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 سياوش دانشور
 

 باخت دو جناح - آذر؛ باخت ١۶
 

 آذر دانشگاهها و شهرهاى ايران صحنه تقابل با          ١۶روز  
دراين روز دو جناح بار ديگر پاسخ       .  ارتجاع اسالمى بود  

نه تهديد  .  محکمى از دانشجويان و مردم آزاديخواه گرفتند      
 نه عر و تيز            ، نه دستگيريهاى وسيع        ،سرکوب شديد  

احمدى نژاد کسى را             –حکومت نظامى خامنه اى              
موسوى "  سبز" و نه سياستهاى جناح موسوم به           ،ترساند

سياستهاى دو جناح در اين روز               .  قالب اعتراض شد     
 آبان را پشت سر         ١٣ آذر     ١۶.  مجددا شکست خوردند    

گذاشت و پله اى در پيشروى جنبش اعتراضى براى                     
 . سرنگونى بود

 

پاسخ حکومت نظامى را با پائين کشيدن عکسهاى خامنه           
 و شعار محورى مرگ بر خامنه اى        ،اى و آتش زدن آنها    

پاسخ موسوى و منتظرى و         .  در ابعادى وسيع داده شد        
را با     "  بسيج و سپاه نورانى دوره امام                     "مدافعين     

 ،"بسيجى برو گمشو       "،"مرگ بر بسيجى     "شعارهاى؛   
و پاره کردن    "  مرگ بر خمينى     "،"مزدور برو گمشو   "

 . عکس خمينى و خامنه اى دادند
 

حقيقت اينست ايران براى ارتجاع اسالمى هر روز                       
ظاهرا .  بيشتر از ديروز غير قابل حکومت کردن ميشود         

حکومت هنوز سرکار است اما کسى ترديد ندارد که                      
همه به بعد از جمهورى اسالمى فکر        .  کارشان تمام است  

. ميکنند و اينرا بيش از هر کسى موسوى ها دريافته اند               
 از  ،آنچه در ايران شروع شده است دوره فروپاشى نظام          

 ،هم گسيختگى درون حکومتى و تشديد جنگ براى بقا                
 و دوره اى      ، دست بدست شدن دولتها      ،چشم انداز سقوط   

پديده .  از کشمکش حاد جنبشهاى سياسى برسر آينده است        
 تنها نقطه اى از     ، در بهترين حالت   ،موسوى در اين روند   

 آذر  ١۶.  دوران پر کشمکش تحول سياسى در ايران است       
بار ديگر بر پايان کار جمهورى اسالمى و ديناميزم                       
جنبش نخواستن وضع موجود و چشم انداز تغييرات                      

 . *     بنيادى در سياست ايران تاکيد گذاشت

پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت   ،يادداشت سردبير
  سراسری و راديکال آذر  ١۶برگزاری يک

م    ، پيام به زنان آزاديخواه، آذر در خارج کشور١۶گزارشهاى :     در صفحات ديگر   نگذاري
د             ن دام ک ردد                    ،! که رژيم اسالمی محمد امين آگوشی را اع د گ اي ان آزاد ب ي نب جالل  ،! زي

  .  اخراج کارگران روغن نباتى بهشهر،يورش به تجمع مادران داغدار محکوم است

صحنه اعتراضات وسيع :  آذر١۶ 
 دانشجويان و جوانان با رژيم

 !برای ثبت در تاريخ
 دست چه کسی در انبان جنبش های ديگر بود؟

 ١٢صفحه على طاهرى                                                  

 

  آذر و حلقه های گرهی١۶درسهای 
 

 ۶صفحه على جوادى                                                   

 اعتراضات وسيع و درگيری و زد و ، آذر١۶ 
 خورد با نيروهای سرکوب در تهران

 "حککا "٧در حاشيه کنگره 
پايان دگرديسی از کمونيسم به پوپوليسم 

 راست و رفرميسم
 

 ٩صفحه ذر ماجدی                                                   آ

اطالعيه آغاز برنامه های 
 هر روزه تلويزيونی حزب

 زنده باد 
!انقالب کارگرى  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خامنه ای بدونه به زودی "
 "سرنگونه

 کل نظام ،موسوی بهانه است"
 "نشانه است

 " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

 
 آذر امسال، همانگونه که                  ١۶

انتظار ميرفت، جامعه بشدت                 
عليرغم تهديدات      .  ملتهب بود     

سران رژيم، سپاه، جنتی در نماز        
جمعه، خامنه ای و ساير ارازل و         
اوباش که هر گونه تجمع                            
اعتراضی را ممنوع اعالم کرده          
بودند، سراسر کشور صحنه با              
شکوهی از  تظاهرات ضد رژيم          
اسالمی و صحنه های زد و خورد     
و درگيری مردم با نيروهای                   

مردم به      .  سرکوب رژيم بود          
التماس و درخواست های جناح            
مغضوب و سران سبز اسالمی             

سران جنبش  .  نيز وقعی نگذاشتند   
سبز اسالمی از دانشجويان                      
خواسته بودند که در صحن                      
دانشگاه ها تجمع کنند و از دادن            

" شنکنانهساختار           "شعارهای     
منتظری و       .  خودداری نمايند      

نهضت آزادی و برخی ديگر از           
جريانات اصالح طلب دولتی گفته      
بودند که نيروهای جناح حاکم در         
ميان دانشجويان نفوذ ميکنند و با          
دادن شعارهای تند قصد تحريک         

هيچيک از اين        .  آنها را دارند       
نصايح ارتجاعی و تمهيدات موثر      

در سراسر کشور در        .  واقع نشد  
بسياری از دانشگاه ها و خيابانها          
تجمعات اعتراضی راديکال شکل     
گرفت، شعارهای ضد رژيم و               
بويژه ضد خامنه ای و بسيج و                

در .  سپاه در همه جا شنيده ميشد          
برخی شهرها بخصوص در                   
تهران تظاهرات وسيعی در                    
خيابان های مختلف انجام گرفت          
که به درگيری و زد و خورد با               

نقش .  نيروهای سرکوب انجاميد      
زنان و دختران جوان در پيشاپيش      
اين تجمعات اعتراضی و در                   

. رهبری آنها بسيار چشمگير بود        
مردم، بويژه جوانان نشان دادند            
که برای به زير کشيدن رژيم                  

 

صحنه اعتراضات وسيع :  آذر ١۶
 دانشجويان و جوانان با رژيم

. اسالمی به اعتراض بلند شده اند             
خصلت راديکال و ميليتانت                         

 آبان نيز    ١٣ آذر از      ١۶اعتراضات
ثابت شد که هراس هر      .  فراتر رفت 

دو جناح رژيم از اين روز کامال               
مردم برای به       .  موجه بوده است      

زير کشيدن اين رژيم جنايتکار و              
برای آزادی، برابری و رفاه به                  
ميدان آمده اند و تا به اين هدف نائل          

در .  نيايند از پا نخواهند نشست              
اينجا خالصه ای از اخبار اين روز         
را تا آنجا که بدستمان رسيده منتشر         

 .ميکنيم

 

 تهران

تظاهرات و در گيری ها از حوالی          
 صبح و بسيار زودتر از         ١١حدود  

. موعد اعالم شده آغاز شد                            
گزارشهای اوليه از حضور گسترده     
پليس و نيروی انتظامی در حوالی           
دانشگاه تهران، خيابان انقالب و              

جلوی  .ميدان انقالب حكايت دارد        
دانشکده فنی شديدا درگيری شده و          
نيروهای امنيتی گاز اشک آور                  

در مقابل دانشکده       .  پرتاب ميکنند   
. فنی به شدت دانشجويان را ميزنند        

اوضاع در دانشگاه تهران بسيار              
بسيجی ها شيشه ها را       .  خشن است 

شکسته اند و با شيشه بريده به                      
در خيابان  .  دانشجويان حمله ميکنند   

های اطراف دانشگاه تهران                         
مزدوران و ماموران سرآوب                   
ازترس شكل گيری تظاهرات و                
پيوستن مردم به دانشجويان تجمعات    

 نفره را متفرق آرده و        ۴٠ الی    ٣٠
مردم را مورد ضرب و شتم قرار             

ترس ماموران و مزدوران      .  ميدهند
نظام از مردم و انعكاس اخبار                     
تظاهرات به حدی است آه مانع                
نزديك شدن افراد موبايل به دست به  
دانشگاه ميشوند و به سرعت افراد          

اما .  را توقيف و بازداشت ميكنند           
  : ۴٢طبق گزارش هايی ساعت             

 تعدادی از مردم هم زمان با                 ١٣
شکسته شدن در به دانشگاه وارد              

درخيابان ابوريحان و           .  اند      شده
اطراف دانشگاه تهران صحنه جنگ     

جنگ بين مردم و جوانان             .  است
آزاده ازيك سو ومزدوران و                        

. سرآوبگران نظام ازسوی ديگر           

١٣٠شماره   
هرجا آه  .  مردم متفرق نمی شوند   

حمله می آنند مردم دوباره به                
خيابانهای ديگر ميروند وحرآات     
 .اعتراضی شان را ادامه ميدهند

 

لباس شخصی ها در هجومی                 
گسترده و با پشتيبانی نيروهای            
نظامی اقدام به متفرق کردن                  
دانشجوهای معترض دانشگاه             
تهران کردند، سپس محوطه                  
دانشگاه را قرق نمودند و در                  
اقدامی نمايشی در محوطه                      

 .مرکزی دانشگاه بسط نشستند          
همچنين در خيابانهای اطراف             
دانشگاه درگيری های پراکنده             

رانندگان .  گزارش شده است           
خودروها نيز با به صدا                             
درآوردن بوق ماشين های خود           
همبستگی خويش را با                                
دانشجويان و مردم معترض به            

همچنين در ميدان    .نمايش گذاشتند 
 نفر دختر       ۵٠انقالب بيش از           

جوان و زن ميانسال و پسرهای           
بسيجی ها با   .  جوان دستگير شدند  

شلنگهايی آه درون آن ميله آهنی       
است، به پای مردم ميزنند                        
وآسانی آه بعد از اين ضربه                 
قادر به ترك صحنه نيستند را                

يكی از      . همراه خود ميبرند          
اقدامات رژيم اينست آه در مقابل      
بيمارستانهای بزرگ تهران،               
گاردهای ويژه را با سگ مستقر         
آرده آه هرآس به عنوان زخمی       

 . مراجعه ميكند، دستگير ميكند

 

شعارهايی که بعضا در دانشگاه          
های تهران، شريف و اميرکبير و      
همچنين خيابان های اطراف اين        

 : دانشگاه ها داده شده است

 
پليس ضد شورش، احمدی رو 

 بشورش
 خامنه ای قاتله، والتيش باطله

شکنجه، حمايت،  ننگ بر اين 
 واليت

بسيجی دروغگو، آارت 
 دانشجويی ات آو

غزه و لبنان کمن، رفتن سراغ 
 يمن

شعار ملت ما، دين از سياست 
  جدا

دانشجو بيدار است، از ديکتاتور 
 بيزار است

موسوی بهانه است، کل نظام 
 نشانه است

بترسيد، بترسيد، ما همه با هم 
 هستيم

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 مرگ بر خامنه ای

 
 

ه، از                ر گزارش های واصل بنا ب
قالب از                 ان ان اب ي حوالی ظهر خ
ده و اجازه               ه ش ت سمت آارگر بس
ان                 اب ي ه سمت خ تردد از غرب ب

ود           ش ي م راد داده ن ه اف الب ب ق . ان
يك         همچنين برخی گزارشها از شل
ان                اب ي اطع خ ق گاز اشك آور در ت

در .   فلسطين و انقالب حكايت دارد 
اين تقاطع، واحد هنر دانشگاه آزاد      
د صحن                  اق ا ف وي ه گ قرار دارد آ
ان           است و احتماال تجمع دانشجوي

  .به خيابان آشيده شده است

 

درخيابان سميه دانشجويان                      
دستگير شده را در اتوبوسها                    

ماشين های آتش     .  سوار آرده اند    
نشانی را برای ريختن آب به                   

اکثر شعارها عليه      .صحنه آوردند 
 .شخص خامنه ای است

 

در ميدان هفت تير درگيری بين            
مردم و نيروی انتظامی و بسيجی        

تعداد مردم در ميدان       -.باال گرفت  
امام حسين به شدت رو به افزايش        

هزاران نفر از مردم تهران      .  است
حرکت اعتراضی گسترده خود را      
با شعار مرگ بر خامنه ای از                 
تقاطع فخر رازی به سوی                         

اين .  جمهوری آغاز کردند               
اعتراضات در حالی شروع شد            
که تعداد زيادی از نيروهای                    
سرکوبگر آرايش گرفته و فضای        
سنگينی را حاکم کرده بودند ولی          
با شروع اعتراضات مردم                       
نيروهای سرکوبگر رژيم از هم           

در خيابان جمهوری     .پاشيده شدند 
حد فاصل حافظ و استامبول در              
گيری شديدی ميان مردم و                        

خيابان .  نيروهای مزدور رخ داد      
جمهوری يک محل مهم درگيری        

. مردم با نيروهای سرکوب بود            
نيروهای مزدور گاز اشک آور            

. به داخل پاساژها پرتاب کردند            
درگيری درمقابل پاساژ امجد از          
همه جا شديد تر بود و تمام                         
پاساژها بعد از پرتاب گاز اشگ          

: مردم شعارميدادند .  آور بسته شد   
خامنه ای بدونه، به زودی                         

٣صفحه سرنگونه؛   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

غزه و لبنان کمن، رفتن سراغ                
يمن؛ موسوی بهانس، کل نظام              

 .نشانس

 
در تقاطع ابوريحان هزاران نفر           

. از جوانان تظاهرات کردند                   
دختران جوان رهبری اين                        
تظاهرات و جنگ و گريزها را به       

مردم و جوانان شعار    .  عهده دارند 
مرگ بر خامنه ای و              :  ميدادند

. خامنه ای قاتله واليتش باطله                
جنگ و گريز گسترده ای بين                 
مردم و جوانان از يک طرف و             

. نيروهای سرکوبگرجريان داشت    
جوانان يکی از بسيجيان را که با          
موتور بسوی آنها حمله ور شده             
بود دستگير کردند و بشدت                      
گوشمالی دادند و موتور اين فرد           

در بخش های    .  را به آتش کشيدند    
مختلف تهران دختران رهبری             

بنابه .  تظاهرات را به عهده دارند      
گزارشات رسيده از ايران،                      
دانشجويان مرکز آموزش سوره          
از اين مرکز آموزشی خارج شدند      
و در خيابان آزادی درمقابل                     
وزارت کار شروع به راه پيمائی         

 .کردند
 

درگيری در دانشگاه خواجه                   
 نصير واقع در سيد خندان 

تعدادی بسيجی که با پرچمهای              
حزب اهللا در دانشگاه خواجه                   
نصير درحال شعار دادن بودند             
توسط دانشجويان شجاع اين                   

. دانشگاه به بيرون انداخته شدند          
مردم در حال اضافه شدن به                    

 .دانشجويان هستند

 

ضمنا گزارش شده است که                      
دانشجوی دانشکده    توکلی    مجيد   

پلی تکنيک پس از سخنزانی در           
تجمع اعتراضی اين دانشکده                 

 . بازداشت شد

 

 مريوان
صبح امروز در محوطه دانشگاه         
پيام نور در مريوان تظاهرات                

 آذر    ١۶اعتراضی به مناسبت            

 

صحنه اعتراضات وسيع :  آذر ١۶
 ...دانشجويان و جوانان با رژيم 

 دانشجويان از جمله          .گرفتانجام    
دانشجو می ميرد     :  شعار می دادند    

ذلت نمی پذيرد؛ زندانی سياسی آزاد    
 .بايد گردد

 

 کرج

 و نيم           ١٠صبح امرو ساعت                
دانشجويان دانشگاه آزاد آرج دست       

اين اعتراض  به     .  به اعتراض زدند  
. مدت دو ساعت بطول انجاميد                  

مزدوران حراست دانشگاه تالش            
آردند آه تجمع را متفرق آنند، اما          
دانشجويان مقاومت کردند و به                  
دادن شعارهای ضد حكومتی                      

حوالی ساعت يک     .  مبادرت کردند  
بعد از ظهر دانشجويان دامنه                      
تظاهرات را به بيرون از دانشگاه            

 .آشاندند
 

 قزوين

دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين بار        
ديگر دانشگاه را به صحنه                            
اعتراض عليه حکومت تبديل                     

عليرغم تدابير شديد امنيتی        .  کردند
که نيروهای سرکوب رژيم اسالمی       
برای جلوگيری از تجمع دانشجويان     
دانشگاه آزاد قزوين تدارک ديده               

 آبان    ١٣بود، دانشجويان همچون          
. دست به تجمع و راهپيمايی زدند            

 هزار نفر    ۴در اين تجمع که حدود        
در آن شرکت داشتند دانشجويان با          
در دست داشتن تصاوير دو تن از            
دانشجويان جان باخته دانشگاه، امير    
جوادی فر و اشکان سهرابی و سر          
دادن شعار هايی اعتراض و                        
انزجار خود را از رژيم اسالمی               

 از جمله شعارهای           .اعالم کردند   
 خيانت، لعنت       ،تجاوز:  دانشجويان

به اين واليت؛ خامنه ای قاتله،                    
 .واليتش باطله بود

 

 تبريز 
در ورودی شهر تبريز نيروی                    
انتظامی ايست بازرسی گذاشته                

دانشگاه سراسری تبريز            .  است
 صبح توسط مأموران             ٩حوالی     

لباس شخصی ونيروهای انتظامی          
تحت آنترل قرار گرفته بود و                     

١٣٠شماره   
ازهمه آارت شناسايی دانشجويی     

به آسانی آه آارت       .  طلب ميشد  
دانشجويی نداشتند اجازه ورود           

ماموران لباس        .  داده نميشد       
شخصی بشدت همه را زير                    
آنترل داشته واجازه عكس گرفتن     

. به آسی نمی دادند                                       
شده که      گزارش        ضمن     در    

 نفر از    ۴شخصی   لباس نيروهای
دانشجويان را در محوطه                        

سراسری  دانشکده فنی دانشگاه         
اند که      تبريز بازداشت کرده             

آنها معلوم نشده         هنوز هويت        
 .  است

 
 نجف آباد اصفهان

دانشجوبان دانشگاه نجف آباد با          
. ممانعت مامورين روبروشده اند     

ماموران سرآوبگر از ورود هر       
فردی آه دانشجوی دانشگاه نباشد     

در .  بشدت جلوگيری می آنند           
داخل دانشگاه نيز دوربين های            
زيادی برای کنترل دانشجويان و       
ايجاد جو خفقان و فضای رعب و       

اما با   .  وحشت نصب شده است       
اين حال دانشجويان ميکوشند               
وارد دانشگاه شوند ومراسم روز       

 .دانشجو را برگزار نمايند
 

 شهر کرد
دانشجويان دانشگاه آزاد شهر               
آرد با عزم جزم نشان دادند آه             
تمام تمهيدات امنيتی و جو                       
سرآوب و وحشت نظام را به                

 ١۶هيچ گرفته و با تمام قوا روز         
يكی از    .  آذر را گرامی داشتند         

دانشجويان دانشگاه آزاد شهرآرد     
همه :  "در اين رابطه گفت                 

دانشگاه آزاد پر از  )  تابلو(بردهای
تراآت و شب نامه های آوبنده و         

اينجا .  انگيزاننده شده است              
تا حاال سابقه نداشته         .  غوغاست

خيلی شلوغ شده      .  اينجوری بشه  
من مطمئن هستم با اين              .  است

شور و اشتياق ما پيروز                            
  ."ميشويم

 

 کرمانشاه

در ادامه تجمعات اعتراضی روز     
دانشجو، دانشجويان دانشگاه                
رازی کرمانشاه نيز جلوی درب         
ورودی اين دانشگاه دست به                 
تجمع زدند و به دادن شعار                      

ظهر امروز شمار            .  پرداختند
زيادی از دانشجويان دانشگاه               
رازی جلوی درب ورودی اين            

دانشگاه تجمع کردند و شعار                   
زندانی "و   "  مرگ بر ديکتاتور    "

را سر    "  سياسی ازاد بايد گردد         
طبق اخبار، تعداد نيروهای     .  دادند

سرکوب در دانشگاه رازی بسيار       
زياد بوده و به همين دليل تجمع              
دانشجويان کمی ديرتر آغاز شده         

اما از حدود يک بعد از               .  است
ظهر تعداد دانشجويان بسرعت             

 . افزايش می يافته است

 

 اراک

 آذر    ١۶دانشجويان به مناسبت           
دست به يک تجمع اعتراضی                 

در يكی از دانشگاههای            .  زدند
اراك دانشجويان خشمگين عكس         
احمدی نژاد را آتش زدند و بچه             
های آالس انگليسی در حضور           
يكی ازسران حزب اللهی شعار            

نيروی .  مرگ بر ديكتاتور دادند       
حراست و انتظامی در همه جای          

اما .  دانشگاه حضور دارند               
دانشجويان همچنان به اعتراضات     

 . خود ادامه ميدهند

 

 همدان

طبق خبر دريافتی، در پی حمله            
نيروهای لباس شخصی و بسيجی       
به تجمع دانشجويان معترض                  
دانشگاه بوعلی سينا، تنی چند از          

. دانشجويان زخمی شدند                           
ها حکايت از درگيری در        گزارش

ساختمان دانشکده علوم اين                      
قابل ذکر است         . دانشگاه دارد    

نيروهای لباس شخصی يکی از            
دانشجويان را از طبقه باال به                  
محوطه هشتی علوم دانشگاه پرت      

اند که در پی خونريزی و                کرده
زخمی شدن، اين دانشجو به                     

هنوز .  بيمارستان منتقل شده است     
از هويت اين دانشجو گزارشی              

 .است منتشر نشده

 

 سنندج

 و نيم بعد از ظهر                    ٣ساعت    
ساختمان دانشگاه آزاد توسط                  

وحراست  عوامل ناشناس بسيج          
 .دانشگاه به آتش کشيده شد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨ آذر ١۶
 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رژيم اسالمی از چند روز پيش با         
تدابير شديد امنيتی خود را                        

برای .   آذر آماده ميکرد       ١۶برای
سرکوب و سانسور مبارزات                 
آزاديخواهانه و برابری طلبانه              
دانشجويان، جوانان و مردم در             

اين .  سطح شهر تهران آماده ميشد     
روزها اينترنت بسختی و بندرت         

سرکوب در   .  قابل دسترسی است    
دانشگاهها و مراکز دانشجويی از       

 .چند روز پيش شروع شده است

 

از همان اوايل صبح امروز                     
صدها تن از نيروهای مزدور و            
سرکوبگر ضد شورش در                        
دانشگاهها، خيابانها و مراکز                 

از سا  .  حساس شهر مستقر شده اند    
 صبح اطراف دانشگاه             ٧عت     

صنعتی شريف تا خيابان حبيب             
الهی و در ادامه به سمت ميدان              
انقالب در قرق و محاصره صدها       
تن از پا سداران و بسيجی های               
مزدور و انواع نيروهای گارد               

ده ها  .  ويژه سرکوب قرار داشت     
خودرو حامل نيروهای سرکوب         
در محل در حال آماده باش                        
ايستاده اند و هر گونه حرکت و              
نگاه عابرين را بشدت کنترل می         

چندين دستگاه خودرو ون         .  کنند
مخصوص نيروی انتظامی با                
شيشه های دودی و ميله های                   
آهنی برای حمل دستگيرشدگان            

 . در محل حاضر اند

 

 صبح به بعد               ١٠از ساعت          
هزاران نفر از جوانان و مردم               
مبارز در حاليکه در دسته های             
چند صد نفره در خيابان جمهوری      
تجمع نموده بودند عليه حکومت           
قاتل و اوباش اسالمی شعار                     

در حوالی ظهر کار به           .  ميدادند
درگيری، پرتا ب گاز اشک آور           

خيابان .  و ضرب و شتم کشيده شد      
و پل حافظ نيز شاهد تجمعات و              

. اعتراضات چندين هزار نفره بود    
 بعد از    ١در اينجا حوالی ساعت        

ظهر نيروهای سرکوب با پرتاب        
گاز اشک آور، تيراندازی و                   

 ز يکی از فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تهران اگزارشی
 

  آذر١۶
 اعتراضات وسيع و درگيری و زد و خورد با نيروهای سرکوب در تهران

ضرب و شتم به جان مردم و                        
جوانان و حتی عابرين بيدفاع                     

جوانان و مردم در حاليکه         .  افتادند
عليه حکومت جنايتکار اسالمی               
شعار ميدادند با مقاومت و جنگ و          
گريز خيابانی و پرتاب سنگ بسوی      
نيروهای سرکوب ضد شورش از           

 . خود دفاع ميکردند

 

از صبح امروز ميدان انقالب و                 
اطراف دانشگاه تهران شاهد                       
بيشترين اعتراضات و درگيری ها         

در حاليکه هزاران نفر       .  بوده است  
در مقابل و اطراف دانشگاه تجمع            
نموده و عليه حکومت اسالمی                   
سرمايه داران شعار ميدادند مورد           
هجوم وحشيانه پاسداران و بسيجی         

در اينجا   .    های مزدور قرار گرفتند    
تعداد نيروهای ضد شورش و                     

صدها .  سرکوب خيلی زياد است          
پاسدار يک قرقره کابل برق فشار           

. قوی را به مقابل دانشگاه آورده اند        
درحاليکه بسيجيان به صف ايستاده        

اند، يکی از پاسداران بسرعت                    
کابل را در اندازه های يک متری             
بريده و به جای باتوم به دست                      
بسيجی ها برای ضرب و شتم مردم        

به هيچکس رحم نمی           .  می دهند   
. کنند، حتی به افراد مسن و بچه ها          

بشکلی جنون آميز به هر جنبنده ای         
اما مقاومت      .  حمله ور ميشوند          

جانانه جوانان، دانشجويان و مردم         
همچنان تا همين االن حوالی ساعت        

مردم .   بعد از ظهر ادامه دارد             ۴
عليه حکومت جنايتکار اسالمی               
شعار ميدهند و ديگران را به                       
اعتراض و اتحاد و همراهی فرا               

 . ميخوانند

 

حوالی ظهر در خيابان و ميدان                  
وليعصر نيز مردم تجمع کرده بودند      
و درگيريهايی ميان نيروهای                     

در .  سرکوب و مردم رخ داده است       
اين مراکز و در همه جا اوباش                   
مزدور وحشت زده در دسته های            
چند ده نفره و در فواصل نسبتا                    

از .  نزديک به هم مستقر هستند              
صبح امروز پرواز هليکوپترهای          

١٣٠شماره   

سپا ه برای شناسايی،                                   
فيلمبرداری، جابجايی نيرو و               
ارسال تجهيزات برای نيروهای        

در .  مزدور شروع شده است            
خيابان های اصلی و مراکز                   
نزديک به صحنه های درگيری          
و دانشگاه ها تلفن های موبايل را        

 . قطع کرده اند

 

 دقيقه   ١۵ و     ۴هم اکنون ساعت       
بعد از ظهر، خيابان آزادی و                 
بخصوص اطراف دانشگاه                    
صنعتی شريف پر از بسيجی و            
پاسدار مزدور و ديگر نيروهای         

. سرکوب ضد شورش است                  
درحاليکه دانشگاه را محاصره           
کرده اند، برای جلوگيری از                 

پيوستن مردم به دانشجويان، درب     
اما تجمع   .  دانشگا ه را بسته اند          

اعتراضی دانشجويان در محوطه      
دانشگاه همچنان ادامه دارد و                 
صدای شعارهای آنها به گوش               

ارتباط تلفنی موبايل با           .  ميرسد
ديگر دانشگاههای تهران همچنان      

بنا .  قطع و غير قابل دسترس است     
به اخباری، در ديگر دانشگاههای      
تهران نيز تجمع و درگيری و                 
اعتراض عليه حکومت جهل و             
جنايت اسالمی ادامه دارد، از                

 آذر    ١۶جمله مهمترين ويژگی           
امسال پيوستن جوانان و مردم به          
دانشجويان و کشيده شدن                           
تجمعات، درگيری و اعتراض              
عليه حکومت اسالمی به خيابانها        

 .   است
 

 نا زنين اکبری 

    16/9/88 عصر 5ساعت 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨ آذر ١۶

 نگذاريم که رژيم جنايتکار اسالمی
 !محمد امين آگوشی را اعدام کند

 

زندانی سياسی محمد امين آگوشی ساکن پيرانشهر که بر اثر اصابت                   
 آذر به اتهام        ١٢ناحيه پای راست معلول است، در تاريخ                  گلوله از  

وی از    .محاربه از سوی دادگاه انقالب اروميه به اعدام محکوم شد                   
 به همراه احمد پوالد خانی و ايرج محمدی                    ١٣٨۶خرداد ماه سال        
 .  بازداشت شده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين حکم اعدام را قويا محکوم ميکند و                  
کليه مردم آزاديخواه را به اعتراض به اين حکم و برای آزادی کليه                       

بايد با تمام قوا عليه رژيم اسالمی بپا                  .  زندانيان سياسی فراميخواند    
خيزيم و اجازه ندهيم که اين رژيم جنايتکار زندانی ديگری را به قتل                    

 .رساند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨ اذر ١۶

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک 
 !مالى کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 
Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  مردم آزاديخواه،دانشجويان

دستتان را ميفشارم و از جانب               
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری به همه شما که جنبش               
برای سرنگونی انقالبی رژيم                
اسالمی را گامی ديگر به جلو                 

اين .   تبريک ميگويم              ،برديد
 راديکال و    ،اعتراضات سراسری 

 در   ١٣٨٨ آذر      ١۶.  انقالبی بود  
تاريخ مبارزات برای سرنگونی          
رژيم اسالمی و کسب خواست               
ديرينه و تاريخی مردم يعنی                    

 . ثبت شد"  برابری و رفاه،آزادی"

 

 يکبار ديگر نشان     ٨٨ آذر   ١۶در  
داده شد که تهديدات و خط و نشان        
کشيدنهای سران رژيم اسالمی و         
به کار گرفتن دستگاه سرکوب               

مردم .  اسالمی کار ساز نيست           
سرکوب چاره   .  مرعوب نميشوند  

برعکس عامل جری     .  ساز نيست  
نشان داده شد   .  تر شدن مردم است   

که مردم به ميدان آمده اند تا کار            
رژيم اسالمی را با اتکاء به قدرت       

 . انقالبی خودشان تمام کنند

 

 يکبار ديگر نشان      ٨٨ آذر    ١۶ر  
داده شد که اصالح طلبان سبز                
حکومتی نيز نميتوانند مبارزات          

. مردم را کنترل و مهار کنند                   
نميتوانند مردم را به سازش با                

نشان داده  .  رژيم اسالمی بکشانند   
شد که نقطه سازشی ميان مردم و         

نشان .  رژيم اسالمی وجود ندارد      
داده شد که اين جريانات نميتوانند        
اعتراضات توده های مردم را به         
سکويی برای حفظ رژيم اسالمی        

نه يک   "و   "  نه يک کلمه بيشتر     "
مردم .  تبديل کنند    "  کلمه کمتر    

" هدف کل نظام    "نشان دادند که        
است و رژيم اسالمی بايد گورش         

 . را گم کند

 

پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت 
 سراسری و راديکال  آذر ١۶برگزاری يک 

 

 ما شاهد بوديم که         ٨٨ آذر     ١۶در   
چگونه دختران و زنان در پيشاپيش       
صفوف اعتراضی جامعه قرار                 

و اين نشان آن است که                 .  داشتند
" انقالب ايران انقالبی زنانه است       "

و آزادی و برابری بی قيد و شرط             
زن و مرد يک خواست عميق                     

 . جامعه است

 

 ما شاهد جنگ و          ٨٨ آذر     ١۶در   
گريزهای خيابانی متعدد گروههای       
چند هزار نفره جوانان با نيروهای          

شما .  سرکوبگر رژيم اسالمی بوديم    
توانستيد با اتحاد و ايستادگی خود             
درس خوبی به نيروهای سرکوب           

توانستيد صف آنها را       .  رژيم بدهيد  
. درهم بشکنيد و عقبشان برانيد                 

نشان داديد که آنها هراسشان از                 
قدرت و نيروی متشکل و متحد                  

بايد اين منشاء قدرت را              .  ماست
از .  شناخت و محکم در دست گرفت     

هم اکنون دست به کار ايجاد                         
ايجاد تشکل   .  شوراهای مردمی شد    

 ، کارگران   ،های توده ای جوانان          
زنان و مردم در محيط کار و                       
زندگی کليد متحد شدن و رمز                      

 . پيشروی و پيروزی است

 

دستتان را ميفشارم و از همه شما              
 رفاه و      ، برابری  ،که برای آزادی     

 يک   ،يک جامعه آزاد سوسياليستی      
جمهوری سوسياليستی مبارزه                  

 دعوت ميکنم که تا به حزب       ،ميکنيد
 . اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ دسامبر ٧ – ١٣٨٨ آذر ١۶

١٣٠شماره   

 طی چند        ،بنا به خبر دريافتى          
 نفر از     150هفته اخير بيش از         

کارگران قراردادی کارخانه                 
 بنا به دستور     ،روغن نباتی بهشر   

مدير کارخانه و سرمايه     "  مالک"
دار بزرگ از کار بيکار و                       

تعدادی از      .  اخراج شده اند           
کارگران اخراجی حتی                             
قراردادهای بی اعتبار و کارفرما     
پسندشان هم به اتمام نرسيده                   

اخراج کارگران با انواع         .  است
بهانه های دروغ  و واهی انجام            

اين کارگران نه يکباره     .  می شود 
 روز گذشته بتدريج     20بلکه طی   

. و متناوب از کار اخراج شده اند        
اخراج تدريجی و مداوم کارگران      
سياست ضد کارگری بسياری از       
سرمايه داران در کارخانه ها و           

سرمايه .  مراکز توليدی است          
داران با توسل به اخراج تدريجی       
هميشه خطر اخراج و گرسنگی          
بيشتر را باالی سر کارگران و             
خانواده های محرومشان نگه               

ميخواهند با تهديد               .  ميدارند
 کارگران  ،هميشگی خطر اخراج   

با .  مطيع تر و امر بردارتر باشد        
اخراجهای تدريجی در ميان                  
صفوف کارگران تفرقه و جدايی        
ايجاد کرده تا مبادا کارگران                   
عاصی و معترض متحد و                       

همه اين    .  يکپارچه به پاخيزند       
ترفندهای ضد کارگری برای               
افزايش استثمار بيشتر و کسب             

 . سودهای بيشتر است

 

طی روزهای اخير کارگران                
اخراجی و معترض با وجود                  

مراجعات مکرر خود به ادارات          
مزدور و کارگزار سرمايه داران       
از قبيل؛ بيمه و کار و دادگستری          
موفق به دريافت حق و حقوق                 

مالک مدير       .  خود نشده اند            
کارخانه در جواب کارگران                   

: اخراجی معترض گفته است                
توليد روغن نباتی منجمد ديگر              
بازار ندارد و ما نيازی به شما                

يکی از کارگران اخراجی    !  نداريم
هم .  اين دروغ است         :  ميگفت

اکنون کارگران کارخانه همچنان        
 ساعته و فشرده         8 شيفت      3در   

هدف .  بدتر از سابق مشغول کارند    
مالک و همدستانش اخراج                       
کارگران قديمی و استخدام                        
کارگران جديد با دستمزدهای                
کمتر در شرايط کاری بدتری                 

همچنين ميخواهند با تعديل       .  است
نيرو فشار کاری بيشتری را به              

 . کارگران اعمال کنند

 

کارخانه روغن نباتی بهشهر با             
 کارگر قراردادی،    1200بيش از    

 با پايه     ،سفيد امضا و پيمانکاری      
 هزار تومانی        264دستمزدهای    

 شيفت سنگين و پرفشار               3در    
 واقع در جاده قديم تهران           ،کاری

کرج  و بخشی ديگر از اين                  –
کارخانه واقع در قرچک ورامين        

خط توليد کارخانه توليد     .  می باشد 
انواع روغنهای مايع و جامد نباتی   

 . ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ دسامبر ۴ – ١٣٨٨ آذر ١٣

 

! کارگران  
! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

 

 اخراج کارگران 
 ! کارخانه روغن نباتی بهشهر

ل                 ب ران ق پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در اي
وان يک                     ن ع از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر ب
دان                           ي ه م ا ب ى خود پ ست ي ال نيروى مستقل و تحت پرچم سوسي
ون              وزيسي انيا جريانات اپ مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد، 

ا،                      –راست و ملی     ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
ه                             د ب ه ان اخاست پ م اسالمى ب ه رژي ي ل توده وسيع مردمى که ع
و                      ي ات رن ت وان يک آل ن ع ى ب سوسياليسم و جمهورى سوسياليست

 . سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات دانشجويان و مردم             
 آذر نقطه عطفی   ١۶بپاخواسته در  

در تاريخ اخير مبارزات مردم               
برای سرنگونی رژيم اسالمی               

تاريخ در اين روز بار ديگر        .  بود
ورق خورد و جنبش سرنگونی             
طلبانه توده های مردم گامی بلند           

اين اعتراضات   .  به جلو برداشت    
بايد نقاط  .  را بايد جمع بندی کرد       

قوت و ضعف آن را زير ذره بين         
بايد موانع و پيچ و                   .  گذاشت

خمهای راه آتی را شناخت و به              
به چند سئوال     .  مصاف آنها رفت    

مشخصات :  محوری بايد پاسخ داد   
و ويژگی های اعتراضات جاری        
کدام است؟ پيشروی و پيروزی             
اين مبارزات در گرو چيست؟                
کدام حلقه های اساسی را بايد در          

 دست گرفت؟ 

 

: اعتراضات راديکال و گسترده          
 آذر سراسری    ١۶اعتراضات در    

و راديکال بود و بخشهای وسيع            
. تری از جامعه را در برگرفت             

 ، مشهد   ،شهرهای مختلف تهران      
 ، قزوين  ، اهواز  ، شيراز  ،اصفهان
 ، کرمان ، کرمانشاه ، سنندج ،تبريز

شاهد اعتراضات     ...  کرج و           
چندين هزار نفره دانشجويان و              
توده های مردم در مناطق مختلف       

 آذر در مقايسه با                      ١۶.  بود
و "  روز قدس   "اعتراضات در        

گسترده تر و               "   آبان       ١٣"
  .سراسری تر بود

 

اين اعتراضات در عين حال                   
راديکال تر از اعتراضات پيشين        

مرگ بر خامنه      "شعارهای   .  بود
خامنه ای بدونه بزودی             "،"ای

زندانی سياسی آزاد       "،"سرنگونه
 ، آزادی     ،آزادی  "،"بايد گردد     

 کل  ،موسوی بهانه است    "،"آزادی
در سطح      "  نظام نشانه است           

سراسری نشان پيشروی جنبش            
سرنگونی و بيان شفاف تر سلبی          

. خواستهای توده های مردم است        
در اين روز توازن قوای سياسی          
بطور مشهودی به نفع مردم تغيير       

تظاهرات چند هزار نفره ای     .  کرد

 

  آذر و حلقه های گرهی١۶درسهای 
 

 على جوادى

که از ميدان وليعصر با شعار                      
و در اوائل     "  مرگ بر خامنه ای      "

روز و بسيار زودتر از موعد اعالم       
خامنه ای   " با شعار       ،شده آغاز شد    

و پاره     "  بدونه بزودی سرنگونه        
کردن پوسترها و عکسهای خامنه           
ای و خمينی به نقطه اوج خود                     

  .رسيد

 

 برگزاری     :شکست جناح راست        
اعتراضات در مراکز علمی و                   
دانشگاهی و همچنين در خيابانها             
نشان از قدرت و توان مبارزاتی               
مردم از يک طرف و از طرف                  
ديگر نشان ناتوانی رژيم و دستگاه          

کردن اين   "  خفه"سرکوبگرش در      
جنبش و مبارزات توده های مردم           

 آذر نشان داد       ١۶.  بپاخواسته است  
که رژيم قادر به در هم شکستن اين          

عليرغم خط و نشان       .  جنبش نيست  
کشيدنهای سران رژيم اسالمی و              

 مردم به    ،مسئولين دستگاه سرکوب   
وعده شان عمل کردند و قدرت خود       

بار .  را بار ديگر به نمايش گذاشتند       
ديگر نشان داده شد که رژيم قادر به       

ديوار .  مرعوب کردن جامعه نيست    
. ارعاب در هم شکسته شده است              

دستگاه سرکوبش کارآيی خود را از      
بی روحيه و         .  دست داده است        

رژيم با تمام قوا          .  مستاصل است   
تالش کرد مانع از برگزاری                       
تجمعات اعتراضی در اين روز                

بنا به اظهار شاهدان عينی             .  شود
نيرويی بمراتب گسترده تری از               

اما .  گذشته را به ميدان آورد                   
نتوانست به هيچکدام از اهداف                  

 ١۶.  ارتجاعی خود دست پيدا کند          
آذر يک شکست بزرگ برای جناح        

 جناح خامنه       ،حاکم رژيم اسالمی      
 بسيج و کل     ، سپاه ، احمدی نژاد  ،ای

 .دستگاه سرکوب رژيم اسالمی بود

 

 آذر  ١۶  :ناتوانی جناح اصالح طلب   
در عين حال شکستی ديگر برای             
جناح اصالح طلب سبز حکومتی            

جريانات متعدد اين اردو مانند       .  بود
 دفتر تحکيم                ،حزب مشارکت       

 سازمان مجاهدين انقالب           ،وحدت
 و برخی      ، نهضت آزادی     ،اسالمی

١٣٠شماره   
از چهره های آنها از جمله                       
منتظری جملگی برای کنترل و          
مهار کردن اين اعتراضات به              

. به مردم هشدار دادند     .  خط شدند 
تالش کردند اين اعتراضات را           
در چهارچوب قانون اساسی                  
رژيم اسالمی و کشمکش                         
جناحهای رژيم به بند بکشند و              

به هر خس و              .  زندانی کنند    
از .  خاشاکی متوسل شدند                

دانشجويان و مردم خواستند که           
نفوذ عناصر ساختار           "جلوی      
را در اين اعتراضات سد       "  شکن
توطئه "سرنگونی طلبی را     .  کنند

قلمداد "  عوامل جناح راست            
تالش کردند تا                      .  کردند

اعتراضات در دانشگاهها محدود     
شکست .  اما نتوانستند      .  شود

تظاهرات با شعار             .  خوردند
مرگ بر خامنه   "  ساختار شکنانه "

عکسهای خامنه ای    .  ای آغاز شد   
و همچنين خمينی سمبل کل اين            
ارتجاع اسالمی به آتش کشيده              

عالوه بر اين حضور                  .  شد
شعارها و پرچم جريانات                         
ارتجاعی در اين اعتراض بطور       
چشمگيری کمتر از اعتراضات         

 آذر جريان      ١۶در   .  پيشين بود  
اصالح طلب نيز يکبار ديگر از         

بار ديگر    .  مردم شکست خورد      
اثبات شد که مساله مردم نه                     

حکومت "  تعديل"و    "  اصالح"
اسالمی بلکه خواهان سرنگونی        

 آذر  ١۶.  اين هيوالی سياه هستند     
راهی برای عوامفريبی و تشبثات     
جناح مغضوب حکومت مبنی بر       
خواست و جوهر اعتراضات               

  .توده های مردم باقی نگذاشت
 

 آذر ما شاهد      ١۶به اعتباری در      
شکست اهداف مشترک دو جناح       
رژيم اسالمی در مواجهه با مردم      

کنترل و مهار     .  بپاخواسته بوديم  
 حفظ جمهوری      ،اين اعتراضات  

اسالمی در شکل کنونی و يا در           
 هدف هر دو       ،شکل اصالح شده    

جناح حاکم تالش        .  جناح است   
ميکند با قهر و خشونت و دستگاه       
سرکوب به چنين هدفی دست پيدا       

 جناح مغضوب ميکوشد با           ،کند
کنترل و مهار خواستهای اين                

 ١۶.  اعتراض آن را به بند بکشد       
 شکستی برای هر دو              ٨٨آذر    

يکبار .  جناح و استراتژی آنها بود    
ديگر بن بست رژيم اسالمی و              
محتوم بودن سرنگونی آن به                 

 .نمايش گذاشت شد

 ١۶ در       :درگيری های خيابانی      
آذر ما شاهد درگيری های                         
خيابانی متعددی در تهران و                   

. برخی ديگر از شهرها بوديم                
گزارشات دريافت شده حاکی از          
روحيه مبارزاتی متفاوت در اين         

جوانان معترض    .  کشمکشها بود   
در مواردی توانستند با اتحاد و              
همبستگی خود صفوف نيروهای        
سرکوبگر رژيم را در هم بکشنند        
و آنان را وادار به فرار و عقب               

پی بردن به قدرت         .  نشينی کنند  
نيروی متحد يک مشخصه                       

.  آذر بود          ١۶اعتراضات در           
 ما     ، بترسيد    ،بترسيد"فريادهای     

فقط يک شعار    "  همه با هم هستيم     
 بيان روحيه             ،اعتراضی نبود      

اعتراضی متفاوتی بود که خود را      
در تعرض جوانان به صفوف                
اوباش سرکوبگر رژيم اسالمی به      

در تعدادی از اين     .  نمايش گذاشت 
درگيری ها جوانان توانستند                   
بخشهايی از خيابانها را برای                 

اين .  مدتی به کنترل خود درآورند     
مشخصه اگر چه کوتاه مدت و در        
اشکال نطفه ای بود اما راه                        
مبارزاتی معينی را برای پيشروی     

کنترل محالت  .  به نمايش ميگذارد  
توسط ارگانهای توده ای جوانان و      
مردم يک حلقه مهم در خارج                  
کردن قدرت از دست رژيم                       
اسالمی و شکل دادن به قدرتی               

 .دوگانه در جامعه است

 
 در اعتراضات       ":انقالب زنانه   "

اخير کال ما شاهد حضور                          
چشمگير زنان در اعتراضات               

اين يک ويژگی     .  جامعه بوده ايم    
اعتراضات در اين دور از خيزش      

 ١۶اما در    .  توده های مردم است     
آذر ما در عين حال شاهد نقش                
رهبری کننده زنان در برخی از           

. تجمعات اعتراضی بوديم                       
گزارشات ارسال شده از تهران            

حاکی از آن      
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

است که در برخی از تجمعات                
زنان در پيشاپيش صفوف                         
اعتراضی مردم نقش رهبری                
کننده اعتراضات را عهده دار                

گزارشات بسياری تاکنون     .  بودند
به شجاعت و جسارت زنان                     

 ١۶اما  .  معترض اذعان کرده اند     
آذر گوشه ای ديگر از نقش زنان          
را در تحوالت حاضر به نمايش           

اين .   نقش رهبری کننده       ،گذاشت
 بيولوژيک  ،ويژگی و خصوصيت  

 محصول سالها مبارزه               ،نيست
آشکار و پنهان زنان در مقابله با           
يک رژيم تا مغز استخوان ضد              

اين واقعيت   .  زن و اسالمی است      
از يک طرف اثباتی بر اين                       
ادعای منصور حکمت است که            

انقالب ايران يک انقالب زنانه          "
 انقالبی است که نه تنها              ،"است

نقش و جايگاه زنان در آن غير               
قابل انکار است بلکه تاکيدی است      
بر اين واقعيت که آزادی بی قيد و         
شرط زن و برابری زن و مرد در        
کليه شئون جامعه يک رکن                      

آزادی .  اساسی اين مبارزات است    
زن يک هدف داده شده اين                        
اعتراضات و خواست عميق توده       

 .مردم است

 

 در  :قيام و تعيين تکليف قهرآميز     
اين اعتراضات يکبار ديگر بر              

. آمادگی برای قيام تاکيد شد                     
 ،"اين آخرين پيام است   "فريادهای  

نشان از غلبه خط مشی و افقی                
است که ميداند بدون يک مبارزه          
قهرآميز قادر به تعيين تکليف                 

. نهايی با رژيم اسالمی نيست                
روشن است رژيم اسالمی با زبان      
خوش در مقابل اعتراضات مردم       

بايد آن را         .  تسليم نخواهد شد        
سرنگون کرد و اين مبارزه بدون        
کوچکترين ترديدی يک مبارزه           

اين مبارزه  .  قهر آميز خواهد بود     
قهرآميز و تعيين تکليف نهايی در        
جامعه ای با مختصات جامعه                 
ايران اساسا ميتواند در شکل يک        

قيام کارگری    .  قيام سازمان يابد      
حلقه نهايی تعيين تکليف با رژيم          

اعالم و  .  اسالمی و سرمايه است     
تاکيد بر اين خصوصيت نشان از         

 

  آذر ١۶درسهای 
 ...و حلقه های گرهی 

دست باال پيدا کردن افق انقالبی در         
سرنگونی رژيم اسالمی در                         

  .تحوالت حاضر است

 

 حلقه های گرهی راه آتی

مختصات بر شمرده شده نشان از            
پيشروی افق چپ و راديکال در                

سرنگونی .  اعتراضات جامعه است   
طلبی اگر چه صفت مشخصه                     
اردوی چپ و کمونيسم کارگری              

 اما سرنگونی طلبی انقالبی         ،نيست
ويژگی صف کمونيسم و طبقه                    
کارگر و همچنين حزب اتحاد                     

اين شرايط  .  کمونيسم کارگری است   
بطور برجسته ای چند سئوال                      

: اساسی را در مقابل ما قرار ميدهد        
 کدام   ،برای پيشروی چه بايد کرد          
 حلقه ها گرهی و حياتی اند؟

 

 هر  :تشکل های توده ای و حزبی         
درجه پيشروی جنبش سرنگونی در      
گرو اتحاد و انسجام مبارزاتی                    
بخشهای گسترده تری از کارگران         
و جوانان و زنان بمثابه نيروهای             
اصلی تحوالت حاضر در جامعه             

تاکيد بر اين واقعيت به معنای      .  است
کمرنگ کردن وجود درجه قابل               
مالحظه ای از انسجام و تشکل                  

. اوليه در صفوف اعتراضی نيست       
هيچ جنبش و اعتراض پايداری                 
نميتواند بدون درجه معينی از اتحاد       

. و همبستگی به پيش برده شود                  
جنبش سرنگونی طلبانه حاضر نيز       

. دارای چنين ويژگی هايی است               
وجود صف معينی از رهبران                    
عملی و محلی در اعتراضات نقطه        
شروع هر درجه از شکل دادن به             
سازماندهی فراتر و گسترده تر از           

مساله اما بر سر    .  سطح کنونی است  
سازماندهی توده ای و ايجاد تشکل          
های پايدار مبارزاتی توده ای در              

در اينجا     .  اين اعتراضات است         
اشاراتی به تشکل شورايی جوانان          

  .و کارگران ضروری است

 

مناسب ترين شکل سازماندهی                  
اعتراضات خيابانی در سطح توده          
ای ايجاد شوراهای سرخ جوانان             

١٣٠شماره   
جوانانی که امروز                 .  است

اعتراضات خيابانی را کنترل و          
 مکان و زمان            ،هدايت ميکنند   

 ،اعتراضات را تعيين ميکنند               
 ١١همان جوانانی که در ساعت         

صبح در ميدان وليعصر تجمع             
اعتراضی چند هزار نفره را برپا       

 ميتوانند و بايد پيشروان           ،کردند
سازماندهی تشکل های سرخ                

شکل .  جوانان در محالت باشند       
گيری اين تشکالت در گام اول             
در گرو گرد آمدن فعالين و ايجاد         
جمعهای رهبران و فعالين                       

 و        ،راديکال و سوسياليست              
رهبران محلی و عملی اين                      
اعتراضات در سطح هر منطقه          

اين جوانان سرخ بايد               .  است
 ،بتوانند در محالت متشکل شوند      

ارتباطات خود را روتين و منظم        
 جمعهای متعددی را در متن      ،کنند

روابط طبيعی و اجتماعی خود            
جمعهايی که هدفشان    .  شکل دهند 

سازماندهی و بسيج گسترده توده        
های مردم در مبارزه برای                     
سرنگونی انقالبی رژيم و ايجاد          

 ،جامعه ای آزاد و برابر و مرفه          
 ،يک جامعه آزاد سوسياليستی            

اين ارتباطات با توجه به          .  است
توازن قوا در شرايط کنونی تنها         
ميتواند در متن طبيعی روابط               
اجتماع در مبارزات جاری در            
جامعه و در هر منطقه ای شکل           

اما با هر درجه تغيير                 .  گيرد
توازن قوا اشکال متناسب با                   

  .شرايط بخود را خواهد گرفت

 

ايجاد اين تشکالت توده ای                      
جوانان يک مساله حياتی در                  
مبارزه برای سرنگونی رژيم               

واقعيت اين است     .  اسالمی است  
که نقش و جايگاه جوانان و کال             
نسل جوان در مبارزات حاضر           

. يک وزنه تعيين کننده است                  
نتيجتا اين جنگ بايد در اين بعد            
اجتماعی خود نيز متشکل و                   

ايجاد تشکالت  .  سازمان داده شود  
شورايی جوانان سرخ در محالت      
حقله محوری ايجاد هر تشکلی             

  .در محيط زيست است

 

از طرف ديگر کارگران ستون و       
حلقه اصلی مبارزه طبقاتی جاری     

سرنوشت اين     .  در جامعه اند        
مبارزات در عين حال به نقش و          
جايگاهی که کارگر و مشخصا            

جنبش اعتراض کمونيستی طبقه         
کارگر در تحوالت حاضر ايفا               

طبقه .   گره خورده است          ،ميکند
کارگر در ايران دارای يک سنت        

. ديرينه و قدرتمند شورايی است          
کمتر اعتراض کارگری است که         
متکی بر مجمع عمومی کارگران       

سازمان دادن         .  نبوده باشد        
شوراهای کارگری تنها ميتواند از      
کانال روتين کردن و منظم کردن         

. اين شوراها به پيش برده شود              
سوسياليست   –کارگران راديکال     

بايد پرچمدار برپايی منظم مجامع       
راه .  عمومی کارگری باشند             

اندازی و ايجاد شوراهای                          
کارگری يک وظيفه اساسی تمام          
فعالين طيف کارگران کمونيست         

زمانيکه کارگران با سالح       .  است
و اهرم تشکيالتی خود به ميدان             

 عمر رژيم اسالمی به                        ،آيند
  .شمارش معکوس خواهد افتاد

 

عالوه بر اين اقدامات بايد تاکيد             
کرد که تمام تجربيات تاکنونی               
جنبش جهانی کمونيسم کارگری          
نشان داده است که قدرت سياسی          
بدون وجود حزب سياسی رهبری      
کننده نميتواند توسط طبقه کارگر         

بدون حزبی که در      .  تصرف شود 
راس اعتراضات توده های مردم        

 ،سرنگونی طلب قرار گرفته باشد     
اين اعتراضات را رهبری و                   
هدايت کند و تعيين تکليف نهايی           

 طبقه کارگر         ،را سازمان دهد        
نميتواند مساله قدرت سياسی را به      

از .  سرانجام موفق خود برساند         
اين رو تقويت و گسترش تحزب           
کمونيسم کارگری يک شرط                   
حياتی تعيين تکليف قدرت سياسی      

حزب اتحاد     .  در جامعه است         
کمونيسم کارگری تنها حزب                  
راديکال و کمونيستی کارگری و         
حزب افراطی چپ در جامعه                 

احزاب ديگر يا خانه نشين        .  است
اند يا راديکاليسم کارگری و                    

. کمونيستی را نمايندگی نميکنند          
تقويت و گسترش صفوف حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری يک                   
ضرورت حياتی سرنگونی رژيم       
اسالمی و استقرار فوری يک                

 .جمهوری سوسياليستی است

 

کنار زدن افق جنبشهای راست و        
 ما بارها تاکيد کرده ايم        :ارتجاعی

و جامعه در      
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هر برهه خود نشان داده است که          
کمونيسم کارگری تنها اردوی               
آزاديخواهی و برابری طلبی و              
ترقی و سعادت همگان در جامعه        

ما اعالم کرده ايم که تنها            .  است
يک جامعه آزاد سوسياليستی                  
ميتواند حکم آزادی و برابری و            
رفاه انسانها را به حکومت                        

. اسالمی و سرمايه ديکته کند                 
 جنبش ملی    ،ساير جنبشهای ديگر   

اسالمی و جنبش ناسيوناليسم            –
پرو غربی جنشهايی ارتجاعی و         

امروز بخش    .  بورژوايی هستند   
 –کثيری از جريانات ملی                         

اسالمی مجددا به دور پرچم                     
اصالح طلبان سبز حکومتی گرد        

از طرف ديگر بخشهايی     .  آمده اند 
از جريانات ناسيوناليسم پرو                  
غربی نيز مانند حزب مشروطه           

حفظ نظام در شرايط        "به گزينه      
اين جنبشها  .  روی آورده اند"  فعلی

مستقل از سياستهای تاکتيکی و             
مقطعی شان اساسا در حفظ                      
مناسبات استثمارگرايانه حاکم بر        
جامعه و نابرابری و محروميت           
ناشی از اين نظام سرمايه داری            

از اين رو پيشروی     .  تماما ذينفعند 
جنبش ما در گرو نقد و طرد افق            

 

  آذر ١۶درسهای 
 ...و حلقه های گرهی 

و سياستهای اين نيروهای ارتجاعی      
. در صفوف اعتراضی مردم است         

قرار گرفتن در موقعيت رهبری               
کننده اعتراضات جاری در عين              
حال مستلزم کنار زدن افق و                        
سياستهای عمومی اين جريانات               

و بر خالف تصور                        .  است
سازشکارانه برخی نيروهای                     

 همکاری و اتحاد با اين                 ،"چپ"
نيروها يک روش بغايت مخرب              
برای چپ و کمونيسم کارگری                  

سازشکار "  چپ"احزاب      .  است
قربانيان اين راست روی و                           

" همه با هم      "سياستهای ارتجاعی       
نقد همه جانبه        .  خود خواهند شد       

جريانات و سياستهای اين جنبشها            
يک اهرم پيشروی کمونيسم                         

  .کارگری در جامعه است

 

پيروزی بر رژيم اسالمی و سرمايه      
در گرو قرار گرفتن جنبش کمونيسم      
کارگری در راس اعتراضات                    
جنبش سرنگونی و سازماندهی قيام       

حزب .  و انقالب کارگری است             
اتحاد کمونيسم کارگری حزب اين          

 *  .مبارزه  سرنوشت ساز است

 

١٣٠شماره   

 !زينب جالليان آزاد بايد گردد
 

فعال سياسی ديگر را صادر         رژيم جنايتکار اسالمی حکم اعدام يک             
ساله ای است که به اتهام            ٢٧زينب جالليان، زن جوان          .  کرده است  

به اعدام  "  محاربه با خدا   "فعاليت سياسی با سازمان پژاک و به جرم               
اسارت رژيم اسالمی درآمده       سالگی به     ٢۵وی از    .  محکوم شده است   

اوباش اسالمی ماه گذشته احسان فتاحيان را به قتل رساندند، نبايد            .  است
بايد بکوشيم با سازماندهی     .  اجازه دهيم که زينب را نيز به قتل برسانند          

 .يک اعتراض وسيع مانع اعدام زينب جالليان توسط اين جالدان شويم
 

مردم مدتی است اين حکم را صادر کرده             .  رژيم اسالمی رفتنی است     
خيزش عظيم اخير مردم، جنبش آزاديخواهانه آنها با استقامت                       .  اند

رژيم اسالمی با تمام قوا به سرکوب        .  تحسين برانگيزی در جريان است    
صدور احکام اعدام به همين منظور            .  مبارزات مردم بلند شده است         

تالش ما برای لغو اين احکام اعدام و برای آزادی                .  انجام گرفته است   
زندانيان سياسی يک جبهه مهم مبارزه عليه اين رژيم سياه و جنايتکار                

 . است
 

سازمان آزادی زن، کليه انسان های آزاديخواه و برابری طلب را فرا                  
ميخواند که عليه احکام اعدام و برای آزادی کليه زندانيان سياسی متحد              

اين جنايتکاران را بايد عقب           .  و سازمانيافته به  اعتراض برخيزند            
رژيم اسالمی در هراس از قدرت متحد و معترض ما لرزه بر               .  بنشانيم

 آذر شعار آزادی زندانيان سياسی و لغو               ١۶در   .  اندامش افتاده است    
 . اعدام بايد در راس شعارهای ما قرار گيرد

 
 سازمان آزادی زن
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يورش به تجمع مادران داغديده و 
 !دستگيری آنها محکوم است

بنا به گزارشهای دريافتی، اوباش اسالمی با هجوم به سوی تجمع هفتگی                           
اين .  مادران داغدار تعدادی را دستگير و به نقاط نامعلومی انتقال داده اند                        

 بعد از ظهر در کنار آبنمای بزرگ پارک الله تجمع        ۵مادران هر شنبه ساعت  
می کنند تا صدای اعتراض خود به سرکوب، زندان، شکنجه و فتل فرزندان                   

در اين تجمعات هفتگی، مادران داغدار       .  شان را به گوش مردم جهان برسانند       
و بخشی از مردم معترض گرد هم ميايند تا هم با يک دقيقه سکوت ياد عزيزان 

 . جان باخته را گرامی بدارند و هم برای آزادی زندانيان سياسی تالش کنند
 

نيروهای انتظامی و لباس شخصی، بمنظور جلوگيری از اين اعتراض و                         
کنترل آن از ساعتها قبل در محل حضور پيدا می کنند، از تجمع کنندگان                             

. عکس و فيلم می گيرند و با تهديد و ارعاب معترضين را متفرق می کنند                          
امروز اين اوباش تعدادی از اين مادران داغديده را دستگير کردند و به محل                   

 آذر، بيانگر     ١۶در آستانه     اين حرکت سرکوبگرانه       .  نامعلومی انتقال دادند    
بازداشت .  هراس و نگرانی رژيم از تجمعات اعتراضی در اين روز است                    

تعدادی از دانشجويان در هفته اخير و اکنون دستگيری مادران معترض تالشی 
 آذر و کنترل اين اعتراضات           ١۶برای ممانعت از شکل گيری اعتراضات             

 .است
  

سازمان آزادی زن يورش سرکوبگرانه رژيم به تجمع امروز پارک الله و                      
بايد متحدانه  .  دستگيری مادران داغديده و افراد ديگر را قاطعانه محکوم ميکند         

خيزش عظيم مردم برای به زير      .  به اين رژيم سرکوب و جنايت اعتراض کنيم       
رژيم از سرنوشت خود       .  کشيدن اين رژيم، لرزه بر اندام آن انداخته است                  

مردم وارد يک نبرد سرنوشت ساز با رژيم اسالمی              .  بشدت در هراس است     
سران اين رژيم جنايتکار بايد تک تک برای جنايت عليه بشريت                      .  شده اند  

 .محاکمه شوند
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 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 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هر دم از اين باغ بری ميرسد،            "
اين ."  تازه تر از تازه تری ميرسد      

ضرب المثل، وصف حال اين                
حزبی است که نامش کمونيست            
کارگری است، اما ديگر هيچ                 
ربطی به اين نام، به سابقه، سنت،       
تاريخ، اهداف، برنامه و خطی که       
اين حزب بر مبنای آن بنيان                     
گذاشته شد و با آن در جامعه                     

حزب .  معرفه شد، ندارد                  
کمونيست کارگری، يک حزب            
کمونيست راديکال و مارکسيست       

حزبی که با پوپوليسم تسويه        .  بود
حزبی که پرچم    .  حساب کرده بود   

سوسياليسم کارگری و حکومت           
حزبی .  کارگری را برافراشته بود   

که بر مبنای درک عميق از                      
مارکسيسم، سياست ها، برنامه،           
شعارها و استراتژی اش را تبيين        

حزبی که    .  و فرموله کرده بود         
تعلق اش به مارکسيسم و تئوری           

. مارکسيستی از افتخاراتش بود           
حزبی که راديکاليسم افراطی                

حزبی که      .  مشخصه اش بود          
ضوابط اصولی فعاليت حزبی از        

 .مشخصه هايش بود

 

آنچه اکنون بنام اين حزب فعاليت         
ميکند، با تمام اين مشخصات،               
خصوصيات و سنت ها يک                     

. تسويه حساب کامل کرده است            
 اين حزب هر گونه شک      ٧کنگره  

و شبهه و شائبه ای را در هر يک         
. از اين زمينه ها شست و برد                  

طرح سياست های راست                         
ودفاعيات شديدا پوپوليستی                     
پوشيده در يک آژيتاسيون                         
دماگوژيک بر تمام مباحث غالب        

تمسخر تئوری مارکسيستی،     .  بود
افتخار به دنباله روی از توده ها            
و توصيف تعهد تئوريک                           
مارکسيستی با صفت فرقه گرايی       

" افتخارات"در تمام مباحث، از           
 .جديد رهبری اين حزب است

 

دفاعيات رفرميستی از                                
سوسياليسمی که تازگيها با نام                

تزئين شده      "  حکومت انسانی     "
است، آژيتاسيون رفرميستی نازل      

 "حککا "٧در حاشيه کنگره 
 پايان دگرديسی از کمونيسم به پوپوليسم راست و رفرميسم

 

 آذر ماجدی

عليه سرمايه داری برای تهييج                  
سالن يکی از مبتذل ترين وجوه اين         

سوسياليسمی که تحت      .  کنگره بود  
تبليغ "  حکومت انسانی        "نام         

ميکردند از نظامی که تحت                          
سوسيال دموکراسی در سوئد حاکم         

رفرميسمی .  بود نيز رقيق تر است       
است که برای جنبش چپ ملی                    
اسالمی شرق زده ايرانی ممکن               
است جذابيتی داشته باشد، اما                      
کارگر کمونيست در ايران و                       
فرانسه را حتی يک لحظه بفکر هم         

 .وانميدارد

 

يکی از وجوه دردناک و زشت اين          
کنگره روش برخورد ليدر اين                   
حزب با مخالفين نظراتش در سالن         

ايشان هميشه عادت داشته است . بود
که در مقابل مخالفت عصبانی شود         

. و مخالف را تحقير و تمسخر کند            
اين خصوصيت همراه با زمان و              
بادهايی که بر غبغب افتاده است               

. شديدتر و برجسته تر شده است               
ارعاب و تحقير مخالف، بجای                  
پاسخگويی به مباحث و جوهر                   
بحث، اين حزب را کامال به يک               
فرقه با يک رهبر شبه مذهبی بدل            

  .کرده است

 

انقالب "مبحث قطعنامه مربوط به          
يک "  انسانی، حکومت انسانی           

نمونه برجسته بروز اين دگرديسی         
ما اين شعار و دفاعياتی که از         .  بود

آن ابراز شده را مفصال و همه                    
ماهيت .  جانبه نقد کرده ايم                     

پوپوليستی و راست اين شعار را              
بحث کرده ايم که اين     .  نشان داده ايم  

شعار در بهترين حالت از يک                    
" انسانی"سرمايه داری با چهره              

کنار گذاشتن شعار         .  دفاع ميکند    
استراتژيک پايه ای حزب را مورد        

اين واقعيت که      .  نقد قرار داده ايم       
ليدر اين حزب در يک روز آفتابی           
در استوديوی کانال جديد اين شعار         
را بدون هيچ بحث و تصميم گيری          
در مراجع حزبی به شعار حزب               
بدل کرده است را مورد اشاره قرار        

نقدهايمان آنچنان کوبنده       .  داده ايم   
بوده است که رهبری اين حزب را          

١٣٠شماره   
مستاصل، عصبی و هيستريک          

اين هيستری را در        .  کرده است  
دفاعيات پيش از کنگره شان                  

در کنگره هم شبح حزب          .  ديديم
اتحاد کمونيسم کارگری سالن               

موافق و  .  کنگره را ترک نميکرد    
مخالف اين شعار بايد با ما و نقد           
مستدل و کوبنده ما تعين تکليف            

تمام اين واقعيات که ما          .  ميکرد
مستدل طرح و بحث کرده بوديم،       
در کنگره به وضوح و صراحت        

بايد گفت  .  مورد تائيد قرار گرفت    
که در مباحث شفاهی، ابتذال اين        
شعار و دگرديسی اين جريان                

واقعا .  برجسته تر بروز يافت           
  .تاسف آور و دردناک است

 

در اين نوشته جنبه هايی از اين            
دفاعيات را مختصر مورد اشاره       

نقد همه جانبه           .  قرار ميدهيم     
 اين  ٧مباحث و مصوبات کنگره       
 .حزب را به آينده واميگذاريم

 

 پوپوليسم 

حميد تقوايی و کاظم نيکخواه                 
مدافعين اصلی قطعنامه مزبور           
در دفاع خويش از اين شعار و              
قطعنامه سنگ تمام پوپوليستی            

تحقير تئوری، تحقير         .  گذاشتند
مارکسيسم و دنباله روی از توده         
ها بعنوان فضيلت مورد ستايش          

 .قرار گرفت

 

حميد تقوايی دفاع خود را اين                
اين يک شعار    :  "چنين آغاز کرد   

اما ميدانيم که از يک شعار      .  است
ما با کشف شهود    ."  "فراتر ميرود 

} به اين شعار  {و رجوع به کتاب     
ما برای پاسخگويی به       .  نرسيديم

به اين شعار     "  ضرورت واقعيت  
وقتی اين شعار را              .  "رسيديم

که با چنين         "  ميگفتم ميدانستم    
. عکس العمل هايی روبرو ميشود    

اين ....  خودمان کشفش کرديم       "
بار در وسط خيابان، وسط يک            

 ".انقالب

 

در تی   :  "کاظم نيکخواه ميگويد     
وی بمدت يک ماه اين شعار را             

کسی نيامد بگويد        .  تبليغ کرديم   
معنی اش چيست؟ نگفت معلوم            
نيست؟ گفت اين دارد حرف قلب         

اين دفاعيات هيچ    ."  من را ميزند   

ارزش تئوريک، مارکسيستی يا          
يک دماگوژی    .  کمونيستی ندارد   

کنگره .  پوپولستی بيش نيست           
کمونيست ها محل آژيتاسيون                 

کنگره کمونيست    .  سطحی نيست   
ها مرجعی برای تعيين و تصويب       

. سياست های کمونيستی است               
تمسخر و تحقير تئوری به اين                
شيوه، بيانگر ابتذال پوپوليستی             

بايد از اين         .  اين جريان است        
رهبری پرسيد، از کی شما به                 

ا رسيده ايد که توده ها در                  جاين
خيابان بايد کمونيستی بودن                     
شعارها و مواضع تان را تائيد و            
تصويب کنند؟ کارگران در طول         
تاريخ نه تنها از شعارها و                         
مواضع، بلکه از دولت های ضد          

. کارگری بيشماری دفاع کرده اند      
از چه زمانی يک حزب                              
کمونيست برای تغيير شعار                    
استراتژيک پايه ای خويش،                    
شعاری که يک دهه مبارزه                     
کمونيستی و مارکسيستی بی امان       
در پشت خود دارد، به يک کارگر       
بی نام و نشان در خيابان رجوع            

 ميکند؟ 

 

اين روش نه تنها پوپوليسم و                    
دنباله روی از توده ها است، نه              
تنها تمسخر تئوری و مارکسيسم          
بعنوان يک تئوری است، بشدت           

با توسل به  . عوامفريبانه نيز هست 
حمايت تلفنی يک بيننده، حال                 
گيريم يک کارگر، ميخواهند                  
راست روی و دور شدن شان از           

بعالوه، .  کمونيسم را توجيه کنند       
اگر اينها را بعنوان يک حزب                
کمونيست جدی بگيريم، آنگاه بايد       
به متن و مکانی که اين دفاعيات            

. در آن انجام ميگيرد، توجه داشت     
اين کنگره حزب است، اينها                    
رهبری حزب هستند و ظاهرا                
دارند در مقابل کادرهای حزب از       
قطعنامه ای که مورد نقد عميق و         

همه جانبه          
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمونيستی واقع       –مارکسيستی     
اينجا يک      .  شده دفاع ميکنند          

جلسه .  آکسيون خيابانی نيست          
بر متن چنين   .  سخنرانی نيز نيست  

شرايطی است که شيوه و                           
مضمون دفاعيات آنها را                           

. آژيتاسيون دماگوژيک می ناميم       
کاظم نيکخواه با صدايی بغض              
گرفته فرياد ميزد که کارگری که         
کليه اش را فروخته به تلويزيون           
تلفن زده و از اين شعار دفاع                    
کرده است و محتوای طبقاتی اين         

. شعار را زير سوال نبرده است           
پس اين شعار کامال کمونيستی و          

در سنت       .  مارکسيستی است      
نظری اين حزب              –سياسی      

اينگونه دفاعيات و چنين روش             
اين .  هايی قاطعانه نقد شده است         

 .عکس مار کشيدن است

 

آنچنان در پوپوليسم غرق شده اند        
که بعضا حواس شان نيست که              

. الاقل صورت ظاهر را حفظ کنند     
کاظم نيکخواه با صدای لرزان              
فرياد ميکشيد که اگر رای ندهيد،         

بعدا پشيمان      .  پشيمان ميشويد     "
اگر .  ميشيد، افسوس ميخوريد          

کسی رای مخالف بدهد يا ممتنع            
راستش انسان ميماند که         ."  بدهد
را چگونه   "  پشيمان ميشويد  "اين   

 تهديد يا بازار گرمی؟ : تعبير کند

 

با روشی که ليدر حزب با                          
مخالفين قطعنامه برخورد کرد،           
مورد اول بيشتر موضوعيت پيدا        

حميد تقوايی با لحنی تحقير     .  ميکند
آميز مخالفين درون حزبی                        

. قطعنامه را خطاب قرار داد                  
تمسخرشان کرد و با عصبانيت            

: زائدالوصفی سرشان فرياد کشيد      
فقط از آدم فلسفی دفاع ميکنی              "

و آنگاه پس     !"  ديگر، خير سرت    
از يک آژيتاسيون و افشاگری                
سطحی از سرمايه داری خطاب          

بس کنيد اين          :  "به آنها گفت         
من ميخواهم    !"  "شارالتانيسم را   

بروم سوسياليسم و انسانيت را بهم      
 ".بچسبانم

 

 

 "حککا "٧در حاشيه کنگره 
 ...پايان دگرديسی از کمونيسم به پوپوليسم راست و رفرميسم 

 "پيوند سوسياليسم و انسانيت"

يا (در   "  تجديد نظری  "دم خروس     
تمام )  صحيح تر بگوييم کنار نهادن      

تئوری ها، تحليل ها و هزاران                   
صفحه دفاع منسجم و مستدل از                 

 -مارکسيسم که گنجينه نظری                    
سياسی اين حزب بوده است، با اين         

هم حميد     .  عبارت بيرون ميزند         
تقوايی و هم کاظم نيکخواه اين                    
مساله را در دفاع از قطعنامه اعالم        

" پيوند يا چسباندن                 .  "کردند
 ".سوسياليسم و انسانيت"

 

اين عبارت دروازه ای را ميگشايد          
به تمام تعابير غير کارگری از                   

گويی .  کمونيسم و سوسياليسم             
کمونيسم و سوسياليسم از انسانيت           
تهی است، يا کمونيسم و                                  
سوسياليسمی که سنت کمونيسم                 
کارگری از آن دفاع کرده است                  

لذا کلمه  .  دچار خالء انسانيت است     
کارگری در حکومت کارگری و             

" انسانی"انقالب کارگری بايد با              
  .جايگزين شود

 

اينها اولين جريان سوسياليست                  
غيرکارگری نيستند که ضعف                   

" انسانيتش"کمونيسم را در کمبود          
فی الحال جرياناتی در           .  ديده اند   

سطح بين المللی وجود دارند که                
چهره "خواهان سوسياليسم با                     

هستند و از آن دفاع                    "  انسانی
پس بايد به آقای تقوايی               .  ميکنند

بگوييم اينقدر به خود نبالد که با                  
خودمان :  "تبختر اعالم ميکند             

خير، پيش از شما       ."  کشفش کرديم  
هم اين کشف شده بود و يک ترند               
بين المللی اصال خود را کمونيست          

همان زمانی  .  های اومانيست مينامد   
که ما تعبير خود از کمونيسم را                  

به "  کمونيسم کارگری     "بعنوان      
جهان اعالم ميکرديم و بر                             
راديکاليسم افراطی خويش تاکيد              
ميگذاشتيم، اين گرايش مورد نقد ما        

  *.بود

 

جالب اينجاست که حميد تقوايی نيز        
مانند گرايش فوق الذکر در                           

١٣٠شماره   
مرزبندی با کمونيسم روسی اين         

با اين  .  شعار را کشف کرده است     
تفاوت که برای اين شعار حتی             
يک شب هم دود چراغ نخورده            

زحمت نظری نکشيده            .  است
يک روز در استوديوی           .  است

کانال جديد در پاسخ به يک                     
 اين شعار به او الهام شده           ،بيننده
حميد تقوايی به اين بی           +.  است

اعتنايی به تئوری و مارکسيسم،         
به اين شلختگی نظری مباهات             

با افتخار ميگويد که        .  نيز ميکند  
اين شعار را در خيابان يافته                   

در يکی از اصالحيه ها با        .  است
استناد به مواضع و تحليل های             
پيشين و شناخته شده حزب،                   
توصيه شده که ارجاع به                          
شوروی از قطعنامه حذف شود           

قطعنامه هنوز منتشر نشده، پس       (
از انتشار مفاد آن را بررسی                  

حميد تقوايی در       .)  خواهيم کرد   
: مخالفت با اين اصالحيه ميگويد       

کسی که از             "من ميخواهم             
تلويزيون حرف من را شنيده من         

کمونيسم {را با آن کمونيسم                    
 **".اشتباه نگيرد} روسی

 

. ذکر يک نکته ضروری است            
اينها اين چنين وانمود ميکنند، که       
از شدت انسان دوستی، تصميم            
گرفته اند که بجای انقالب                        
کارگری و حکومت کارگری               

انقالب انسانی و                 "بگويند         
اين را بايد        ."  حکومت انسانی   

بعنوان يک تبليغات عوامفريبانه        
اوال، ما   .  صرف در نظر گرفت      

روش ها و سياست های راست            
ديگر آنها را ديده و افشاء کرده             

اين جريان اگر با ديدن فجايع       .  ايم
انسانی انسانيتش بدرد ميامد،                
سياست های متفاوتی اتخاذ                     

دو نمونه برجسته آن،           (ميکرد    
جنگ غزه و احتمال حمله به                  

و )  ايران و تحريم اقتصادی              
روش های انسانی تری نسبت به        

جدل (مخالفينش بکار می بست           
آنالين، برخورد به فراکسيون              
اتحاد کمونيسم کارگری و به                 

و )  نقدهای مستدل و سياسی ما          
در همين کنگره برخورد ليدر               
حزب از پشت تريبون به مخالفين      
درون حزبی تمام اين ادعا را دود    

 .ميکند و به هوا ميبرد

 

ثانيا، اگر درد شما واقعا انسانيت        

بود، سوسياليسم تان را پر رنگ           
مگر در دفاع     .  تر تبليغ ميکرديد    

از اين چرخش به راست به                       
منصور حکمت آويزان نميشويد          

اساس سوسياليسم  :  "که گفته است   
سوسياليسم جنبش     .  انسان است    

بازگرداندن اختيار به انسان                    
پس بر سوسياليسم، لزوم        ."  است

نه (سرنگونی سرمايه داری                   
و استثمار تاکيد    )  مافيای اقتصادی 

نه اينکه       .  بيشتری ميگذاشتيد      
مباحث و رابطه ها را معکوس و         

اساس "نه اينکه         .  وارونه کنيد    
را تبديل  "  سوسياليسم انسان است   

اساس انسانيت           "کنيد به                     
حميد تقوايی    ."  سوسياليسم است   

ميگويد، هر کس اين شعار را نقد         
هم سوسياليسمش و هم                "کند      

اين را    ."  انسانيتش اشکال دارد      
هر .  بايد تحويل خود ايشان داد            

کس بجای انقالب کارگری و                  
حکومت کارگری و جمهوری               

انقالب "سوسياليستی شعار                     
انسانی، حکومت و جمهوری                 

را تبليغ ميکند هم                   "  انسانی
سوسياليسمش و هم انسانيش                   

 .ميلنگد

 

انتخاب اين شعار هيچ ربطی به           
انسان دوستی و اومانيسم و غيره         

يک انتخاب پراگماتيستی و     .  ندارد
ديده اند که با      .  اپورتونيستی است 

وضعيت شان در جامعه هيچ                   
شانسی برای سهيم شدن در قدرت       
ندارند، مثل بسياری احزاب چپ         
طی تاريخ، فکر کرده اند که اگر           
به راست بچرخند، در سوسياليسم       
شان آب بريزند، به جنبش های              
راست و بورژوايی نزديک شوند       
و با آنها جبهه های اعالم نشده                
تشکيل دهند، اگر رهبر آدمکشان        
را به ميان مردم قاچاق کنند، شايد        

اين .  بتوانند در قدرت سهيم شوند       
اين مسير پيش از     .  راه رفته است   

هيچ .  اين بارها کوبيده شده است        
حزب چپی با راست شدن به جايی     

حزب توده و            .  نرسيده است     
سازمان اکثريت مثال های بومی         

سرنوشت تان   .  اين روش هستند     
 .قابل پيش بينی است

 

در اين کنگره، حميد تقوايی و                 
رهبری اين حزب بطور کامل با           
تمام سنت ها، تحليل ها و مواضع         

مارکسيستی 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و کمونيستی کارگری اين حزب           
تعيين تکليف و تسويه حساب                  

تحليل منصور حکمت از       .  کردند
مساله شوروی، که عمال بعنوان          
تحليل های اين سنت و حزب                   
برسميت شناخته ميشد، دفاع قاطع      
اين حزب و جنبش از کمونيسم               
کارگری، انقالب کارگری و                  
حکومت کارگری همه از پنجره          

گويی بيست  .  بيرون ريخته ميشود  
سال فعاليت سخت و شبانه روزی       
نظری برای تبيين کمونيسم                      
کارگری و مختصات آن بيهوده و        

گويی يک  .  اتالف وقت بوده است    
مشت انسان فرقه ای ايدئولوژيک      

به .  دور هم جمع شده بودند                  
عقلشان نرسيده که بجای تيز                   
کردن خصلت کارگری اين                     
کمونيسم و سوسياليسم، بجای                
شعار آزادی، برابری، حکومت          

که در زمان خود نيز          (کارگری   
از جمله بعنوان سدی برای                       
گرايشات راست روانه در حزب         

بگويند )  تبيين و فرموله شد                
انقالب انسانی، حکومت                        "

  ".انسانی

 

حميد تقوايی سطحی گری                         
مارکسيستی، درک پوپوليستی از       
مارکسيسم، شلختگی نظری را             
پيش از اين نيز بارها به نمايش              

يک نمونه بارز و          .  گذاشته بود   
موخر تر آن در ارائه و دفاع از             

جمهوری سوسياليستی       "شعار       
بود که عميقا و قاطعانه            "  ايران

مورد نقد منصور حکمت قرار              
ک به سايت منصور         .ر.  (گرفت
اين بار همان روش را با       )  حکمت

بی اعتنايی بسيار بيشتر به                        
تئوری، آغشته تر به پوپوليسم و           
اپورتونيسم پراگماتيستی خصلتی      

اکنون .  خود، به نمايش ميگذارد        
کامال بر پای خود استوار است و          
تمام قد در مقابل جامعه قرار                   

لذا با خيال راحت به      .  گرفته است 
مارکسيسم و سنت کمونيستی                 
کارگری حزب می تازد و                         
باقميانده های حزب را ميبرد                  
تحويل گرايش راست پوپوليستی         

 .بدهد

 

 "حککا "٧در حاشيه کنگره 
 ...پايان دگرديسی از کمونيسم به پوپوليسم راست و رفرميسم 

 "انسانی"سرمايه داری با چهره 

آنها، يا بهتر       "  انسانی"جمهوری    
بگوييم سوسياليسمی که پشت اين             
جمهوری انسانی پنهان کرده اند،             
در بهترين حالت سوسيال                              

. دموکراسی را نمايندگی ميکند                
افشاگری های آبکی آنها از سرمايه        
داری، از زياده روی های سرمايه          
داری عنان گسيخته و بازار آزاد،            
يک رفرميسم دست و پا شکسته را          

يکی از کشفيات       .  نمايندگی ميکند   
من درآوردی جديد حميد تقوايی                

. است"  وجه توليد انسانی      "تعيين    
در .  انسان نميداند که بخندد يا بگريد     

: ميگويد"  حکومت انسانی "دفاع از   
 ".وجه توليد انسانی رفاه است"

 

در موضع گيری و تعيين سياست             
" شتر مرغی   "يک نوع تاکتيک            

تمام اسناد غنی            .  بکار ميبرند     
مارکسيستی، گنجينه آثار، تحليل ها       
و مواضع کمونيستی کارگری و               
حتی برنامه يک دنيای بهتر را در           
کمد اسناد حزب بايگانی کرده اند،           
و هر روز يک تحليل راست تر از           
روز قبل، يک موضع پوپوليستی تر   
از پيش تبيين و به جامعه ارائه                    

اما بمحض آنکه راست             .  ميکنند
روی شان، پوپوليسم شان، انحراف       
شان از مارکسيسم و مواضع و                   
سياست های پايه ای حزب را                      
گوشزد ميکنيم و مورد نقد قرار                 
ميدهيم، ياد آن اسناد ميافتند و                       
ميگويند ما بر مبنای آن فعاليت                   
تئوريک و آن گنجينه حاال ميتوانيم          

ما کمونيسم  .  "اين مواضع را بگيريم  
با شيوه ای   !  عجبا!"  کارگری هستيم 

اپورتونيستی بين مواضع راست و         
پوپوليستی جديد حميد تقوايی و                  
مواضع کمونيستی و مارکسيستی           

  .اوليه حزب ميلغزند

 

مواضع راست جديدشان را نقد                  
ميکنيم، پاسخ ميدهند که ما اتکايمان       

از برنامه  .  به منصور حکمت است    
يک دنيای بهتر برايشان نقل ميکنيم       
و نشان ميدهيم که بر مبنای اين                  
برنامه، سياست و مواضع شان                 

سوسياليسم شان ربطی   .  راست است 

١٣٠شماره   
به سوسياليسم کارگری مارکس و      

در بهترين  .  منصور حکمت ندارد  
حالت سرمايه داری با چهره                  

: پاسخ ميدهند    .  است"  انسانی"
منصور !"  "فرقه ای شارالتان     "

 "!حکمت پيغمبر و قديس نبود

 

 مهر پايانی بود بر هر           ٧کنگره  
اثر و نشانی که از کمونيسم                     
کارگری منصور حکمت در اين        

اين کنگره  .  حزب باقی مانده بود     
بر راست روی سياسی اين حزب       
در قبال دو جناح جمهوری                      
اسالمی، نزديکی آن با دو جنبش        
سبز اسالمی و ناسيوناليسم پرو           
غرب که طی ماه های گذشته در         
اجتماعات مختلف اپوزيسيون در      
خارج کشور گسترش و توسعه            
يافته است، کنار گذاردن                           
شعارهای پايه ای کمونيستی اين        
حزب، بايگانی کردن اسناد و               
مواضع پايه ای مارکسيستی آن،        
روش های اصولی، انسانی،                 
کمونيستی و حزبی آن به يک جا         

اين .  مهر تائيد و تصويب زد              
حزب ديگر هيچ ربطی به حزب         
کمونيست کارگری اوليه و اصلی     

  .ندارد

 

کاظم نيکخواه نيز در دفاع خود           
از اين شعار اين نظر ما را مورد        

حزب و      :  "تائيد قرار ميدهد          
کمونيسم با اين شعار يک چيز              

کمونيسم چيز      ."  ديگر ميشود     
حزبی که شما       .  ديگری نميشود   

. در رهبری آن نشسته ايد، چرا           
اين حزب فی الحال چيز ديگری         

ديگر قابل بازشناسی     .  شده است  
قرابتی با کمونيسم                .  نيست

کارگری منصور حکمت،                      
سياست ها، مواضع و سنت اوليه       

اين حزب اکنون به يک    . آن ندارد 
حزب سانتر رفرميست بدل شده         

چند سالی است که اين               .  است
روند آغاز شده بود و در مقابله با        
تند پيچ سياسی اخير سرعت اين          
چرخش به راست شتاب شگفت           

اين را بايد به جامعه      .  آوری يافت 
اينها .  و طبقه کارگر اعالم کرد         

دارند سوسيال دموکراسی،                     
مواضع حزب رنجبرانی،                        
پوپوليسم راست را در بسته بندی         
کمونيسم کارگری به مردم و طبقه      

ما اجازه     .  کارگر قالب ميکنند        
پرچم کمونيسم       .  نخواهيم داد      

کارگری را تاکنون برافراشته               
پس از اين نيز         .  نگاه داشته ايم     

 .چنان خواهيم کرد

*** 
 

البته عجيب نيست که حميد               *
تقوايی اين مساله را بخاطر                      

اين دوره ای است که            .  نمياورد
ايشان يک کمونيست نيمه وقت             
بود و زياد در کوران مباحث و              
فعاليت های کمونيسم کارگری              

  .قرار نداشت
 

من وقتی  :  "در ادامه ميگويد      **
کمونيست شدم ميدانستم کمونيست     

بايد گفت، درست     ."  روسی نيستم  
ايشان در آن زمان                      .  است

 .مائويست و کمونيست چينی بود
 

اين حزب تماما به يک حزب            +
در .  تلويزيونی بدل شده است             

تلويزيون موضع ميگيرد، موضع      
عوض ميکند، شعار انتخاب                   

مراجع .  ميکند، شعار تغيير ميدهد    
تصميم گيری و سياست گذاری             
حزب کامال از حيض انتفاع افتاده       

يک شعار و موضع اساسی و       .  اند
پايه ای را ليدر حزب در يک                  
بحث تلفنی با بيننده تلويزيون                  
اتخاذ ميکند، بمدت يک ماه آنرا            

آنگاه پس از نقد های     .  تبليغ ميکنند 
ما يادشان ميافتد که يک قطعنامه          
تنظيم کنند و در کنگره به                           

اين حزب به        .  تصويب برسانند   
ليدر حزب هر    .  اينجا رسيده است   

کاری .  موضعی بخواهد ميگيرد      
هم ندارد که با مواضع تاکنونی              

اگر کسی  .  حزب در تناقض است     
هم با او مخالفت کند، با تحقير،               
تمسخر، ريشخند و عصبانيت                

حال بايد اين معما      .  مواجه ميشود 
 فرقه کيست؟: را حل کرد

! آزاديخواهان، کارگران،کمونيستها  

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



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در تاريخ مباحثات کمونيستی دنيا       
بعضا به بازبينی هايی بر                           
ميخوريم که کسانی چندين سال             
بعد با رجوع به بحثهای انجام شده       

دسته ای  .  به نتايج جديدی ميرسند    
شراف به اتفاقات رخداده بعد         ابا   

از بحث به صحت نظرات طرف         
عده ای هم به            .  مقابل ميرسند   

. نقايص استدالالتشان پی ميبرند         
يک پايه تمايز سياست                                 
اپورتونيستى و سياست کمونيستى     

. با گذر زمان مشخص شده است          
صحت بحث های لنين و سفسطه          
بافی های تروتسکی و منشويک          

به .  ها از اين نوع بحث هاست             
 سال بعد از شورش            12فاصله   

 برای همگان در      1905زمستانی  
جنبش سوسيال دموکراسی روسيه     

. صحت نظرات لنين تاييد شد                 
مباحثات انترناسيونال دوم بين              
خيل عظيمی از سوسياليست های       
سابق و ناسيوناليست های دو آتشه      
طرفدار جنگ جهانی از سويی             
در سوئيس با لنين که منتقد چنين           
راست روی در انترناسيونال دوم       

. بود نمونه گويای ديگری است            
اگر چه در کنفرانس سوئيس لنين         
در اقليت بود اما آنچه که در تداوم        
تاريخ اثبات شد صحت خط نقد              

 .لنين بود

 

مثالهای متعددی از قبيل بحث                
های رزا لوکزامبورگ با                          
کائوتسکی در سوسيال دموکراسی    

 بحث   ، انگلس با دورينگ       ،آلمان
های مارکس با پرودون و يا نقد             
برنامه گوتا ميتوان در اين زمينه          

موخرترين بحث موجود    .  برشمرد
در تاريخ شفاهی و کتبی جنبش              
کمونيسم کارگری بحث های                  
اعضای فراکسيون اتحاد کمونيسم     
کارگری در حزب کمونيست                 
کارگری و نقد اين فراکسيون بر           

در کمونيسم   "  تجديد نظر طلبی     "
کارگری توسط جناح رهبری                
وقت حزب کمونيست کارگری             

تجديد "هر چند که در تاريخ        .  بود
هميشه بعنوان دشنام     "  نظر طلبی  

بر عليه مخالفين سياسی استفاده            
شده است اما اين نبايد موجب                  

 !برای ثبت در تاريخ
 دست چه کسی در انبان جنبش های ديگر بود؟

 على طاهرى

لوث شدن معنای جهت گيری های          
تجديد "معموال   .  معين سياسی شود    

به معنای ارائه تفسيری    "  نظر طلبی 
ديگر از مارکس و کمونيسم                         
کارگری در جهت تطبيق با شرايط         

امری .  متحول سرمايه داری است       
در "  تجديد نظر طلب    "که رهبران     

تاريخ از برنشتاين تا کائوتسکی               
منجمله بر نارسايی مارکسيسم                  
بعنوان علم شرايط رهايی پرولتاريا      
بر آن پافشاری و تبليغ سياسی کرده        

کمونيسم کارگرى اين عنوان          (.اند
را به معناى رايج آن در ميان چپ            

کمونيسم کارگرى از     .  بکار نميبرد  
اهداف سياسى و جنبشى و طبقاتى           
متفاوت حرف ميزند و نقد آرا و                 
تفکرات غير مارکسى را به اين                
اعتبار توضيح ميدهد و نه بعنوان            

 ".)انحرافى صرفا تئوريک"

 

حميد تقوايی و رهبری وقت حزب          
کمونيست کارگری در آن موقع                 
اقامه دليل می کردند که هر کس                
جلوی حزب کمونيست کارگری              

بايستد مجبور    )  منظور رهبريش   (
می شود در کنار جنبش های                        
اجتماعی ديگری بايستد و دست در        
انبان جنبش های سياسی ديگری              

البته اين سالح زنگ زده هر         .  ببرد
کس با ما نيست بر ماست سراپا                 

اين يک شيوه   .  پوچ و بی اساس بود     
قديمی سرکوب مخالفين بجای                    
جواب سياسى دادن به منتقدين و               
بدرقه کردن طرف مقابل با ترور             

بعنوان .  شخصيت و تهمت است           
مثال سازمان مجاهدين هم که                      
تاريخا جواب نقد مخالفينش را نداد          
بالفاصله يک سردوشی همکاری با      
جمهوری اسالمی به منتقدينش                  

يا جرج بوش دنيا را     .  تحويل می داد  
به يا با ما و يا بر عليه ما  فرا                          

يک بحث پايه اى منصور      !  ميخواند
حکمت در مباحث کمونيسم                          
کارگرى اينبود که جنبش کمونيسم          
کارگری پديده بسيار وسيع تر و                
فراترى از احزاب و جرياناتى                   
هستند که اين سنت از خود بيرون            

 و  ،اما تقليل جنبش به حزب      .  ميدهد
 ،يا جنبش هيچ و حزب همه چيز               

سياستى بود که حميد تقوايی با بحث       

١٣٠شماره   
هايش در رابطه با حزبيت راه              

 اين نشان از عدم درک           .انداخت
 نقطه  ،نبود"  انحراف تئوريک "و  

شروع سياستى ديگر براساس             
 . منافعى ديگر بود

 

اعضای قديمی جنبش کمونيسم           
کارگری بواسطه نقد بر سياست         
های راستروانه در حزب                        
کمونيست کارگری متهم به                    
نزديک شدن با جنبش ملی                       

در بيرون حزب      .  اسالمی شدند  
بعضا تهمت رفتن با جناح راست       
پروغرب را بر عليه منتقدين                 

هر چند که در زمان      .  بکار بستند 
خودش اين بحث هاى سست و              

 اما شمايل    ،بى پايه پاسخ داده شد      
و چهارچوب همين جريانات                 
بويژه با تحوالت اخير سياسى              

امروز .  ايران بشدت تغيير کرد        
برای هر ناظر سياسی که                        
پراتيک و تاريخچه حزب                        
کمونيست کارگری را ميداند                 
اعتبار سياسی که رهبران جنبش       
ملی اسالمی از حزب کمونيست         
کارگری و رهبريش می گيرند            

 .واقعا تاسف آور است

 

حميد تقوايی اعالم می کند که تز         
انقالب انسانی از خيابان آمده                
است و ربطی به هيچ کتاب و                 

کمونيست ها       .  تئوری ندارد      
تاريخا رفته اند تئوری گفته اند             
تز نوشته اند که برای مقابله با               

با .  تزهای ارتجاعی مسلح باشند      
 مارکسيسم  ،اين قول آقای تقوايی     

و جهان امروز بحثی از منصور        
احتياجی .  حکمت موردی ندارد      

 خود خيابان         ،به کتابی نيست         
به راستی   !  شعارش را می دهد       

فرق حزب کمونيست کارگری که     
اسم اعتراض های خيابانی را               
انقالب می گذارد و سازمان های        
پوپوليستی چون مجاهدين خلق            
که بدون بررسی تئوريک و                   
سنجش هر اعتراضی را قيام                

 و البته               ،معرفی می کنند              
رويدادهاى اخير را انقالب                    

  چيست؟،مينامند

 

سوالی که باقی می ماند اينست             
که رابطه مبارزه طبقاتی با                     
انقالب سياسی چيست؟ حميد                 
تقوايی در جواب به اصالحيه به         

قطعنامه اش در رابطه با نقش                
کارگران در رابطه با انقالب در          

کنگره اخير اين حزب کل بخش             
البته ايراد   .  مربوط را حذف کرد      

آن قطعنامه با آن اصالحيه درست      
نميشد اما آن اصالحيه چهارچوب      

. ديگرى را به آن تحميل ميکرد            
براستی بی افقی از اين عميق تر           
در نداشتن پاسخی برای جنبش              
کارگری را از اين واضح تر کجا         

 می توان نشان داد؟

 

اما اينکه يک حزب کمونيستی راه   
حلى برای سازماندهی جنبش                 
طبقاتى اش نداشته باشد دقيقا                   
همان باليی سرش می آيد که در            

 بر سر سازمانهای چپ و      57سال  
حزب .  راست پوپوليست آمد            

کمونيست کارگری را منصور             
حکمت در ادامه تالش کمونيستى        
اش برای اين هدف ايجاد کرد که          
سدی و سنگرى برای قربانی                  
نشدن دوباره طبقه کارگر و جنبش    

اما .  کمونيسم کارگری بسازد           
امروز شاهديم که هر روز آن                 
حزب دوست داشتنى سابق در               
برابر ارتجاعی ترين جنبشهای            
ديگر خلع سالح ميشود و                           
شعارهای جنبش های ديگر را               

بجای داشتن  .  روى چشم ميگذارد   
نقشه عمل و آلترناتيو خود از                  

تغذيه "  انبان جنبشهای ديگر          "
امروز هيچ احتياج به                 .  کنند

توضيح و تفسير نيست که دست            
کدام جريان سياسی در سفره و               
انبان جريانات ملی اسالمی و                 

  *!جنبشهاى بورژوائى است

دست مذهب از 
سر زندگى 
!مردم کوتاه  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 همراه  ، دسامبر ٧  – آذر   ١۶روز  
با دانشجويان و مردم آزاديخواه            
در ايران تظاهراتها و اجتماعاتى        
توسط سوسياليستها و کمونيستها         

. در خارج کشور برگزار شد                 
سياست حاکم به اين تظاهراتها              
حمايت از مبارزه انقالبى مردم            

 ،ايران عليه جمهورى اسالمى             
دفاع از حقانيت مبارزه براى                 

 دفاع از راه حل                      ،سرنگونى
کارگرى و خواستهائى مانند                   
آزادى کليه زندانيان سياسى و                
محاکمه سران رژيم بجرم جنايت        

فعالين حزب اتحاد   .  عليه مردم بود  
کمونيسم کارگرى در تظاهراتها و     
اجتماعات استکهلم و گوتنبرگ            

 و تورنتو      ، لندن انگلستان     ،سوئد
 . کانادا فعاالنه شرکت کردند

 

  سوئد ،استکهلم

تظاهرات استکهلم بدعوت                       
شوراى حمايت از مبارزات                "

" آزاديخواهانه مردم ايران                      
در اين تظاهرات که      .  برگزار شد 

 نفر از سوسياليستها     ٢٠٠بيش از   

و مردم آزاديخواه با پرچمهاى               
 از جمله با       ،سرخ شرکت داشتند    

مرگ بر جمهورى         "شعارهاى     
حکومت ضد زن             "،"اسالمى
حکومت مذهبى           "،"نميخوايم
 و   ،"زنده باد آزادى      "،"نميخوايم

. آغاز شد  "  زنده باد سوسياليسم     "
در ادامه داوود شمسائى از فعالين       

 خانم عصمت از               ،سوسياليست
مادرانى که چندين از اعضاى               
خانواده اش توسط جمهورى                   

 صديقه   ،اسالمى اعدام شده است       
محمدى از جانب حزب کمونيست      

 و سياوش دانشور از جانب      ،ايران
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               

همينطور .  سخنرانى کردند          
نمايشگاه عکسى از جنايات                     

  آذر؛ ١۶
 عليه جمهورى اسالمى و حاميانش

جمهورى اسالمى در محوطه نصب     
 . شده بود

 

  سوئد،گوتنبرگ

احزاب و سازمانهاى کمونيست و           
چپ و فعالين سوسياليست از جمله          

 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
 سازمان     ،حزب کمونيست ايران         
 نهادهاى    ،اتحاد فدائيان کمونيست       

مدافع حقوق کارگرى و فعالين                   
سوسياليست با فراخوانهاى خود در       

 ٣محل برنزپارکن از ساعت                      
در طول     .  بعدازطهر جمع شدند        

تظاهرات نمايندگان و فعالين و                  

شرکت کنندگان در محل در دفاع از       
مبارزات انقالبى مردم ايران و                  

در .  دانشجويان سخنرانى کردند         
طول تظاهرات مرتبا شعارهاى               

، "مرگ بر جمهوری اسالمی                "
 ،کارگر  "،" برابری          ،آزادی"

و غيره سر     "   اتحاد اتحاد    ،دانشجو
صدها اطالعيه توسط       .  داده ميشد   

فعالين حزب اتحاد کمونيسم                         
دراين .  کارگرى توزيع شد                  

تظاهرات پيام حزب اتحاد کمونيسم        
کارگری به زبان انگليسی را                      

 و پيام             ،صادق امير رحمانى            
سازمان آزادی زن را شهال نوری           
به زبان سوئدی قرائت کردند و                  
کريم نورى از کادرهاى حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگرى سخنرانى          

همينطور دراين تظاهرات          .  کرد
حزب سوسياليستهای       "نمايندگان       
جوانان حزب چپ   "و  "  عدالت خواه 

شرکت داشتند و ضمن                "  سوئد

١٣٠شماره   

سخنرانى حمايت خود را از                   
تالش مردم ايران براى                             
سرنگونى جمهورى اسالمى                

 . اعالم کردند

  

  انگلستان،لندن

 آذر، در لندن         ١۶روز دوشنبه      
تظاهراتی با شرکت فعالين                     

 چپ و آزاديخواه با       ،سوسياليست

مرگ بر جمهوری        "فريادهای    
، "زنده باد سوسياليسم  "،  "اسالمی

کارگر زندانی، زندانی سياسی        "
زنده باد    "، و        "آزاد بايد گردد       

از "  آزادی، زنده باد برابری            
اعتراضات حق طلبانه مردم                 

در اين     .  ايران حمايت کردند         
اجتماع نمايندگان احزاب سياسى       
و فعالين سوسياليست سخنرانى           

فعالين حزب اتحاد                .  کردند
کمونيسم کارگری، با برگزاری         
ميز کتاب و نمايشگاه عکس از            
جنايات جمهوری اسالمی به                 
توزيع اطالعيه های انگليسی و           
فارسی حزب و همچنين پيام علی       
جوادی دبير کميته مرکزی                     

در .   آذر پرداختند      ١۶بمناسبت    
اين اجتماع چند روزنامه چپ از        
جمله نشريه حزب کمونيست                
بريتانيا با سيروان قادری از                  
کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم            

 آذر و         ١۶کارگرى در باره             
اعتراضات اخير مردم ايران                

 .گفتگو کردند

  کانادا،تورنتو

 آذر روز        ١۶اجتماع بمناسبت        
 دسامبر در ميدان مل           ٧دوشنبه   

اين .  لسمن تورنتو برگزار شد           
تظاهرات به فراخوان شورای               
پشتيبانی از مبارزات مردم در              

 حزب     ،)کانادا  -تورنتو(ايران     
اتحاد آمونيسم آارگری و  چند              
حزب و سازمان سياسى ديگر                

دراين گردهمائى         .  برگزارشد
سوسياليستها و کمونيستها از جمله     

سرنگون باد        "با شعارهاى                
با پرچمهايی   "  جمهورى اسالمى  

 حکومت   ، برابری  ،آزادی"سرخ   
زنده باد                    "،"کارگری

محاکمه سران          "،"سوسياليسم
" رژيم به جرم جنايت عليه مردم         

" آزادی و برابری و رفاه               "و    
در طول تظاهرات   .  شرکت داشتند 

شعارهائى مانند؛ مرگ بر                        
 زندانی سياسی   ،جمهوری اسالمی 

 ، زنده باد َآزادی     ،!َآزاد بايد گردد   
 زنده باد             ،زنده باد برابری            

 مرگ بر اين حكومت      ،سوسياليسم
 نه شاه ميخواهيم نه                ،ضد زن   

 مرگ بر جمهوری                        ،رهبر
به زبانهای فارسی و            !  اسالمی

! انگليسی مرتبا تكرار ميشد                   
سخنرانان اين تظاهرات از                      
زوايای مختلف به افشای رژيم              
اسالمی پرداخته و از گسترش و          
راديكال شدن مبارزات مردم در          

 !  َآذر سخن ميگفتند١٦

 

فخری جواهری کادر حزب اتحاد       
آمونيسم آارگری از سخنرانان           

در همين روز    .  اين تظاهرات بود   
تلويزيون 

١۴صفحه   
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CTV          با هما ارجمند کادر حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى در باره           

 َآذر و مبارزات مردم برای             ١٦
سرنگونی رژيم اسالمی گفتگو            

در اين مصاحبه هما ارجمند      .  آرد
ضمن تاکيد بر  مبارزه مردم بر             
عليه هر دو جناح و آليت رژيم              

 تصريح کرد که مردم             ،اسالمى
 برابری و رفاه به           ،برای َآزادی  

صحنه آمدند و نه در دفاع از                    
موسوی و يا يكی از دو جناح                   

 

  آذر؛ ١۶
 ...عليه جمهورى اسالمى و حاميانش

اين مصاحبه در بخش اخبار       .  رژيم
 . پخش شد  CTVتلويزيون 

 

براى ديدن گزارش تصويرى به               
 . سايت حزب مراجعه کنيد

 

تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى

 ١٣٨٨ آذر ١٧ – ٢٠٠٩ دسامبر ٨

١٣٠شماره   
 

  ،پيام سازمان ًآزادی زن به دختران و زنان شجاع و آزاديخواه
 

 ١۶نقش رهبری تان در اعتراضات 
 !آذر تحسين برانگيز است

 

به شما برای شجاعت بی نظير، استقامت و هشياری تان در مبارزه                     
اخبار مقاومت های       .  عليه رژيم اسالمی صميمانه تبريک ميگويم               

پرشور و نقش پيشتازتان در جنبش آزاديخواهانه مردم را با شعف و                   
همه جا از بی باکی زنان و نقش فعال و مبتکر                  .  افتخار دنبال ميکنيم   

جنبش آزادی زن در ايران     .  آنها در رهبری مبارزات سخن گفته ميشود      
آنچنان وسيع و عميق شده است که ديگر چنين توصيفاتی با تعجب و                    

نقش مهم و تعيين کننده زنان و جنبش آزادی زن             .  شگفتی بيان نميشود  
همه .  در جنبش سرنگونی طلبانه مردم اکنون بر همه آشکار شده است            

از موافق و مخالف رژيم زن ستيز اسالمی ميدانند که زنان در مبارزه               
عليه رژيم اسالمی بجز زنجيرهايشان، چيزی برای از دست دادن                       

 . ندارند
 

سی سال زن ستيزی عريان، سی سال سرکوب و بيحقوقی، سی سال                  
تحقير و تبعيض، سی سال حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی آنچنان                       
نفرتی را از رژيم اسالمی در قلب های زنان آکنده کرده است، چنان                    
اشتياقی از دنيای بدون جمهوری اسالمی، بدون زن ستيزی و دنيای                   
آزاد و برابر در آنها ايجاد کرده است که با بی پروايی و شجاعت                            
تحسين آميزی در پيشاپيش صفوف معترضين ضد رژيم قرار گرفته                 

اين واقعيت   .  اند و تعرضات به اوباش اسالمی را رهبری ميکنند                     
 .شيرين و پرافتخار جنبش آزادی زن در ايران است

 

مبارزات شما برای آزادی و            .  دست هايتان را به گرمی ميفشارم              
با هم عليه اين رژيم          .  برابری را با هيجان و تحسين دنبال ميکنيم                 

. آينده از آن ما است     .  سرکوبگر و زن ستيز با تمام قوا مبارزه ميکنيم           
ميتوانيم و بايد اين نظام را به زير کشيم و بر ويرانه های آن جامعه ای                

ميتوانيم و بايد جنبش آزاديخواهانه     .  آزاد، برابر، مرفه و الئيک بسازيم     
ميتوانيم و بايد هر گونه سياست و            .  خود را تا پيروزی به پيش بريم           

. دسيسه ای برای عقيم کردن جنبش و مبارزاتمان را خنثی و طرد کنيم             
 آذر رعشه مرگ بر پيکر فرتوت اين رژيم جنايتکار                   ١۶شعارهای   

انداخت و در قلب های انسان های آزاديخواه و برابری طلب شادی و                  
بترسيد، "  "خامنه ای بدونه، بزودی سرنگونه           .  "هيجان برانگيخت  

ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا              "و   !"  بترسيد، ما همه با هم هستيم           
. پيام آزاديخواهانه و راديکال شما را به گوش جهانيان رساند          !"  بجنگيم

سازمان آزادی زن را علنا در محالت         .  به سازمان آزادی زن بپيونديد     
با هم انقالب زنانه را در ايران به پيش            .  و شهرهای خود تشکيل دهيد     

 .خواهيم برد
 

 ! سرکوب زنان ممنوع،ستم بر زن موقوف

 !زنده باد آزدای زن
 

 سازمان آزادی زن

 ١٣٨٨ آذر ١٧

 . کند

تشکل های توده ای            - ٢    
کارگری در کنار تشکلهای                

پيشروی و  .  حزبی طبقه، يک رکن اساسی مبارزه طبقاتی کارگران است           
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 امری                        

کارگران کمونيست و حزب کمونيستی کارگری بايد                        .  حياتی است   
پرچمدار متحد کردن صفوف کارگران و ابراز وجود مستقل طبقه کارگر              

حزب کمونيستی کارگری بايد به رهبر مبارزه توده های مردم                      .  باشند
 . برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی بدل شود

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

حزب .  انقالب کارگری يک انقالب سازمانيافته و آگاهانه است               - ۵    
سياسی طبقه کارگر و فعاليت کمونيستی کارگری اساسا تالشی معطوف                

تبديل حزب  .  به سازماندهی و تامين رهبری در يک مقياس وسيع است                 
که قادر به    "  رهبر  –سازمانده  "اتحاد کمونيسم کارگری به حزب سياسی         

حزب اتحاد کمونيسم      .  تامين اين ملزومات باشد اولويت اساسی ماست               
کارگری تمامی فعالين و نيروهای انقالب کارگری را به تشديد فعاليت                     

 . برای تحقق ملزومات و سازماندهی اين امر خطير تاريخی فرا ميخواند

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

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  حزب باتفاق آراء۵مصوب پلنوم 

 ٢٠٠٩سپتامبر 

...زنده باد انقالب کارگرى   
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ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 
 

Www.wupiran.org 
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 تلويزيون
 برای يک دنيای بهتر

ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠

 

بيطرف نيست، .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است  
اه و           .  جانبدار است  ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ی             .   سعادت انسانها است   ست ي ال ما برای يک جمهوری سوسي
ه                 .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام لطفا روز و زمان پخش اين برن

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  

!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/ 

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

 

اطالعيه آغاز برنامه های هر 
 روزه تلويزيونی

 

برنامه ای از حزب  –برای يک دنيای بهتر "
 " اتحاد کمونيسم کارگری

  

بدينوسيله به اطالع کارگران و تمامی مردم آزاديخواه و                          
برنامه ای    –برای يک دنيای بهتر     "برابری طلب ميرسانيم که     

بزودی برنامه های روزانه     "  از حزب اتحاد کمونيسم کارگری     
آغاز "  کانال يک "خود را به مدت يکساعت از طريق شبکه             

 . خواهد کرد

 
 آمريکای شمالی و    ، اروپا ، خاورميانه ،اين برنامه ها در ايران    

در ايران و   "  يوتل ست دبليو  "استراليا از طريق ماهواره های      
در آمريکای شمالی و استراليا  قابل             "  ۵تل استار       "،اروپا

در "  هات برد  "صدای اين برنامه ها از طريق              .  ديدن است  
اين برنامه ها از طريق     .  نيز پخش ميشود  "  راديو پدر "شبکه  

نيز قابل مشاهده    COM.GLWIZ.WWW شبکه اينترنتی       
 .است

 
برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل                       

 .  شروع خواهد کرد٢٠١٠سال جديد ميالدی 

 
برای يک دنيای بهتر برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم                           

برای سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار نظامی       .  کارگری است 
 يک جمهوری ، رفاه و سعادت همگان، برابری،متضمن آزادی 
 .  مبارزه ميکند،سوسياليستی

 
شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و                             

زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم        .  آشنايان خود برسانيد  
 . خواهد شد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ دسامبر ٩



١۶صفحه                                                                  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                       

 

 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                 

١٣٠شماره   
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       

مادام که انسانها        .  جامعه است   
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 و        -۴
رهايى مردم در جدال تاريخساز        
کنونى در ايران قبل از هر چيز           
منوط به اين است که اوال، طبقه          
کارگر بعنوان يک نيروى مستقل      
و تحت پرچم سوسياليستى خود پا      
به ميدان مبارزه بر سر قدرت               
سياسى بگذارد؛ و ثانيا، توده                 
وسيع مردمى که عليه رژيم                    
اسالمى بپاخاسته اند به                              
سوسياليسم و جمهورى                             
سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو     

سياسى و اجتماعى واقعبينانه و             
تحقق اين     .  قابل تحقق بنگرند         

ملزومات وظيفه حياتى حزب                
. اتحاد کمونيسم کارگرى است              

حزب اتحاد کمونيسم 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

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

 : کارگری در گرو

تامين استقالل سياسی و         - ١    
تشکيالتی جنبش طبقه کارگر و            
بميدان آمدن اين طبقه با پرچم                 

جنبش .  سوسياليستی اش است          
طبقه کارگر جنبشی برای رهائی        
جامعه است و بايد در ابعاد وسيع          
اجتماعی بمثابه آلترناتيو آزادی            

جامعه قد علم   

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

١۴صفحه   


