيافته و آگاهانه است             -۵
حزب سياسی طبقه کارگر و فعاليت کمونيستی کارگری اساسا          
تالشی معطوف به سازماندهی و تامين رهبری در يک مقياس           

تبديل حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب                .  وسيع است  
که قادر به تامين اين ملزومات          "  رهبر  –سازمانده  "سياسی  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری        .  باشد اولويت اساسی ماست       
تمامی فعالين و نيروهای انقالب کارگری را به تشديد فعاليت              
برای تحقق ملزومات و سازماندهی اين امر خطير تاريخی                  

  .فرا ميخواند

 

 ، حزب انقالب کارگری        ،به حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
 !بپيونديد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩سپتامبر 

 باتفاق آراء حزب ۵مصوب پلنوم 

 

 زنده باد
 ...انقالب کارگری 

١١٧شماره   

 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 مذهبی. قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند
 

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

  

، لغو مجازات "جرم سياسى"لغو مقوله : آزادی تمامی زندانيان سياسی -٣
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 و                         -۵
 .عادالنه مردم

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در تمامی                          -١٠
هزينه مسکن نبايد از ده           :  سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان            

 .درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
 

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 صحنه سياسی ايران يکبار            -١
ديگر برای ابراز وجود جنبشها و        
احزاب طبقات مختلف باز شده              

از هم اکنون کشمکش               .  است
طبقات و جنبشهای اجتماعی بر            
سر اينکه چه نظامی بايد بر جای          
رژيم اسالمی بنشيند در بطن                  
مبارزه عليه اين حکومت بطور           
گسترده در جريان است و در پی          
سرنگونی رژيم اسالمی و تا                   
تثبيت حکومت بعدی ادامه خواهد       

از نقطه نظر حزب اتحاد          .  يافت
کمونيسم کارگری خيزش کنونی         
توده های مردم عليه رژيم                         
اسالمی ميتواند حلقه ای در يک           
انقالب عظيم اجتماعی برای                  
برقراری يک نظام سوسياليستی         

اما جنبش کمونيسم   .  در ايران باشد  
کارگری تنها نيروی اجتماعی              
مدعی قدرت سياسی در جامعه             

 ،دو جنبش بورژوايی ديگر .  نيست
و "  اسالمی  -ملی"جنبش سنتی       

ناسيوناليسم طرفدار          "جنبش          
در عين حال مدعی قدرت      "  غرب

جدال .  سياسی در جامعه هستند         
ميان اين جنبشها بخشی از يک              
کشمکش تاريخی بر سر                             

  .آلترناتيوها است

 

 اپوزيسيون سنتى ملى                    -٢
اين يک جنبش واقعى و       :  اسالمى

نيروها و محافل       .  گسترده است   
سياسى متعددی با پرچم هاى                   
ايدئولوژيک گوناگون به اين کمپ     

اين يک جنبش            .  تعلق دارند     
بورژوايى خاص در ايران است          
که در تقابل با افق غربى و                        
آمريکايى اردوى ديگر اين طبقه،       
سنتا اميدوار بوده است که بتواند          
پايه حاکميت سرمايه و سرمايه             
دارى در ايران را بر تقابل و                   

از .  رقابت با غرب استوار کند           
نظر سازمانى گروهها و محافل            
متعدد اين طيف حاصل تالشى و          
تجزيه احزاب اصلى اپوزيسيون         
سنتى ايران، يعنى حزب توده و            
جبهه ملى و همينطور تحوالت              
درونى اسالم سياسى قرن بيستم           

عوام فريبى، مستضعف   .  ايران اند 
پناهى و شرقزدگی جريان                        

غرب قديمى ترين و ريشه دار             
ترين سنت و جنبش سياسى در            
ايران امروز است، ارتجاعى              

چون .  است، اما کهنه نيست             
کاپيتاليسم و غرب امروز،                     
کاپيتاليسم و غرب صد سال قبل          

اين جنبش بورژوازى          .  نيست
ايران است براى شرکت تمام و          
کمال در سرمايه دارى جهانى و        

اين جنبشى  .  دگرگون شده امروز  
است که هژمونى اقتصادى،                 
سياسى، فرهنگى و نظامى غرب     
را نه فقط ميپذيرد، بلکه هويت            

خود را نماينده اين       .  خود ميداند  
قطب جهانى در ايران اعالم                 

از نظر اقتصادى اين يک     .  ميکند
جريان عميقا محافظه کار و                  

از نظر   .  مدافع بازار آزاد است      
سياسى کوچکترين توهمى به              
ايجاد يک سازش طبقاتى بر                 
مبناى تعديل ثروت در جامعه              
ندارد و شديدا آنتى کمونيست و           

از نظر      .  ضد کارگر است           
فرهنگى مدافع مدل جامعه غربى     
است، اما دقيقا منطبق بر الگوى        
ايدئولوژيکى حاکم بر غرب در         
اين دوران، ابدا، روشنگر و                 

بلکه کامال      .  مدرنيست نيست     
خواهان بقاى نقش مذهب،                      
باورها و افکار و نهادهاى سنتى        
بعنوان نيروهاى کمکى در حفظ        
اقتدار بوروژايى در برابر طبقه        
کارگر و سوسياليسم و کمونيسم         

اين .  کارگرى اين دوره است           
جنبش با زوال جمهورى اسالمى      
بخشهاى مهمى از اپوزيسيون             
سنتى ملى اسالمى و مدافعان                
رژيم کنونى را نيز در تقابل با              
کمونيسم و کارگر بخود جذب              

  .ميکند

 

 جنبش کمونيسم کارگری از        -۴
نظر سياسی، نظری و                               
چهارچوبهای فکری و فرهنگی        
از اساس با اين دو جنبش                          

. بورژوايی متفاوت است                       
اختالفات به شدت عميق، عقيدتی     

کمونيسم .  و طبقاتی است                
کارگری تنها اردوی پرچمدار            
آزادی، برابری، رفاه و يک                 

 قطعنامه در باره
 "ناسيوناليسم طرفدار غرب"و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 

اسالمى و يا خلق گرايى جناحهاى           
چپ اين جنبش، وعده تعديل ثروت         
و ايده ايجاد يک جامعه مبتنى بر               
سازش طبقاتى و تمکين کارگران به      
بورژوازى خودى به مبناى هويت          

. اقتصادى اين جنبش بدل ميشود              
بخش عمده اپوزيسيون سازشکار و       
طرفدار حکومت اسالمى به اين               

اين يک قطب      .  جنبش تعلق دارند     
سياسى عقب مانده، ارتجاعى و                 
بيگانه با آزادى و حقوق مدنى مردم        

اين جنبشی است که پشت سر       .  است
خمينى رفت، برخی از نيروهايش          
در حکومت اسالمى شريک شدند و       
همواره جناحى از رژيم اسالمی را        

مترقى و قابل      "در اين سی سال            
با .  ارزيابى کرده است          "  دفاع

دوم "عروج جنبش ارتجاعی                      
جريانات متعدد اين جنبش        "  خرداد

امروز .  بزير اين پرچم گرد آمدند         
و "  جنبش سبز "نيز با شکل گيری        

شدت گيری جدال جناحهای رژيم            
اسالمی، بزير اين پرچم ارتجاعی          

اما اين نيز صرفا يک     .  جمع شده اند  
 -دوره گذرا در حيات جنبش ملی             

اساسا "  جنبش سبز  .  "اسالمی است  
برای بقاء حکومت اسالمی در                  
اشکال جديد و يا جرح و تعديل شده         

اين جنبش حفظ          .  فعاليت ميکند    
بنيادهای رژيم کنونى را تنها راه              
حفظ نفوذ خويش در حاکميت                      
اسالمی و مقابله با جنبشهاى سياسى      
خواهان سرنگونی رژيم اسالمی             

تالش برای کنترل و         .  تلقى ميکند  
مهار جنبش سرنگونی طلبانه توده          
های مردم يک رکن تالش اين                    

عمر سياسى  .  جنبش ارتجاعی است   
اسالمی حداکثر  -مفيد کل جنبش ملی    

. باندازه عمر حکومت اسالمى است     
با سرنگونى رژيم اسالمى پرونده           

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

  .ميشوند

 

:  ناسيوناليسم طرفدار غرب             -٣
ناسيوناليسم محافظه کار طرفدار             

١١٧شماره   

جامعه آزاد سوسياليستی در ايران       
يک پايه فعاليت حزب اتحاد      .  است

کمونيسم کارگری در اين راستا             
معطوف به جدا کردن مردم ايران        
از هر آلترناتيو و خط مشی                        
بورژوايی و سوق دادن آنها به                
يک موضع چپ و انقالبی در                  

در .  تحوالت سياسی جاری است       
اين راستا باال بردن توقعات و                  
انتظارات مردم و نپذيرفتن نقطه           
سازشهايی که هيات حاکمه و يا              
بخشهای مختلف اپوزيسيون                    
بورژوايی قدم به قدم برای کنترل         
و مهار مبارزات توده های مردم           
آزاديخواه و برابری طلب در                   
مقابل جامعه قرار ميدهد، يک                

  .شاخص تعيين کننده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۵
هر تالشی برای اتحاد عمل ميان           
جنبش کمونيسم کارگری و                        
نيروهای اين جنبشهای ارتجاعی         
را يک امر غير واقعی، غير قابل         
حصول و همچنين نامطلوب                    

ما برای آزادی،      .  ارزيابی ميکند  
برابری، رفاه، حکومت کارگری        
و يک جمهوری سوسياليستی                 
تالش ميکنيم و اين هدف از طريق       
وحدت با جريانات مدافع بازار               
آزاد، آمريکا، سلطنت، اسالم ناب       

جمهوری اسالمی نه      "محمدی و      
يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه                 

تحوالت آتی  .  ، ممکن نيست  "کمتر
و يا تکرار      "  همه با هم     "ايران   

 نخواهد بود و        ١٣۵٧تحوالت          
اين جنبشها يک رهبری واحد را           

   .نخواهند پذيرفت

 

يک بخش مهم جدال ميان              - ۶
جنبشهای اجتماعی کشمکش بر            
سر هژمونی سياسی در                               
اعتراضات جامعه و در سير                   
مبارزه برای سرنگونی جمهوری       

اينکه کدام جنبش و     .  اسالمی است 
نيروها در اين پروسه دست باال را   
پيدا ميکنند محصول انتخاب                    
سياسی توده های مردم سرنگونی        

اين انتخاب بدوا يک       .  طلب است  
١١صفحه انتخاب حزبی          



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردم در خطوط کلی ميان          .  يک انتخاب اجتماعی است       .  نيست
مساله اين است که کدام افق آلترناتيو       .  راست و چپ انتخاب ميکنند    

در برابر رژيم اسالمی در خطوط کلی در اعتراضات دست باال                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ميکوشد مردم در              .  را پيدا ميکند    

سبز "سرنگونی رژيم اسالمی نه به يک آلترناتيو راست و يا                        
بلکه به يک راه حل راديکال، آزاديخواهانه، چپ و                     "  اسالمی

. تعميق نه مردم يک اهرم پيشروی ماست        .  کمونيستی روی آورند  
از اين رو در حال حاضر تعين حزبی و جنبشی در جامعه و                           
بويژه تفکيک آرمانی و برنامه ای و سياسی برای جنبش ما از                      

حزب در عين حال قاطعانه             .  اهميت اساسی برخوردار است         
سياستهائی که سازش و معدل گيری ميان جنبش کمونيسم کارگری          

  .با جنبشهای بورژوايی را تبليغ ميکنند، نقد و افشاء ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور سرنگونی انقالبی رژيم                  
اسالمی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی، مردم را به اردوی          
کمونيسم کارگری، اردوی آزادی، برابری، رفاه و انسانيت فرا                  

  .ميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩سپتامبر 
 

 باتفاق آراء  حزب ۵مصوب پلنوم 

قطعنامه در باره روش برخورد به 
ناسيوناليسم "و " اسالمی-ملی"جنبش 

  ..."طرفدار غرب

١١٧شماره   

  ،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 

 

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 قرار گرفته                 -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون                   .  است

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

 . ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

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

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

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

 

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

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

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

 

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

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

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جامعه غير قابل پيش بينی اين                
عنوان نقديست که اخيرا عباس             
عبدی از عوامل خود حکومت              
اسالمی در باره حوادث پس از              

. مضحکه انتخاباتی نوشته است          
امروز ديگر اين تنها عباس عبدی       
نيست که  دغدغه چگونگی دوام           
و بقای ماشين سرکوب و جنايت           

امروز ديگر نه    .  اسالمی را دارد   
عباس عبدی بلکه تمام جناحها و           
فرقه های حکومت اسالمی                      

 از باندهای راست     ،سرمايه داران 
سياه تا سبزهای جنايتکار اصالح       
طلب و از نيروهای راست پرو             
غرب تا کشورهای سرمايه داری       

 همه با هم برای        ،اروپا و آمريکا   
چگونگی و ادامه کاری حاکميت         
سياه اسالمی دخيل مشترک بسته         

همه نگران روند اوضاع             .  اند
ايران اند چون ميدانند داستان                 

منافع .  نيست"  انتخابات"برسر    
هر يک از اين باندهای حرفه ای          
دستگاه قتل و جنايت و دزدی به            

از .  طريقی به خطر افتاده است          
اکبر گنجی سازمانده زندانها و              

مرد "شکنجه گاهها، تا رفسنجانى      
، از کروبی و        "عبور از بحران     

موسوی با علم و کتل سبز تا                     
 از  ،خامنه ای و احمدی نژاد قاتل       

بنگاههای سخن پراکنی بی بی               
سی و صدای آمريکا تا فرخ                     
نگهدارها و نهضت آزادى و                   

 از وحشت سرنگونى                ،امثالهم
و "  اسالم خوش خيم          "براى      

جمهوری اسالمی اصالح و                 "
عرق ميريزند و          "  تعديل شده    

اوضاع بسيار     !  بجائى نميرسند    
ملتهب و پيچيده است و واقعا هم            
آينده برای همه اين اردوى                        

 . ارتجاع بسيار مبهم است

 

بنظر من   :  عباس عبدی می گويد      
مهمترين ويژگی جامعه ما پس از        
انتخابات که منفی هم هست غير           

در .  قابل پيش بينی بودن آن است       
ربط دادن  :  جای ديگری می گويد    

حوادث بعد از انتخابات به                        
کشورهای خارجی و عده ای                  
سياستمدار داخلی اين عوض                  
کردن صورت مسئله است و                   

 سال جنگ   8.  انهدام کشانده است  
فرسايشی و بی هدف، تحميل فقر      
و بيحقوقی مطلق به زندگی                   
ميليونها کارگر و زحمتکش،               
سرکوب وحشيانه مبارزات حق        
طلبانه مردم در کردستان و                   
ترکمن صحرا، بيکاری روز              
افزون ميليونها نفر جوان آماده           
به کار و تحصيل کرده، آپارتايد         
جنسی و بيحقوقی برده وار زنان       
بمثابه موجودات درجه چندم در         
زير سايه سياه حکومت اسالمی،      

 30بيحقو قی مطلق کودکان،               
سال شکنجه، تجاوز و اعدام و            
قتل عام دهها هزار کمونيست و          

 سال خفقان     30مخالف سياسی،     
مذهبی و سياسی و سرکوب، و           

 سال حاکميت        30در مجموع        
ننگ و نفرت و کثافت اسالم و             

 انسانهای             ،سرمايه داری            
زحمتکش و به جان آمده را                    
برای آزادی، برابرى و رفاه و            
بر عليه حکومت جانيان اسالمی       

 . به ميدان کشيده است

 

مردم آزادی می خواهند، رفاه             
.  برابری می خواهند   ،می خواهند 

مردم و جوانان خواهان يک                 
زندگی مدرن و مرفه و شاد                    
مطابق استانداردهای انسان                  

يا حسين و      .  "متمدن امروز اند     
اهللا و اکبر و مير حسين و رو                 

ربطی به        "  سريهای گلدار       
جوانانی که خواهان برچيدن همه     
ديوارهای تبعيض جنسيتی هستند    

هذيان گويی و شکمهای         .  ندارد
سير عباس عبدی و کروبی و               
فرخ نگهدارها که از فرط رفاه و        

 ،پرخوری در حال ترکيدن است       
اکيدا هيچ ربطی به کارگران                
گرسنه ای که ماههاست                           
ناچيزترين دستمزدهايشان را             

. دريافت نکرده اند ندارد                        
ناسيوناليستهای افراطی وطن             
پرست و سينه چاکان پرچم سه            
رنگ شير و خورشيد نشان به             
همراه انواع راستهای پرو غرب      
چه  ارمغان و تحفه ای برای                  
انسانهای زحمتکش و گرسنه ای       
دارند که بشدت تشنه رفاه و                   
آزادی و برابری اند؟ اينها همه           
در تحليلها و در تفسيرهای                     
وارونه شان از واقيتهای موجود       
چه پيامی برای کارگران و                    
زحمتکشان دارند؟ شعار آب و            
خاک و پرچم و تقدس اين همه              

ورشکستگان سياسی و جامعه غير قابل 
 پيش بينی؟

 کامران پايدار

مسئله همچنان به قوت خود                          
او همچنين اضافه می کند        !  باقيست

هيچ کس نه در ساختار قدرت                      
حکومت اسالمی و نه در ميان                    
منتقدان تصور حوادث پس از                    

او ميگويد   .  انتخابات را نمی کرد        
نبايد تصور کرد که مردم مشکل               
اعتراض جدی و حادی ندارند و به         
تاکيد می گويد نبايد تصور کنيم اين         
بحرانها را کشورهای خارجی و              
عده ای سياست مدار داخلی ايجاد            
کرده اند و اين اتفاقات ريشه در                  

؟ همه     !واقعيتهای اجتماعی ندارد        
اين حضرات بخصوص آقای عبدی      

همين .  خطر را احساس کرده اند           
چند روز پيش علی مطهری از                  
جمله اوباش حکومتی در مجلس با          

االن مسئله و      :  صراحت می گفت     
مشکل ما اختالف جناحها نيست               
االن مشکل همه ما احساس خطر             
برای بقا کل حکومت جمهوری                 

حرفى که روزى صد        ! اسالميست
بار از زبان عوامل جمهورى                     

 . اسالمى ميشنويم

 

اما اين احساس خطر چيست و از             
کجا آمده است؟ اين شبح مرگ از             
کجا و چرا و چگونه اينچنين برای           
نابودی و انهدام جمهوری اسالمی          
به پرواز در آمده و خواب را از                 
چشمان کارگزاران ريز و درشتش         
ربوده است؟ حوادث، اتفاقات،                  
خطر، بحران، و بسياری ديگر از           
اين عناوين که خواب همه اين جن           

 اساسا اسم     ،زدگان را آشفته نموده       
. رمز بزرگ انقالبى اجتماعى است     

اسم رمز شرايط و دورانى است که         
آغاز پايان جمهورى اسالمى است          
و نيروهاى فعاله آن مدتهاست برای       
نابودی و امحای سيستم ضد انسانی        
و حاکميت اسالمی سر مايه داران           
بميدان آمدند و با وجود همه فراز و         
نشيب ها تالش ميکنند راه پيشروى        

مشکل مردم تنها    .  خود را باز کنند     
سرکوب و شکنجه و تجاوز و                     

. زندان در دو ماه گذشته نيست                   
جمهو ری اسالمی با همه باندهای           

 30آدم کشی سياه و سبزش بيش از         
سال است زندگی دهها ميليون                    
انسان را به کام فقر و نابودی و                   
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اباطيل کجايش برای کارگر                     
گرسنه لقمه اى نان و زندگی می            

که در آن سهم ما        "  وطنی"شود؟  
کارگران و زحمتکشان فقط کار و        
گرسنگی و محرو ميت است چه            
وطنيست؟ عظمت و سر بلنديش            

مشکل .  هم پشيزی نخواهد ارزيد       
و هدف همه حضرات ريز و                    

همه :  درشت يک چيز است                
از !  احساس خطر کرده اند                  

برچيدن نظم سرمايه داری موجود      
. هراسان و وحشت زده شده اند              

واقعيت اينست امروز ديگر                     
کراوات و عمامه و پرچم شير و             
خورشيد نشان و خاک و علم و                

: کتل سبز حرف واحدى دارند                
خطر انقالب در راه است و بايد با         
توسل به هر شگردی  راه را بر              
اين انقالب و شورش گرسنگان              

برای همه اينها و                        !  بست
کشورهای سرمايه داری غرب             

حفظ نظم و    :  هدف يک چيز است     
نظام ضد انسانی سر ما يه داری            

تفاوت عبا و عمامه و             !  موجود
تنها در ظاهر امر است      ...  پرچم و 

و ما هيئت و هدف مشترک همه             
اين بورژواهاى ضد کارگر و ضد       
جامعه را براى حفظ وضعيت                 
موجود و تداوم استثمار روز                    
افزون و تحميل فقر و بی حقوقی            
بيشتر به زندگی انسانهای کارکن         

 . بدرستى ميبينيم

 

جدالى که در سطحى وسيع و                   
کيفى شروع شده است تنها ميتواند       
با پيروزى کارگرى به سر منزل          

تضاد منافع و          .  مقصود برسد    
اهداف جنبشها و جريانات درگير         

نه پيروزى  .  بيشتر از روشن است    
ما کارگران محتوم است و نه                   
مردم به جمهورى جهل و جنايت           

اين يک  .  سرمايه ديگر اقتدا ميکنند 
جنگ واقعى است و نتيجه جنگ           

تماما به اين     .  هم از پيش نامعلوم      
گره خورده که طبقه ما و کارگر و        

. کمونيسم درايندوره چکار ميکند        
ما بعنوان نيرو و طبقه انقالبى                 
دراين جنگ براى به کرسى                     
نشاندن رفاه، برای آزادی، برای          

 برای اعاده حرمت و                ،برابری
سعادتمندی و خوشبختی انسانها            

ما موظفيم موانع را     .  تالش ميکنيم 
کنار بزنيم و راه برپائى يک                     
انقالب شکوهمند کارگری و                    

 . * سوسياليستی را هموار کنيم
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 در اثر حمالت                               :هفتگى
تروريستى و انتحارى به                           
آسمانخراشهاى مرکز تجارت               
جهانى در نيويورک و ساختمان           
پنتاگون در واشنگتن هزاران نفر        
از مردم آمريکا جانشان را از                 

موضع حزب         .  دست دادند        
کمونيست کارگرى ايران در قبال       

 اين واقعه چيست؟

 

 حزب کمونيست     :منصور حکمت  
کارگرى فورا اطالعيه اى در اين       

ما اين اقدام را       .  باره صادر کرد    
بعنوان يک جنايت عظيم عليه                
بشريت، يک نسل کشى تمام عيار       

دل ما با مردم به        .  محکوم ميکنيم 
خون کشيده شده آمريکاست و                

. عميقا در اندوه آنها شريکيم                   
سازمانها و دولتهاى مرتجع                    
تروريسم را به گوشه ثابت زندگى      

ما .  در عصر ما تبديل کرده اند            
معتقديم ميشود و بايد به نيروى              
مردم به تروريسم، اعم از دولتى          

براى ما  .  و غير دولتى خاتمه داد      
روشن است که اين واقعه، عالوه         
بر ابعاد باورنکردنى جنايتى که           
مستقيما صورت گرفته است، تازه     
مقدمه اوجگيرى بيشتر مسابقه              

. تروريستى در سطح جهان است        
يک روز سياه، پيش درآمد                       

فراخوان ما به        .  مصائب بيشتر   
مردم اينست که به ميدان بيايند و           

بايد .  دنيا را خود بدست بگيرند           
جهان را از دست بمب گذار ها و          

 .ژنرالها درآورد

 

 اين اقدام تروريستى                  :هفتگى
توسط کى انجام شده و چه هدفى            

 را دنبال ميکند؟

 

 هنوز حقايق اين      :منصور حکمت 
. ماجرا روشن نشده است                          

احتماالت گوناگونى ميتواند وجود     
در ماجراى اوکالهما    .  داشته باشد 

بسرعت معلوم شد که محافلى از          
راست افراطى در خود آمريکا              

نظامى بيخاصيت، حتما دومى          
چون تبيين    .  را انتخاب ميکند       

آمريکا از خودش و از ابرقدرتى      
خودش، بر قدرت نظامى آن بنا         

 .شده

 

در مورد ابعاد عکس العمل                  
آمريکا هنوز قطعيتى وجود                 

فکر نميکنم خودشان بمب    .  ندارد
انداختن و موشک زدن از راه             
دور به شهرها و مناطقى از                  

. افغانستان را اقدامى کافى بدانند      
اگر طالبان بن الدن را تحويل             
بدهد، شايد ابعاد نظامى عکس           

اما .  العمل آمريکا محدود بماند       
در غير اينصورت قاعدتا نوعى       
اشغال نظامى و پيشروى زمينى       
در افغانستان يا حتى در عراق            

اين .  را در دستور ميگذارند            
. خيلى چيزها را عوض ميکند           
 .چهره سياسى دنيا عوض ميشود

 

 در عکس العمل هاى            :هفتگى
اوليه به اين واقعه در خود                      
آمريکا از ضعفهاى امنيتى و               

. اطالعاتى صحبت شده است             
بطور واقعى در خاک آمريکا به       
ساختمان وزارت دفاع و                        
مهمترين مرکز مالى حمله شده          
و تعداد زيادى مردم قربانى شده        

تاثير اين واقعه روى                  .  اند
موقعيت آمريکا در جهان بعنوان     
ابر قدرت چيست، آمريکا براى        
جلوگيرى از افت موقعيت خود         
چه اقداماتى ممکن است انجام            

 دهد؟

 

 بنظر من اتفاقا      :منصور حکمت 
اين تروريسم به نفع تثبيت چهره       
آمريکا بعنوان يک ابر قدرت              

ابر قدرتى آمريکا       .  کار ميکند   
امرى است که در برابر قطب             
هاى اقتصادى و سياسى و                     
نظامى ديگر در جهان سرمايه           
دارى تعريف ميشود و نه در                
برابر افغانستان يا عراق و يا               

 پايان دادن به تروريسم کار ماست
 گفتگو با انترناسيونال هفتگى

 درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا
اما اينبار از   .  مسبب آن فاجعه بودند    

قرائن چنين بر ميايد که يک جريان         
. اسالمى پشت اين جنايت بوده است      

خصلت انتحارى عمليات، اين واقعه     
را در سنت جريان اسالمى قرار               

اينکه کدام سازمان اسالمى       .  ميدهد
و يا چه ترکيبى از سازمانها و                     
دولتها پشت اين حمله بوده اند مبهم          

 تيم  ٤ابعاد عمليات، وجود    .  تر است 
با چهار خلبان آموزش ديده براى             
پرواز هواپيماهاى مسافربرى که            
آماده خودکشى بوده اند، نشان از              

 ساله    ٥-٤يک طرح دراز مدت              
اينکه سرنخى از چنين طرح        .  دارد

بزرگ و دراز مدتى به سازمانهاى         
جاسوسى غرب درز نکرده، حاکى        
از اين است که منابع اطالعاتى                  
دولتهاى غربى در درون اين                       
جريانات نفوذ زيادى نداشته اند، و          
اينهم به خارج از آمريکا و اروپا               

با اينجال با قطعيت         .  اشاره ميکند  
نميتوان درباره عامالن و علل اين           

دولت .  حمله اظهار نظر کرد                
آمريکا و رسانه ها اساسا روى                  

 .گروه بن الدن متمرکز شده اند

 

 مقامات آمريکا صحبت از        :هفتگى
انتقام و تنبيه تروريستها و                              
کشورهاى طرفدار تروريسم                      

بن الدن مورد اتهام است و        .  ميکنند
ميگويند اگر طالبان وى را تحويل           
ندهد احتماال به افغانستان حمله                  

نظر شما در اينمورد                 .  ميکنند
 چيست؟

 

 بنظر من آمريکا و      :منصور حکمت 
ناتو قطعا به يک عمليات بزرگ               

نه لزوما  . خشونت آميز دست ميزنند 
و يا اساسا براى تنبيه عاملين اين               
واقعه، که ممکن است اصوال در              
تيررس آمريکا نباشند، بلکه براى           
قدرتنمايى در سطح جهانى و                       
همينطور بدليل فاکتورهاى روحى         
و روانشناسانه داخلى در خود                     

آمريکا ميان يک راه                 .  آمريکا
سياسى موثر براى مقابله با                          
تروريسم ضد آمريکايى و يک راه          
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ابر قدرتى  .  جهاد اسالمى و حماس   
آمريکا به معنى فعال مايشائى اش        
در جهان است و نه نفوذناپذير                 
بودن فرودگاهها و نسوز بودن               

و فضاى امروز     .  ساختمان هايش  
جهان، پس از اين واقعه، درست           
مانند دوران پس از اشغال کويت           
توسط عراق، فضاى ابراز                       
وفادارى مجدد قدرتهاى ديگر                 
غربى به آمريکا و تسليم به                        
تمايالت سياسى و نظامى هيات             

اين جنايت      .  حاکمه آمريکاست     
تروريستى به آمريکا يک چک              
سفيد براى دخالتگرى نظامى در           
هرجاى دنيا و تاکيد مجدد بر                     

حال .  زعامت جهانى خودش ميدهد   
آنکه تا يکروز قبل، دولت آمريکا         
بخاطر طرفدارى شور و لجبازانه       
اش از اسرائيل و شانه                                   
باالانداختنش در برابر قرارداد              

) درباره حفظ محيط زيست    (کيوتو  
از طرف محافل باال و رسانه ها             
در کشورهاى غربى زير فشار              

آمريکا از اين       .  قرار گرفته بود      
واقعه بعنوان تخته پرش و بهانه و        
مقدمه اى براى يک قدرتنمايى               

در .  نظامى استفاده خواهد کرد           
کوتاه مدت همه قدرتهاى غربى             
بله قربان خواهند گفت و خبردار           

در ميان مدت اما،      .  خواهند ايستاد 
معادالت ديرپا تر اقتصادى و                  
سياسى مجددا نقطه تعادل را به              

 .ضرر آمريکا تغيير خواهند داد

 

 بلحاظ سياسى آيا اين                  :هفتگى
واقعه موضوعاتى مانند صلح                
خاورميانه و مساله فلسطين را                
 تحت تاثير قرار ميدهد؟ چگونه؟

 

 در کوتاه مدت          :منصور حکمت   
قطعا همه چيز تحت الشعاع اين             

طرفين .  واقعه قرار ميگيرد              
کشمکش در            

١۴صفحه   
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فلسطين و اسرائيل اکنون هردو            
. بهت زده و بيحرکت و نگرانند            

عرفات بسرعت خود را به                       
ميکروفن ميرساند و محکوم                   
ميکند تا مبادا گوشه اى از گناه را         

سران اسرائيل  .  به پاى او بنويسند    
بشدت از اين فرمولبندى که اين             
واقعه امتداد مساله فلسطين و                  
عکس العملى در برابر خشونتهاى     
اسرائيل است برآشفته ميشوند و           

اما .  از خود سلب مسئوليت ميکنند    
تاثيرات اين واقعه در ميان مدت           
بستگى به عکس العمل اوليه                   

. آمريکا در برابر اين واقعه دارد         
اگر يک قدرتنمايى خونين عليه            
سازمانهاى اسالمى صورت                  
بگيرد، آنوقت در پايان ماجرا،              
همانطور که در پايان حمله به                
عراق ديديم، يک سيکل                              
ديپلوماسى براى صلح دادن دو             
طرف بر متن اين نقطه تعادل                 

اما .  جديد نظامى آغاز ميشود             
مساله فلسطين و موقعيت اسرائيل      
و اعراب ريشه هاى سخت ترى           

صلح در  .  در واقعيات محلى دارد    
فلسطين بدون به چپ چرخيدن              
هردو جامعه در اسرائيل و در               

. فلسطين مقدور نيست                                
سکوالريسم و عدالت طلبى در              
هر دوسوى اين کشمکش بايد بر           
قوم پرستى و مذهب چيره بشود،          

مساله .  تا صلح ممکن بشود                
. فلسطين راه حل نظامى ندارد              

در نتيجه     .  ارعاب بر نميدارد         
نهايتا تا نگرش دو جامعه نسبت            
به هم و صف بندى سياسى ميان            
چپ و راست در درون هردو                 
تغيير نکند، مساله بجاى خودش           

 .ميماند
 

 در تبليغات تاکنونى                   :هفتگى
مدياى غربى اين حمالت                           
تروريستى را تقابل با دمکراسى          
تعريف کرده اند و بعضى از                   

را بنوعى    "  کشورهاى اسالمى   "
در اين تقابل گذاشته اند، آيا اين              
ممکن است به رشد راسيسم در             

 غرب دامن بزند؟
 

 در رسانه هاى        :منصور حکمت  

 پايان دادن به         :منصور حکمت  
کار مايى   .  تروريسم کار ماست    

که براى برابرى حقوق و حرمت      
انسانها و به کرسى نشاندن                     

. ارزش آنها تالش ميکنيم                       
تروريسم دولتى را با بزير                     
کشيدن دولتهاى تروريست بايد          

تروريسم غير دولتى   .  خاتمه دارد 
را بايد با پايان دادن به مشقات و          
تبعيضات و استثمار و اختناقى           
که انسانها را به استيصال سوق          
ميدهد و قربانى جريانات و                    
سازمانهاى مرتجع ضد بشرى           

با افشاى    .  ميکند، از بين برد          
مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى       
و هر ايدئولوژى منحطى که                 

. براى انسان احترام قائل نيست         
پاسخ ما مبارزه براى ايجاد                    

 پايان دادن به تروريسم کار ماست
 ...درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا

 

غربى رجعت محدودى به تزهاى            
ى هانتيگتون را شاهد     "نبرد تمدنها "

اينکه اين يک جدال              .  بوده ايم    
است، حمله اى است به            "  تمدنى"
غربى و به             "  روش زندگى      "

دموکراسى و غيره اينجا و آنجا                  
اما حرکت بستر          .  شنيده ميشود    

اصلى جامعه، و حتى خود                             
سخنگويان دولت آمريکا، گواه اين         

من .  است که يخ اين ديدگاه نميگيرد      
نگران عروج راسيسم در پى اين             

راسيستها حتما مدتى     .  ماجرا نيستم  
فعال تر ميشوند و تحريک ميکنند،         

. اما جامعه غربى پسشان ميزند                
برعکس، بنظر من مردم آمريکا، تا       
آنجا که از دور ميشود فهميد، وقار          
و انسانيت تحسين برانگيزى در                
برابر چنين فاجعه تکان دهنده اى             

بنظر من   .  از خود بروز داده اند           
مردم آمريکا حتى يک عکس العمل       
نظامى بالتبعيض از دولت آمريکا          
عليه مردم خاورميانه را بسادگى             

اين واقعه بزرگ     .  نخواهند پذيرفت  
تر از آن است که با کليشه هاى                    
رايج و پروپاگاند بشود سراغش               

در نتيجه بنظر من جامعه             .  رفت
غربى به اين واقعه برخورد پيچيده         

. تر و بالغ ترى خواهد کرد                           
تکنولوژى ارتباطاتى امروز در              
جهل نگاهداشتن مردم و تعصب               
خوراندن به آنها را دشوار تر کرده         

همان تلويزيونى که فاجعه           .  است
نيويورک را جلوى چشم جهان                  
ميگيرد، انهدام کابل را هم منعکس         

و کسى که بر فاجعه                      .  ميکند
نيويورک اشک ريخته باشد،                      
نخواهد توانست بسادگى براى                   

 .تکرارش در کابل هورا بکشد

 

 در اطالعيه حزب اشاره            :هفتگى
شده فاجعه نيويورک حلقه اى در              
تشديد يک مسابقه تروريستى است،       
مسابقه اى که اکثر دولتهاى جهان            
از يک طرف و جنبش هاى                           
ارتجاعى و بويژه اسالمى از طرف       

چگونه .  ديگر در آن شرکت دارند        
به اين مسابقه بايد افسار زد و بنظر         
شما حزب کمونيست کارگرى چه           
نقشى بايد در مبارزه عليه تروريسم       

 ايفا کند؟

١١٧شماره   
جوامع باز و آزاد و برابر است که        
در آن آدميزاد و جان و حرمت و            

حزب .  آسايشش ارزش داشته باشد    
کمونيست کارگرى و احزابى                 
نظير ما، با هردو سوى اين                        

با .  مسابقه تروريسم مقابله ميکنند      
دولتهاى مرتجع و با جنبشها و                 

اما فعال چهره        .  احزاب مرتجع   
ما و  .  جهان را آنها ترسيم ميکنند       

احزابى نظير ما، بايد بشريت                  
نوعدوست و آزاديخواه را عليه              

و .  کل اين اوضاع به ميدان بکشيم      
تا چنين نشده، اين بساط ادامه                   

 .دارد
 ٧١انترناسيونال هفتگى شماره 

 ٢٠٠١ سپتامبر ١٤ - ١٣٨٠ شهريور ٢٣

 

. موسسه ای ارگان اجرايی اعمال سياست کنترل کارگری است                             
تشکلهای توده ای کارگری، مجامع عمومی منظم شده و شوراهای                       
کارگری، با اعمال اراده مستقيم خود فعاليتهای واحد توليدی و خدماتی              

کليه تصميمات مجمع      .  را تحت نظارت و کنترل خود قرار ميدهند                 
نمايندگان .  عمومی برای کليه کارکنان واحد صنعتی الزم االجرا است            

منتخب مجمع عمومی دارای اختيارات محدود در فاصله بين دو اجالس       
 .مجمع عمومی کارگران و کارکنان واحد اقتصادی هستند

 

دامنه اعمال سياست نظارت و کنترل کارگری بر حسب قدرت و                 -۵ 
نيروی کارگری ميتواند تا کليه امور مربوط به واحد توليدی، از تهيه                  
مواد خام و قطعات، تعيين نوع و ميزان محصوالت توليد شده، تعيين                  

 دخالت در شرايط      ،قيمت تمام شده محصوالت، اعتبارات الزم بانکی           
کار و امور استخدامی و همچنين ميزان دستمزد کارگران و کارکنان                  

 .را در بر بگيرد
 

کليه دفاتر و اسناد امور مالی و حسابداری واحد صنعتی می                            -۶
بايست باز و تحت کنترل و نظارت مجمع عمومی کارکنان و نمايندگان             

 .منتخب آنها باشد
 

حراست و کليه ارگانهای اطالعاتی و سرکوبگر کارگران و                        -٧ 
انجمنهای اسالمی ضد کارگر و انگلی بايد منحل و از محيط کار                             

 .اخراج شوند
 

دستمزد هيچيک از کارکنان فنی و امور ادارى نبايد از حقوقی                     -٨ 
  .معادل مزد متوسط کارگران واحد بيشتر باشد

مجمع عمومی کارگران و کارمندان ارگان اجرايی جلوگيری از                  -٩
هر گونه سوء استفاده شخصی از امکانات و تسهيالت و محصوالت                   

 .واحد توليدی و خدماتی است
 

مقررات جزيی تر و ويژه هر واحد در امور کنترل کارگری                        -١٠
توسط مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر واحد تعيين و تنظيم                           

 . ميشود 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 ...بيانيه حزب در مورد جايگاه سياست کنترل کارگری 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -١
برای پيروزی کامل و همه جانبه         
انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه     

. سرمايه داری مبارزه ميکند                 
انقالبی که کل مناسبات                               
استثمارگرانه سرمايه داری را             
واژگون و به مصائب ناشی از               
اين نظام خاتمه ميدهدهدف ما                 
برقرار فوری يک جامعه                          
کمونيستی است؛  جامعه ای،                  
بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت      
خصوصی بر وسايل توليد، بدون        
مزدبگيری، بدون دولت، بدون             

يک جامعه   .  استثمار و بدون ستم     
آزاد انسانی متکی بر اشتراک                
همگان در ثروت جامعه و در                 

ما .  تعيين مسير سرنوشت آن             
برای نظامی مبارزه ميکنيم که در      
آن هرکس داوطلبانه به اندازه                
توان و خالقيتش در توليد وسايل          
زندگی و رفاه همگان شرکت                  
ميکند و به اندازه نيازش از                      
محصوالت اين تالش جمعی بهره      

جامعه ای آزاد، برابر و        .  ميگيرد
 !مرفه

 

درعين حال، تا زمانيکه نظام         -٢
استثمارگر سرمايه داری                          
پابرجاست، حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری برای تحميل گسترده               
ترين اصالحات بمنظور تضمين        
رفاه و آسايش و بهبود وضعيت             
زندگی کارگران و توده مردم                 

در شرايط کنونی     .  مبارزه ميکند  
محور سياستهايی که حزب برای        

 :آن مبارزه ميکند عبارتند از
 

تعيين حداقل دستمزد             -الف    
توسط نمايندگان کارگران و                    
برمبنای نيازهای يک زندگی                 

 .انسانی

پرداخت بيمه بيکاری و            -ب    
بيمه بازنشستگی دولتی، معادل            
حداقل دستمزد رسمی به همه                 

 .افراد فاقد شغل و بازنشسته

طب و خدمات بهداشتی و         -پ    
پزشکی رايگان، مناسب و قابل            

 .دسترس برای همه

نياز زندگی مردم از حوزه بازار       
پيشبرد موفق    .  و سرمايه است      

سياست کنترل کارگری نيازمند        
تامين همبستگی و اتحاد گسترده        
طبقه کارگر و عقب راندن                     
دستگاه سرکوب دولت اسالمی          

 .حافظ سرمايه داری است

 

کنترل "اجرای سياست             -۶
در مراکز توليدی و         "  کارگری

خدماتی مترادف و به معنای                 
اجرای سياستهای اقتصادی                  
دولت کارگری و يا پياده کردن           

در يک واحد             "  سوسياليسم"
کارگر و   "  تعاون"توليدی و يا        

سرمايه برای راه اندازی واحد           
تحميل اراده       .  توليدی نيست      

مستقيم کارگر، نظارت و کنترل        
کارگری بر پروسه و شرايط                
توليد و توزيع، در برخی از                  
واحدهای اقتصادی در                             
چهارچوب مناسبات اقتصادی            

 .حاکم بر جامعه است

 

سرنوشت سياست کنترل           -٧
کارگری در تحليل نهايی در                 
جامعه منوط به تسويه حساب با          
قدرت سياسی و تصرف قدرت           
سياسی توسط کارگر و کمونيسم        
و نابودی مناسبات استثمارگرانه      

حزب اتحاد  .  سرمايه داری است   
کمونيسم کارگری طبقه کارگر و      
تمامی فعالين راديکال                               
سوسياليست طبقه کارگر را به           
تشديد مبارزه عليه فالکت                       
اقتصادی و رژيم اسالمی و                   

پيروزی .  سرمايه فراميخواند      
انقالب کارگری در گرو تامين           
رهبری طبقه کارگر در مبارزه         
برای سرنگونی انقالبی رژيم             
اسالمی و استقرار فوری جامعه        
ای مبتنی بر آزادی، برابری و            
رفاه همگان، يک جمهوری                  

 .سوسياليستی، است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 

قطعنامه در مورد کنترل     
 کارگری

کارگران کار ميکنند، اما           -١ 
صاحبان صنايع و دولت از                   
پرداخت حقوق و مزايای آنها، به      

 بيانيه حزب در مورد 
 جايگاه سياست کنترل کارگری

تامين و تضمين مسکن                  -ج    
هزينه مسکن  .  مناسب برای همگان   

 در آمد فرد يا خانواده       ٪١٠نبايد از   
بيشتر باشد و مابقی هزينه، بايد                  

 .توسط سوبسيد دولتی تامين گردد

 

لغو قراردادهاى سفيد امضا و       -د    
موقت و انعقاد قراردادهاى دسته              
جمعى رسمى توسط نمايندگان                   

 .منتخب تشکلهاى مستقل کارگرى

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری         -٣
در عين تالش برای تحميل مفاد بند         

 به دولت و کارفرمايان و بهبود             ٢
 همزمان برای پيشبرد       ،شرايط کار  

سياست کنترل کارگری که متضمن       
نظارت و کنترل ارگانهای توده ای         

کارگران و کارکنان در مراکز توليد       
و توزيع و ارائه خدمات زندگی                 

. اجتماعی است، مبارزه ميکند                 
قطعنامه کنترل کارگری ضرورت،     
مفاد، چگونگی و دامنه اجرای                   
سياست کنترل کارگری را روشن           

 .ميکند

 

در شرايطی که سياستهاى               -۴
سرمايه دارى و حکومت اسالمى            
عمال برخی از مراکز توليدی و                 
اقتصادی را به ورشکستگی کشانده       
اند، کارگران را دسته دسته اخراج         
و بيکار ميکنند و حقوق صدها                   
هزار تن را ماهها پرداخت نميکنند،      
کنترل کارگری يک پاسخ واقعى و         
راديکال کارگری در مقابل اين                 

کنترل کارگری يک   .  وضعيت است 
راه حل کارگری دراين شرايط                  

 ادامه   ،براى دفاع از امنيت شغلى         
 و سازماندهى             ،کارى کارخانه      

واحدهاى اقتصادى و توليدى در              
جهت رفع نيازهای کارگران و                  

 .جامعه است

 

کنترل کارگری يک گام در               -۵
جهت حاکم کردن طبقه کارگر بر             
سرنوشت اقتصادی خود و خارج            
کردن کنترل شرايط کار و پروسه           
توليد و توزيع محصوالت مورد               

١١٧شماره   
بهانه عدم سود آوری و عدم                      
توانايی رقابت با محصوالت                   

. وارداتی، خودداری ميکنند                   
فروشگاهها و مراکز توزيع و                 
انبارها پر از کاالها و محصوالت        
مورد نياز مردمند، اما توليد                     
کنندگان اين محصوالت خود در           
زمره محرومترين اقشار جامعه و       
از محصوالت توليد شده بی بهره         

بيکار سازيها و اخراج                  .  اند
کارگران ابعاد گسترده ای يافته              

تعداد واحدهاى اقتصادى و       .  است
کارخانجاتی که هر روز تعطيل            
ميشوند و يا در آستانه تعطيلى                  
هستند و يا توسط کارفرمايان به             
بهانه وضعيت بحرانی به تعطيلی        
و رکود کشانده ميشوند، در حال            

 .گسترش است

 

بخشهای وسيعی از کارگران        -٢ 
قادر به تامين ملزومات اوليه                   

بيکاری و عدم         .  زندگی نيستند    
پرداخت دستمزدها زندگی                        
کارگران را به تباهی و فالکت                

آنها که کار ميکنند،      .  کشانده است 
دستمزد مکفی دريافت نميکنند و          
همان حقوق ناچيزشان نيز ماهها          

آنها که بيکار       .  پرداخت نميشود   
گشته اند، در غياب بيمه بيکاری           
مکفی و برخورداری از هرگونه          
سيستم تامين اجتماعی، محکوم به        

بعالوه .  فالکت و محروميت اند         
تحميل فقر و فالکت، سرکوب هر        
اعتراض حق طلبانه کارگران و           
توده های مردم يک رکن سياست          
رژيم اسالمی برای بقاء و بزانو            
 .درآوردن اعتراضات جامعه است

 

 و در تقابل     ،در چنين شرايطى    -٣
با سياستهائى که طبقه کارگر را به    
حمايت از راه حل هايی                                
سازشکارانه و بورژوايی دعوت        
ميکند، اتخاذ سياست کنترل                      
کارگری در بخش های صنعتی و         
خدماتی که در آستانه رکود و                   
تعطيلی قرار دارند، يک راه حل           
کارگری راديکال و سوسياليستی         
در پاسخ به اين وضعيت بحرانی           
در کنار ساير مطالبات ديگر                    
کارگری، از جمله افزايش فوری         
دستمزدها و بيمه بيکاری مکفی            

 .است
 

مجمع عمومی کارگران و            -۴ 
کارکنان هر             

١۴صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١١٧شماره    

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

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به 

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

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

!گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
را بخوانيد و بدست دوستانتان 

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

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را 

بخوانيد و تکثير و 
!توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر 
براى آزادى جامعه 

!است  

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

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

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

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

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

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

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

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

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

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


