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 سياوش دانشور

 

 جنبش ملى اسالمى
 باز هم شکست و بن بست

 

 با تمام فرقه هاى متشکل و غير                  ،جنبش ملى اسالمى    
متشکل آن به شمول شخصيت هاى سياسى و طيف عمده            

 یکبار  ،نویسندگان و ادبا و روزنامه نگاران و رسانه ها            
این جنبشى است که     .  دیگر کشتى اش به گل نشسته است        

همزاد حکومت اسالمى است و تا حکومت اسالمى                        
سرپاست تنفس آزمایشگاهى و تحرک موسمى آن در                   

اما با پایان         .  قالبهاى گوناگون وجود خواهد داشت                
" اصالح طلب نظام  "جمهورى اسالمى این جنبش بعنوان      

استراتژى این جنبش گسترده کردن پایه        .  نيز تمام ميشود  
دراین جنبش با    .  حکومت اسالمى و حفظ و بقاى آنست           

جریانات و عناصرى روبرو هستيم که در جلسات                          
سازمانى و سمينارها و ميز شام و محافل درونى خود را             

 ،"ناسيوناليست و ليبرال       "،"جمهوریخواه  "،"سکوالر"
چپ و      "،"پلوراليست و طرفدار حکومت پارلمانى             "

و غيره  "  پست مدرنيست " و در سالهاى اخير       ،"دمکرات
عده اى دراین جنبش سرنگونى طلب اند         .  معرفى ميکنند 

اما بزحمت سياست شان با طيفى که صبح تا شب عليه                  
ميخوانند قابل     "  خشونت نکنيد    "انقالبيگرى روضه          

 . تفکيک است

 

نگرش و چهارچوب سياسى حاکم به جنبش ملى اسالمى            
. نگرشى توده ایستى و ناسيوناليستى و اسالم زده است                

این جریانات که بعضا با هم دشمنى و اختالف خانوادگى            
بعنوان مثال   .   داراى اشتراکات باالئى هستند         ،هم دارند  

دسته جمعى به مذهب و دستگاه مافيائى       "  سکوالرها"این  
ایرانيگرى و عرق ملى        .  مذهب و آخوند سجده ميکنند         

مسئله زن کمترین   .  جزو داده شخصيت سياسى شان است     
مکانى در سيستم فکرى مردساالر و شرقى شان ندارد و            

اگر سر و کله مسئله زن از سر                  

  ،يادداشت سردبير
 

 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

 کرنش اصالح طلبان حکومتیيامدهاى پ
  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

 ۶صفحه 

 چرا يک دنيای بهتر؟
 قسمت دوم

 ١۵صفحه                                                کوروش سميعی

 "عبور از خاتمى" 
 

   ۴صفحه منصور حکمت                                                

٢صفحه   

اک               در صفحات ديگر؛     ت ال اجدى در پ ى آذر م ران   ،سخن
گى          ،اعتصاب کارگران رهياب فلز     بحران و ورشکست

ام             ،بانک ملت  رک ه ران در م  طرح اخراج گسترده کارگ
است اخراج در           ، کارگران سازه گستر سایپا   ،پارس  سي

ا             ،سایپا یدک  ي ر آس د گست ي ن      ، اخراج کارگران تول ت ول  ب
 .   زنده باد شوراها،گاهنامه دفتر پناهندگى منتشر ميشود

 روز جهانی زنکنفرانس بين المللی      
 همبستگی با مبارزات زنان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت

 حمايت از جنبش آزادی زن در ايران

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه دوبلين
 !تمام مذاهب زن ستيز، ضد زن و مشوق خشونت اند
 ١١صفحه 

 تزهايی برای سازش؟
 

 ١٢صفحه على جوادى                                                   

 

  بهمن ٢٢در سالروز 
 ،نابود باد حکومت اسالمى

زنده باد جمهورى 
 !سوسياليستى



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

محاسبات سياسى پيدا شود تنها در      
چهارچوب اسالم و نهایتا حقوق           

این جنبشى  .  بشر معنى پيدا ميکند    
فرهنگ "با منتاليته شرقى و                   

. و ضد مدرنيست است      "  خودمان
از نظر سياسى از پلوراليسم و               
دمکراسى حرف ميزنند اما این             
دمکراسى خواهى جهان سومى           
همواره به مضحکه هاى انتخاباتى    
رژیم اسالمى که حتى خودشان             
حق حضور فيزیکى و پادوئى در        

. آن را ندارند ترجمه شده است              
این جنبش از نظر اقتصادى یا                
سياست تاچریستى دارد و یا شدیدا      
مدافع سياستهاى ناسيوناليستى              

 این     ،و مهمتر از همه             .  است
جنبشى ضد کمونيست و ضد هر          

این .  نوع تحرک انقالبى است           
جنبش که تمام زندگى خود را در          

" اصالح رژیم "دفاع از آخوند و        
 حاضر است در       ،هدر داده است    

ایران تحت حاکميت خمينى و                 
خامنه اى و رفسنجانى و مصباح         
و خلخالى زندگى کند اما تصور            
یک جمهورى سوسياليستى قرن          
بيست و یکمى لرزه به اندامش               

با زبان عشق و عالقه      .  مى اندازد 
و محبت خانوادگى با آخوندها                
سخن ميگوید اما با انقالبيون و               
کمونيستها با زبان تهمت و                        
فحاشى و دشمنى ویژه اى که                   
مملو از کينه طبقاتى است حرف          

 . ميزند

 

یک مشکل جدى و کليدى این                  
جنبش اینست که اختيارش دست          

فاقد سياست و         .  خودش نيست    
استراتژى مستقل بمثابه یک                   

سازمانها .  جریان بورژوائى است   
و شخصيتهایش بخودى خود معنى   

هرچه بگویند و هرچه در       .  ندارند
 هرچه از   ،جلساتشان تصویب کنند  

مکاتب عهد بوق در اروپا                         
تنها زمانى  .  بياموزند فرقى نميکند  

این جنبش بعنوان یک کليت و با           
جهت واحدى بصف ميشود که               
امکان عينى تحرک جناحى از               

رابطه .  حکومت وجود داشته باشد   
این جنبش با حکومت اسالمى و            
جناح هایش مانند رابطه یک زوج      

 

 جنبش ملى اسالمى
 ...باز هم شکست و بن بست 

است که مرتبا با هم قهر ميکنند اما           
. هيچوقت نميتوانند از هم دل بکنند         

 یک جمله   ، یک اشاره  ،یک چشمک 
بيمعنى و تفسير بردار و بدون                     

 کافى است که موتور این           ،تضمين
. جماعت را مجددا روشن کند                    

تئوریها و سياستها و توجيهات                   
پوسيده را از کشوها بيرون بکشند           

از دفاع از   .  و مجددا به صف شوند     
تا کاندید   "  ضد امرپاليست  "خمينى   

کردن خامنه اى براى رئيس                        
 از دفاع از رفسنجانى             ،جمهورى

ميانه رو تا بصف شدن پشت خاتمى       
 ،و شيرینى پخش کردن در ميدانها          

و اخيرا تبدیل موسوى و منتظرى و        
صانعى به قهرمانان تاریخ زندگى          
شان وصف حال سياسى این صف          

این مشکل ابدا معرفتى                 .  است
تا .   جنبشى و طبقاتى است          ،نيست

جمهورى اسالمى هست و جنایت            
 باالخره آخوندى پيدا ميشود        ،ميکند

که براى بقاى نظام و اعتراض به             
کم شدن سهمش در چپاول استثمار          
طبقه کارگر ناراضى باشد و                       

جامعه   "،"اصالحات"پرچمى براى   
و "  اجراى قانون اساسى     "،"  مدنى

از آنجا که این جنبش      .  غيره بردارد 
و جریانات متشکله اش فاقد                          
استراتژى مستقل است راهى بجز           

 و از   ،حمایت از جناحى از حکومت    
این طریق دفاع از بقاى نظام با                   

 و الجرم تقابل    ،روشهاى همين نظام  
با انقالبيگرى و نخواستن مردم و             

اما تاریخ این           .  کارگران ندارد     
جنبش تاریخ کسانى است که                        
همواره شکست خوردند و راهى              

موقعيت بشدت   .  جز شکست ندارند    
وخيم این جریانات و شخصيتهایشان     
انعکاسى از موقعيت حکومت                    
اسالمى است که اینان در پى                        

از خمينى تا موسوى    .  آنند"  اصالح"
 .  داستان تراژیک این صف است

 

و باالخره مجددا به همانجا رسيدند          
 ،شکست:  که بارها رسيده بودند           

 ، تالشى    ، سرخوردگى    ،درماندگى
عصبانيت از کسانى که عمرى                  

 و آخر   ،تالش کردند بزک شان کنند     
سر دست خالى و احساس فریب                

راستى امروز استراتژى    !  خوردگى

١٣۶شماره   
این صف کدام است؟ موسوى و           
کروبى و رفسنجانى به همانجا             

براى دفاع از     .  رسيدند که بودند    
نظامشان حتى به قربانى کردن            

ى درون نظام رضایت    "تندروها"
بعيد نيست مجاهدین انقالب   .  دادند

 مشارکت و نهضت                 ،اسالمى
آزادى و امثالهم یا منحل شوند و          

اگر پاره   .  یا بشدت محدود شوند      
هاى تن خمينى وضع شان                       

 دیگر سروش و گنجى و         ،اینست
حزب توده و سازمان اکثریت و          
شرکاى جمهوریخواهان متفرقه و    
شخصيتهاى شخيص مفسر و                

آیا .  ژورناليست جاى خود دارد        
مانند دوره کشتارهاى دهه                      
شصت یا بدنبال ترورهاى دوره         
رفسنجانى و یا سرخم کردن                   
خاتمى در مقابل اولين حکم                    
حکومتى خامنه اى مجددا متفرق       
ميشوند؟ آیا سير انتقاد از خود و          

در ميانشان باال         "  چپ شدن    "
ميگرد؟ آیا براى یکبار هم که                

 شده درس ميگيرند؟ 

 

طيفى از این جنبش نميتواند تحت       
هيچ شرایطى بند نافش را با                    
حکومت اسالمى قطع کند و اگر         
مدتى گوشه گير شود اما دلش                

اما تخمير و دگردیسى       .  آنجاست
. در ميانشان شروع شده است              

جریانات و خطوط متفاوتى از             
جنبش اجراى  "شکست و تالشى      

بيرون "  بدون تنازل قانون اساسى   
رادیکال هایشان به       .  خواهد زد   

سمت سکوالریسم با دوزى باال           
از ناسيوناليسم خواهند چرخيد و         
ميانه روهایشان روى االکلنگى          
بازى خواهد کرد که هر زمان              
بتواند یا بطرف حکومت برگردد       
و یا به کمپ ناسيوناليستهاى                   

شاید .  اپوزیسيون بپيوندند           
عناصرى از این جریان                            

 . سرنگونى طلب شوند

 

تکرار آنچه در همين دو سه هفته        
گذشت و طوفانى در اردوى                   
جنبش ملى اسالمى بپا کرده است       

همه وضعيت    .  ضرورت ندارد   
اما یک   .  این جماعت را ميبينند       

ضد تظاهرات  :  چيز روشن است   
عاشورا مانند پتکى برسر کل               
حکومت اسالمى و موئتلفينش در      

ناگهان همه  .  اپوزیسيون فرود آمد  
تایم آوت گرفتند و دسته جمعى             

خشونت "در ارکسترى واحد عليه     
و ضرورت پایبندى با             "  مردم

قانون و مسالمت جوئى منبر                   
هزاران صفحه کاغذ سياه       .  رفتند

کردند تا هم جهتى شان را با                     
داشتند در   .  حکومتيها تبئين کنند     

این فضا سير ميکردند که بيانيه             
 نفره و      ۵ موسوى و بيانيه            ١٧

فرمایشات سحابى و غيره منتشر         
خودى و غير      "در گيجى      .  شدند
کردن در صف خودشان       "  خودى

رهبرانشان "  سازش"و توجيه          
بعنوان یک اصل مبارزه سياسى         
بودند که خاتمى و رفسنجانى و              

همه .  کروبى تير خالص را زدند      
پشت آقا بخط شدند و دولت                        

. احمدى نژاد را برسميت شناختند      
و !  گفتند افراطيها از هر سو خفه        

یکباره زلزله اردوى جنبش ملى          
اسالمى را درنوردید و ساختمانى       
که روى مشتى توهمات و                          
آرزوهاى پوچ بپا کرده بودند                  

مجددا !  روى سرشان فرو ریخت     
و "  غير خودى      "و       "  یتيم"
بار دیگر نتيجه     !  شدند"  نخودى"

سوارى دادن مجانى به این رژیم          
ناخن خشک نتيجه اش هيچ و پوچ       

نهضت ملى اسالمى                   .  شد
در "  امام حسين "سرنوشت لشکر    

ضد تظاهرات  .  کربال را پيدا کرد    
عاشورا و وقایع بعد آن کمر                     

 . نهضت را شکست

 

موسوى و شرکا چراغ خانه اميد          
پوشالى این جماعت را خاموش            

سرخوردگى و صحنه را        .  کردند
خالى کردن بجاى ژست هاى                  

اصالحات و   "سخنورى در باب        
بن بست    .  نشست"  مبارزه مدنى   

حکومت و دو جناحش به بن بست       
اپوزیسيون طرفدار رژیم تبدیل            

 و براى هزارمين      ،بار دیگر .  شد
 حقانيت ارزیابى سياسى                  ،بار

کمونيسم کارگرى و انقالبيون               
وقت .  سرنگونى طلب ثابت شد         

آنست همه کسانى که توهماتى به          
این اردو داشتند زیر پرچم سرخ           

حق .  انقالب کارگرى جمع شوند       
. آنها شکست خوردند     .  با ما بود     

امروز سرنگونى طلبى انقالبى            
بستر اصلى سياست در ایران                 

 . است

 

و باالخره این صف موئتلفينى                
داشت که            

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آوار این شکست روى سرشان              
. ميریزد و باید جوابگو باشند                 

حزب مشروطه ایران و به                       
هائى "  ليبرال دمکرات "اصطالح  

که پشت جناب موسوى رفتند و             
را وسيله دفاع از       "  انقالب سبز  "

سازمان .  جمهورى اسالمى کردند   
مجاهدین خلق که رسما از زبان           
رهبرانشان از موسوى جنایتکار        

کمونيست "حزب     .  دفاع کردند    
حميد تقوائى که                "  کارگرى

موئتلف سبزها و شير و                              
 موسوى را        ،خورشيدى ها شد       

کشتى "قرار داد و       "  کنار مردم  "
با موسوى و رضا               "  نگرفتن

. پهلوى را سياست خود قرار داد         
کسانى که با علم کردن انواع                   
انقالبات سبز و دمکراتيک و                 

 که ارتجاعى صرف                  ،انسانى
 به چشم کارگران و مردم         ،نيستند

خاک پاشيدند و امروز در بن                  
بست بستر اصلى این جنبش به              
سينه دیوار خورده اند و نميتوانند        

 من  ،کى بود کى بود    "خود را به     
 ! بزنند" نبودم

 

جنبش ملى اسالمى به همراه                   
موئتلفين چپ و راست شان بار             
دیگر شکست خورد و توهمات و        
آرزوهاى پوچ اش دود شد و هوا          

طبقه کارگر و مردم                  .  رفت
آزادیخواه در ایران در پس این              
رویدادها باید دوستان و دشمنان           

 . خود را بشناسند

 

بار دیگر معلوم شد که حق با                   
 حق با حزب        ،کمونيسم کارگرى  

 حق با      ،اتحاد کمونيسم کارگرى     
سوسياليستها و سرنگونى طلبان          
انقالبى اى بود که مبارزه و تالش       
آزادیخواهانه مردم را به جناح              
هاى حکومتى نفروختند و در                 
مقابل این بازار مکاره                                 
بورژوازى براى حفظ و بقاى                
نظام مرتجع اسالمى در سنگر              
سرنگونى جنگيدند و پرچم سرخ        

 .راه حل کارگرى را برافراشتند
 

***  

 جنبش ملى اسالمى
باز هم شکست و بن 

 ...بست 

سازمان آزادی زن و ابتکار                       
فمينيستی اروپا بمنظور بزرگداشت    

 مارس   ۶روز جهانی زن، شنبه            
 یک کنفرانس بين المللی در      ٢٠١٠

شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار                  
 : تم این کنفرانس. ميکنند

 

نقش اساسی سکوالريسم در                   
مبارزات زنان برای برابری،                   
امنيت، و در مبارزه عليه خشونت       

 .نسبت به زنان است
 

در مقابله با عقب گرد هایی که بر           
حقوق و موقعيت زنان تحميل شده،       

: زنان باید متحدانه اعالم کنند                   
و برای تغيير      "  دیگر بس است     "

یک ابزار مهم     .  جهان متحد شوند    
بسيج و سازماندهی یک جنبش                
قوی برای دستيابی به این اهداف،         
گردآوردن فعالين از گوشه و کنار         
جهان بمنظور تبادل تجارب و                  

 ٢٠٠٩در مارس     .  دیدگاه ها است    
ما یک کنفرانس بسيار موفق، با              

چرا سکوالریسم ضروری   "عنوان  
در گوتنبرگ سازمان دادیم      "  است؟

تا بحث در مورد اهميت                                
سکوالریسم برای جنبش آزادی زن     

کنفرانس بين     .  را گسترش دهيم       
المللی در اسکوپيه، مقدونيه، در             

، بيش از صد فعال را       ٢٠٠٩اکتبر  
از سراسر جهان گرد هم آورد تا به      
این مسائل بپردازد، به همبستگی           
در جنبش دامن زند و امر تحقق               

. این خواست ها را به پيش برد                 
کنفرانس یک فراخوان برای                     

ميليتاریسم، "گسترش مبارزه عليه      
" پاتریارکی و حاکميت مذهب                 

 .صادر کرد
 

 دگر بار    ٢٠١٠ مارس    ۶کنفرانس  
بر این مسائل مهم و اساسی تمرکز        
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خواهد کرد، با زنان در سراسر           
جهان در مبارزه شان برای                    
آزادی، برابری، امنيت و عليه             
خشونت اعالم همبستگی خواهد         

این کنفرانس همچنين              .  کرد
حمایت و پشتيبانی خود را از                
زنان در ایران  در مبارزه رو               
در رو با یکی از زن ستيز ترین           
نظام های دوران معاصر، در این     
روزهای سخت و هيجان انگيز           

 . اعالم ميکند

 

سخنرانانی که تاکنون شرکت               
 :شان قطعيت یافته است

 

 نویسنده و فعال      نوال السعداوی، 
سرشناس و قدیمی حقوق زن از          
مصر مهمان افتخاری این                       

گودرون .  کنفرانس خواهد بود        
، ژورناليست، مسئول   تيبه تيبرگ 

ماريا .  زنان برای صلح، سوئد         
، رئيس انجمن حق زن و        رشيدی

عضو هيات مدیره شبکه عليه              
 -خشونت های ناموسی، سوئد             

 نویسنده،      آذر ماجدی،     .  ایران
رئيس سازمان آزادی زن، عضو      
کميته هماهنگ کننده ابتکار                   

. ایران  -فمينيستی اروپا انگلستان    
، حقوقدان،      کريس مک کرلی          

فعال در عرصه کمک به زنانی          
که مورد خشونت ناموسی و                  

. خانوادگی قرار دارند، انگلستان      
، رئيس آنتيکو و               گيونر نبيو     

عضو کميته هماهنگ کننده                    
. ابتکار فمينيستی اروپا، مقدونيه       

، رئيس ابتکار    ليلين هالس فرنچ   
ماريان .  فمينيستی اروپا، فرانسه    

زنانی که  " بنيانگذار    هلی لوکاچ، 
تحت قوانين اسالمی زندگی                   

و هماهنگ کننده                 "  ميکنند
سکوالریسم امر زنان است،                 

 الجزایر   -فرانسه 

 

این ليست در حال تکميل شدن                
است و بمحض قطعيت یافتن سایر      
سخنرانان به اطالع عموم خواهد        

 .رسيد

 

: زمان کنفرانس
 مارس ۶شنبه 

٢٠١٠ 
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۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند هفته اخير دوران فوق العاده          
تعيين کننده اى در سياست ایران           

با حکم خامنه اى عليه      .  بوده است 
مجلس دوم خرداد، یک روند پر           
تالطم و پر سر و صداى تجدید               
آرایش در هيات حاکمه و                           
جناحهاى رژیم اسالمى آغاز شده       

این گواه تناقضات ماهوى        .  است
جنبش دوم خرداد بود که پس از            
سه سال مقدمه چينى و نرمش و             
تمرین و گرزچرخانى و                             
رجزخوانى، با یک یادداشت چند        
سطرى اینچنين در یک بحران              
عميق سياسى، فکرى و هویتى              

این همچنين نشان          .  فرو رفت    
پوکى و عجز و هراس جناح                    
راست بود که با اولين حرکت                 
خودى ترین رقبایشان براى نوعى     

به نفع دوم خرداد،     "  قانونگذارى"
خود را ناگزیر دید که آخرین تير          

رهبر "ترکش را پرتاب کند و                
نظام و سمبل اقتدار              "  عاليقدر

حکومت را اینچنين سراسيمه و            
مستاصل و حقير جلوى چشم همه        

این منظره را مردم         .  قرار بدهد  
خرم آباد نشان داد که مردم       .  دیدند

به اندازه هاى واقعى خامنه اى و          
خاتمى و راست و دوم خرداد پى          

اگر حکم خامنه اى و           .  برده اند  
مصاحبه خاتمى اعالم موضع               
جناح راست و سران دوم خرداد           
در دوره جدید باشد، خرم آباد                  
بيانيه اعالم موجودیت مستقل                
مردم بعنوان طرف اصلى جدال          

  .در صحنه سياسى ایران است

 

  :دوم خرداد
عبور "در باال،      "  آرامش فعال  "

 .در پائين" از خاتمى

. دوم خرداد در حال تجزیه است          
سران این جریان و در راس همه          
خود خاتمى بدنبال تعریف یک              
همزیستى جدید با راست ولو از            
موضعى ضعيف تر، با هدف                 
حفظ وضع موجود، حفظ پست              
ریاست جمهورى، احياى نوعى          
قدرت براى مجلس و فرسایش               

قرار است باز          .  راست هستند    
دماغشان را سفت بگيرند و نفس          

 *"عبور از خاتمى"
 

 منصور حکمت

شان را نگه دارند و این موج را                 
معتقدند دیر یا زود باد             .  بگذرانند

راست خالى ميشود و معادالت                  
اقتصاد ویران،   (بنيادى تر جامعه         

) مردم ناراضى، خطر سرنگونى           
. راست را به سازش ميکشاند                     

معتقدند ميتوان جناحهاى افراطى            
راست را منزوى کرد و با خامنه              
اى و اطرافيان بر سر ایجاد یک                

" مشروع"جدید و      "  مرکز"طيف   
به .  در رژیم اسالمى به توافق رسيد      

هدف .  تجزیه راست اميد بسته اند         
اساسى سران دوم خرداد و الیه                  
هاى فوقانى این جریان اینست که             
بهر قيمت در حاکميت شریک                    
بمانند و از نظر حقوقى خلع ید                    

" آرامش فعال   "اکنون تز        .  نشوند
حجاریان، که معناى زمينى آن خود       
را به مردن زدن در برابر خرناسه          
هاى راست است، ایجاب ميکند که         
آرامش بيشتر و فعاليت کمترى در          

ابراز وفادارى  .  دستور قرار بگيرد   
مجدد به رهبر، دفاع از والیت فقيه،    
حمله به خواست سکوالریسم، کش         

از چهار    "  اصالحات"دادن تقویم      
سال به چهل سال، سلب مسئوليت            
از خود در قبال تندروى هاى                       
صفوف تحتانى دوم خرداد، همه              

آرامش کمتر    "اجزاء این سياست          
. پس از حکم خامنه اى است       "  فعال

و شمایل زار خاتمى، چه در صحنه        
داخلى و چه در سخنرانى اش در              
سازمان ملل، بهتر از هرچيز این             
تالش سران دوم خرداد براى حفظ          

. وضع موجود را به نمایش ميگذارد     
قربانى اصلى این چند هفته تا این              

  .لحظه خاتمى بوده است

 

در پائين جنبش دوم خرداد حرکتى          
اینجا .  در جهت عکس جریان دارد       

" عبور از خاتمى         "صحبت از          
آرامش "است، از بيحاصلى سياست     

، از ضرورت بازتعریف                "فعال
جنبش از زاویه نگرش تئوریک               

" نافرمانى مدنى "متفاوتى که در آن      
و .  مردم جاى مهمترى اشغال کند         

این تازه فرمولبندى هاى محترمانه         
و کتابى شخصيتهاى فکرى این                 

در درون صفوف         .  جریان است    
" جنبش دانشجویى  "آنچه که به آن         

١٣۶شماره   
اطالق ميشود، صحبت از اسلحه       

محسن آرمين الزم ميبيند        .  است
که در جلسه تحکيم وحدت                       

در .  گرایش به اسلحه را نقد کند         
حالى که خاتمى با لب و لوچه                
آویزان و گردن کج شماتت                     
مجلس خبرگان را ميشنود و دم            
برنمياورد، صفوف پائين همان          
جریان به رفسنجانى اخطار                   
ميکند که صحبت از خشونت                
نکند و ایده ورود به صحنه                      
سياست و انتخابات ریاست                     

. جمهورى را از سر بيرون کند          
در اینکه پایه دوم خرداد به                      
سرعت از سران آن دور ميشود          

مردم این شکاف را     .  تردید نيست 
. به دوم خرداد تحميل کرده اند             

حتى در      "  اصالحات"جریان      
فرمال ترین و دروغين ترین                 
قالب خود نميتواند در برابر فشار      
مستقل مردم براى تغيير براى              
خود مصونيت و عدم حساسيت           

در تمام ماجراى خرم      .  ایجاد کند 
آباد، سخنگویان دوم خرداد نامى        

در روایت      .  از مردم نبردند          
مزورانه اینها مردم وجود                       

با اینحال تمام دستور            .  نداشتند
مباحثات و مشغله صفوف این              
جریان مستقيما متاثر از حرکت          
مردم و حضور روزافزون مردم       
در صحنه نبرد خيابانى با اوباش        

. اسالمى و نيروهاى مسلح است        
تحت فشار راست از یکسو، و              
حرکت مردم ناراضى از سوى           
دیگر، دوم خرداد خرد خواهد              

باال و پائين این جریان                  .  شد
  .بسرعت از هم دور ميشوند

 

عالئم تجزیه در اردوى دوم                   
خرداد را در جاى دیگرى نيز               

اپوزیسيون .  ميشود بروشنى دید     
دوم خردادى طرفدار رژیم در             
خارج کشور، طيف اکثریت و              
جمهوریخواهان متفرقه، که به            

 تير سال گذشته و      ١٨رویدادهاى  
جریاناتى که اعتراض را به                   
بيرون دانشگاه برده بودند لعنت          
ميفرستادند و همصدا با خاتمى آن   
را توطئه اجانب ميخواندند،                   
کسانى که همصدا با کل رژیم                
اسالمى اعتراض رادیکال به               
حضور ایادى حکومت در                      
کنفرانس برلين را تخطئه                         
ميکردند، دارند از سران دوم                
خرداد فاصله ميگيرند و بدرجات      
مختلف سياست اعتراض از پائين     

این تحول     .  را تشویق ميکنند         
اینها بارومتر        .  مهمى است       

عوامفریبى و دروغ در جامعه               
اینها خط قرمز خطر را          .  ایرانند

اگر آنقدر اعتبار       .  ترسيم ميکنند  
براى خاتمى نمانده باشد که                      
وفادارى این جماعات هميشه                 
وفادار را حفظ کند، اوضاع دوم           

. خرداد باید بشدت وخيم باشد                 
همزاد اسالمى این طيف در داخل       
کشور، یعنى مجاهدین انقالب                
اسالمى، نيز عينا در چنين                        
موقعيت پر تنشى قرار گرفته                  
است و در جریان یک تعيين                    

. تکليف اساسى با خویش است              
همه ميدانند که اگر دوم خرداد                
یک جنبش درون حکومتى و                  

نباشد، موضوعيتى در      "  خودى"
اینها احتياج  .  جامعه نخواهد داشت  

دارند رئيس جمهور و وزیر و               
اما آنچه باید    .  نماینده مجلس باشند   

به این نکته اضافه کرد اینست که         
اگر دوم خرداد به یک جریان                 

بدل "  خودى"صرفا حکومتى و        
بشود، یعنى آن جهتى که خاتمى            
در پيش گرفته است، باز هم                     
موضوعيت اجتماعى خود را از          

این اتفاقى است که       .  دست ميدهد  
اکنون دیگر رخ داده است و بدون       
چرخشهاى بسيار بزرگ، و بسيار     
نامحتمل، در روش سران دوم               
خرداد و جناح راست، این روند            

  .دیگر برگشت پذیر نخواهد بود

 

 راست بدون دوم خرداد

جناح راست نيز پا به دوران                    
براى جناح   .  جدیدى گذاشته است    

راست مسجل شده است که جنبش        
دوم خرداد قادر نيست به وعده              
اصلى خود یعنى کنترل مردم و             
ایجاد مبنایى جدید براى تمکين              

. مردم به رژیم اسالمى عمل کند          
حکم خامنه اى آزمون تاریخى اى       

رابطه .  جلوى دوم خرداد گذاشت     
جریان دوم خرداد و مردم در این         

آیا جناح دوم   .  واقعه محک زده شد 
۵صفحه خرداد در             
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برابر تهاجم تمام و کمال و نهایى          
راست به کل پروژه دوم خرداد،           
به مردم متوسل ميشود؟ در این             
شک نيست که فراخوان دوم                    
خرداد به مقاومت عليه خامنه اى         
با عکس العمل مثبت و وسيع                   

سوال این بود    .  مردم روبرو ميشد   
که آیا دوم خرداد شهامت طرح              
چنين فراخوانى را دارد، آیا                     
قدرت کنترل مردم را در خود                
ميبيند، آیا از نظر خود سران دوم         
خرداد مردم با آنها هستند و                       
رهبرى آنها را ميپذیرند؟ پاسخ              

با تمکين دوم   .  این سوال منفى بود   
خرداد به حکم خامنه اى، جناح             
راست ترس دوم خرداد از مردم           
و جدایى مردم از دوم خرداد را             

اگر مردم نيروى دوم خرداد        .  دید
نيستند و اگر دوم خرداد رهبر                
مردم نيست، راست دیگر نياز               
آنچنانى به بازى در این زمين                 

صورت مساله، جنبش           .  ندارد
. اعتراضى رشد یابنده مردم است      

خطر سرنگونى وجود دارد، دوم        
خرداد نه فقط اهرمى در این                    
اوضاع ندارد بلکه با مخالفت                 
خوانى ها و رقابت جناحى بحران       

راست .  سياسى را تعميق ميکند         
این را ميبيند، قيد دوم خرداد را             
ميزند و ميرود تا براى جدال                   
اصلى ترى که به جلوى جامعه              

  .رانده ميشود فکرى بکند

 

اینجا نيز دو خط در استراتژى               
اول تالش     .  راست وجود دارد        

براى جدا کردن خاتمى و سران            
دوم خرداد از پایه هاى این جریان     
و تالش براى ادغام اینها در یک          
طيف مرکز در جمهورى                          

در این طرح خاتمى             .  اسالمى
ميماند، مجلس ميماند، انتخابات           
ریاست جمهورى ميماند و حتى            
شاید خاتمى مجددا با رضایت                
خامنه اى و بستر اصلى جناح                 
راست براى اجتناب از تشنج به            

این به    .  ریاست جمهورى برسد      
معناى پایان دوم خرداد و هضم             

تشکيل .  آن در حکومت است             
کميته اصالحات، اعمال کروبى،       
گفته هاى خاتمى، تاکيد مجدد                  

 

  ..."عبور از خاتمى"

سران دوم خرداد به وحدت بنيادى          
شان با راست در مساله حکومت              
دینى، نشانه زمينه هاى چنين                      

اما کاهش تنش    .  استراتژى اى است   
در باال، اگر عملى شود، فقط                        
تخاصم را به پائين منتقل ميکند و              

این سياست حتى در        .  تشدید ميکند  
کوتاه مدت ثبات و رفع تشنجى ببار         

  .نمياورد

 

رگه دوم در استراتژى راست                     
ميليتاریزه کردن اوضاع و سرکوب      
قهر آميز هم دوم خرداد و هم، از               

. آن مهمتر، اعتراضات مردم است        
سخنان اخير رفسنجانى و اتمام                  
حجت هاى مجلس خبرگان با                       
خاتمى، و شکوه شاهرودى از عدم         
اجراى قصاص اسالمى نشانه                   
تقویت این رگه در استراتژى راست   
براى مقابله با اوضاع وخيم                         

  .حکومت اسالمى است

 

این دو رگه هنوز بطور واقعى                   
معنى سازمانى در راست پيدا                     
نکرده و به انشعاب عملى گرایشات       
مختلف در صف راست منجر نشده        

عسگر اوالدى از عدم تعلق         .  است
انصار حزب اهللا به موئتلفه سخن              

کيهان با عطوفت از اعالم       .  ميگوید
وفادارى دفتر تحکيم وحدت به                   

. اسالم و نظام تمجيد ميکند                           
رفسنجانى تهدید ميکند و در همان           

. حال فراخوان وحدت ميدهد                      
واقعيت اینست که راست بالتکليف        

دوم خرداد بخودى خود                .  است
با .  نيرویى که ميپنداشتند نيست             

اینحال حذف قهرى آن و انداختن              
خاتمى ميتواند موجب تالطم سياسى      

خشونت و   .  جدى در جامعه بشود       
سرکوب تنها سالح واقعى حکومت       
در این سالها بوده است، اما ميدانند          
که توسل به این دیگر گام آخر است         

. و با قيام مردمى پاسخ ميگيرد                   
بنظر من راست در مجموع ميداند           
که مقابله نظامى با مردم محکوم به         
شکست است و پيش درآمد                            

حکومت اسالمى    .  سرنگونى است   
. قدرت سرکوب مردم را ندارد                 

اقدام رژیم   .  مردم ارعاب نميشوند     

١٣۶شماره   
براى سرکوب نظامى اعتراضات    
مردم در یک مقياس سراسرى،          
بسرعت چاشنى قيام در شهرهاى      

  .مختلف ميشود
 

صحنه سياسى ایران در ظرف            
چند هفته بکلى دگرگون شده                  

خرم آباد سرنخى است به         .  است
دوره .  آنچه در راه است                     
  .سرنگونى آغاز ميشود

*** 
 

این مطلب      ،توضيح سردبير   *  
در دوره ریاست جمهورى                     
خاتمى و ریاست مجلس کروبى و      
بروبياى دو خرداد نوشته شده               

زمانى که دولت و مجلس         .  است

در اختيار اصالح طلبان حکومتى      
بود اما در اوج قدرت در باال به             
حکم حکومتى خامنه اى تمکين             
کرد و در پائين عبور از خاتمى             

آنزمان هواداران و       .  شروع شد   
جریانات متعصبى که این ماهها           
پشت موسوى و رفسنجانى و سبز       
حکومتى سينه زدند پشت خاتمى          
و دو خرداد همين ها را تکرار               

و حاال مجددا به همان          .  ميکردند
نقطه رسيدند یعنى تسليم به خامنه        

. اى از وحشت رادیکاليسم مردم         
" آرامش"امروز نيز در باال                    

ميخواهند و دسته جمعى عليه                 
سخن "  ضد انقالب و محاربين        "

خاتمى نهایتا هشت سال      .  ميگویند
اینبار .  براى حکومت وقت خرید      

نباید مردم به جمهورى اسالمى            
 . فرصتى دیگر بدهند

 

 بولتن 
 !گاهنامه دفتر پناهندگى منتشر ميشود

 

 گاهنامه دفتر دفاع از حقوق           ، بولتن  ٢به اطالع ميرسانيم که شماره           
مباحث و گزارشاتى      .   در ماه فوریه منتشر ميشود             ،پناهندگى حزب  

بویژه در باره موقعيت و مشکالت پناهجویان در ترکيه دراین شماره                  
 . منتشر خواهد شد

 

از دوستانى که مایل به ارسال مطلب و یا گزارش در خصوص مسائل               
 تقاضا داریم مطالب شان را تا پایان هفته            ،پناهندگى براى بولتن هستند    

 . اول فوریه براى ما ارسال کنند

 

 از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 سيروان قادرى
  ٢٠١٠ ژانویه ٢٧

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 کشمکشهای      :يک دنيای بهتر          
باندها و دستجات رژیم اسالمی            

کرنش .  وارد فاز جدیدی شده است    
اصالح طلبان سبز حکومتی در           
مقابل جناح خامنه ای یک ویژگی       

دالیل و انگيزه    .  این شرایط است   
های این سرخم کردن چيست؟               
پيامدهای این سياست چيست؟ آیا         
رژیم جمهوری اسالمی ميتواند            
یکپارچه به مقابله با جنبش                       
سرنگونی طلبانه توده های مردم         
برود؟ آیا وحدت جناحها ممکن             
است؟ آیا به دوران گذشته باز                 

 قدرت را ميان دو        ،خواهند گشت 
جناح تقسيم خواهند کرد؟ آیا                    

شکست خورده      "  جنبش سبز     "
 است و تمام شده است؟ 

 

 بنظر من با صدور        :علی جوادی 
 ميرحسين     ١٧اطالعيه شماره          

 مناسبات جناحها و                   ،موسوی
باندهای تشکيل دهنده رژیم                     
اسالمی رسما وارد فصل نوینی           

صدور بيانيه هایی از جانب         .  شد
 گفتگوهای خاتمی و                  ،کروبی

تالشهای رفسنجانی و محسن                 
رضایی و تهدیدات خامنه ای و              
موضعگيری های سایر اوباش             
حکومتی در راستای این اقدام و یا     

. در پاسخ و مواجهه با آن است              
یکبار دیگر جریان اصالح طلبی        
حکومتی در مقابل خامنه ای سر          

بار دیگر   .  خم کرد و تسليم شد           
مانند دوران دوم خرداد بزیر                  

شان "  رهبر عاليقدر      "عبای       
 . خزیدند

 

اجازه دهيد بمنظور بررسی                    
جوانب متعدد ویژگی های این               
فصل جدید از چند نکته عمومی            
تر مناسبات جناحهای رژیم                     

ما همواره گفته   .  اسالمی آغاز کنم  
بودیم که هر دو جناح رژیم                       

 ، دو بال یک نظام اند               ،اسالمی
دارای اهداف استراتژیک یکسان       

هدفشان حفظ و    .  و واحدی هستند   
تامين شرایط بقای رژیم اسالمی          

اما تاکيد   .  در هر شرایطی است       
کردیم که در رسيدن به این هدف          

 

 کرنش اصالح طلبان حکومتیيامدهاى پ
  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

روشها و تاکتيکهای متفاوتی را                
جناح راست بر این        .  دنبال ميکنند  

باور است که بدون سرکوب و                    
کشتار و بستن شمشير خونين اسالم        
حتی برای دو روز قادر به دوام                 

جناح اصالح طلب هم بر            .  نيست
این باور است که شمشير خونين               
اسالم کارآیی تاکنونی خود را از              
دست داده است و باید پایه های                   

باید کمی در    .  رژیم را گسترش داد     
مقابل مردم سرنگونی طلب عقب            
نشينی کرد تا شاید به نقطه سازش            

هر دو درست         .  و توافقی رسيد        
هر دو گوشه ای از                   .  ميگویند

معضل و بن بست العالج رژیم                
ما در مقابل   .  اسالمی را بيان ميکنند   

تاکيد کردیم که این اختالفات نه                  
ناشی از تخاصمات آشتی ناپذیر               
ميان جناحهای رژیم اسالمی بلکه           
محصول داغ شدن زمين زیر                      
پایشان و قرار گرفتن کل رژیم در           

ما گفته بودیم   .  سراشيبی سقوط است  
که جنبش سبز جنبشی ارتجاعی                

ما .  برای تعدیل رژیم اسالمی است      
گفتيم که جنبش سبز مساوی جنبش          
توده های مردم برای سرنگونی                

بر عکس     .  رژیم اسالمی نيست         
جنبشی برای کنترل و مهار آن                   

گفتيم که هدف اصالح طلبان       .  است
حکومتی کنترل و مهار جنبش                   
اعتراضی مردم بمنظور مقابله با            
سرنگونی طلبی و امتياز گيری از          

گفتيم که جنبش      .  جناح مقابل است     
سبز شکل جدید و بسته بندی جدید            
جنبش ارتجاعی دوم خرداد در                  

گفتيم که هدف    .  شرایط کنونی است   
مردم نه اصالح و تعدیل رژیم                    
اسالمی بلکه نابودی و سرنگونی            

گفتيم که مردم در کمين          .  آن است  
تشدید .  رژیم اسالمی هستند                 

شکافهای درونی حاکميت فرصتی        
برای تعرض گسترده ترشان به                

گفتيم که کسی از سر          .  رژیم است  
نداشته موسوی و یا      "  آزادیخواهی"

کروبی به اعتراض برنخواسته                
برای باز پس گيری رای شان   .  است

.  مرگ بر خامنه ای      ،فریاد نزده اند   
 . هدفشان سرنگونی کل نظام است

  

ما تاکيد کردیم که جناح راست در            

١٣۶شماره   

دور جدید احمدی نژاد بمنظور            
حفظ انسجام درونی رژیم اسالمی    

 ،و تثبيت موقعيت این جناح                   
سياست حذف جناح اصالح طلب      

و سوت  .  را در دستور قرار داد       
این حمله را در مناظرات                         

جناح .  مضحکه انتخاباتی زد          
اصالح طلب هم در ابتدا چاره              

یا باید    .  ای جز مقابله نداشت           
سرنوشت رژیم اسالمی را در             
این دوران پرتالطم تماما به جناح      
راست واگذار ميکرد و خود                  

 یا باید مقابله ميکرد     ،قربانی ميشد 
و تالش ميکرد با سوار شدن بر           
اعتراضات مردم هم به نجات               
رژیم اسالمی برخيزد و هم                     
موقعيت ضربه خورده جناح خود     

این جریانات بر      .  را ترميم کند     
این باور کودنانه بودند که                        
ميتوانند اعتراضات مردم را                

تصور ميکردند      .  کنترل کنند     
ميتوانند مردم را در زیر                           

و "  قانون اساسی     "شعارهای      
بازگشت به دوران طالیی                    "

اینطور .  محبوس کنند    "  خمينی
شاهد شعارها و اعتراضات     .  نشد

. گسترده و کوبنده مردم شدند                
مردمی که برای اولين بار در               

 مرگ   ،ابعاد ميليونی فریاد زدند       
 مرگ بر اصل           ،بر خامنه ای      

 عکسهای خمينی را       ،والیت فقيه  
پاره کردند و روزهای داغ                      
ارتجاع اسالمی را به روزهای           
اعتراض گسترده عليه آن تبدیل          

ادامه اعتراضات رادیکال   .  کردند
مردم جناح    "  ساختار شکن   "و    

اصالح طلب را در مقابل یک دو       
یا .  راهی سرنوشت ساز قرار داد     

باید برای حفظ خود کماکان نيم             
نگاهی هم به پائين داشته باشند و         
با آتش بازی کنند یا باید کرنش              

" فصل الخطاب  "ميکردند و به         
. بودن رهبری تسليم ميشدند                  

اصالح طلبان باز هم جبونانه                
 یکی از          ،عارف.  تسليم شدند    

اعضای اصالح طلب مجمع                  

تشخيص مصلحت نظام جوهر این     
 : سياست را اینگونه بيان ميکند

 

هيچ راهی جز تعامل با رقيب              "
ما در آینده هيچ       .  ...  وجود ندارد  

و .  راهی جز همگرایی نداریم           
همه باید کمک کنيم و اجازه ندهيم        
از شرایط موجود گروهک ها و           

ما .  معاندان نظام سوء استفاده کنند    
باید رهبری را فصل الخطاب                
قرار دهيم و از ایشان تبعيت                    

از .  همين کار را هم کردند     ".  کنيم
طرف دیگر رسول منتجب نيا قائم      
مقام حزب اعتماد ملی کروبی                
جنبه دیگر سياست این جریان را         

تاآيد :  "ميگوید.  روشن کرده است  
مى آنم این سه نفر باید جریان                
انتقاد را هدایت آنند تا به عصيان         

بنده معتقدم     .  منجر نشود    ...  و
مسووالن نظام باید از این سه                  

حتى .  چهار نفر استقبال هم بكنند        
باید به این افراد و شخصيت ها              
ماموریت داده شود تا جریان                   
مردم را آنترل آنند آه انتقاد به             
اعتراض و اعتراض به خشونت         

آشيده نشود و این جمعيت            ...  و
ميليونى تبدیل به یك جریان خارج       

 ".از نظام نشود

 

و این عين سياستی است که                      
کروبی بيان کرد و برای آن تالش        

عين سياستی است که             .  ميکرد
خاتمی مطرح کرده و عين تالشی       
است که مير حسين موسوی در             

. بيانه اش در جستجوی آن است           
مساله شان این است که دیدند که            

فهميدند که  . مردم را با خود ندارند 
مردم از شکافهای درون رژیم               
اسالمی بمنظور پيشبرد امر                    
سرنگونی رژیم اسالمی استفاده           

دیدند که حتی بازی با              .  ميکنند
کل .  برگ مردم بازی با آتش است     

بنيانهای رژیمشان را نابود خواهد      
از این   .  کرد

٧صفحه   
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به زیر عبای        .  رو پس کشيدند       
خامنه ای خزیدند و سرنوشت                

این "  رحمت"خودشان را به              
سرکرده جانيان اسالمی خودشان       

 . سپردند

  

اولين پی آمد این شرایط جدید                  
تالش و بهره برداری جناح خامنه       
ای و کل رژیم اسالمی برای                   
مقابله با جنبش سرنگونی طلبانه          

از نقطه    .  توده های مردم است         
 تسليم جناح اصالح        ،نظر راست  

طلب حلقه ای در مقابله با مردم             
به دنبال آنند که         .  معترض است  

به هر   .  را تمام کنند     "  فتنه"کار   
شکل و وسيله ای ميکوشند                       

. صفوف مردم را در هم بشکنند           
ميکوشند شکست این جریانات را       
به شکست جنبش مردم معترض و      
 . در هم شکستن مردم ترجمه کنند

 

دومين پی آمد این کرنش و تسليم           
 بی آبرویی و               ،به خامنه ای         

افتضاح بيشتر برای این جریان            
کارنامه شان در    .  در جامعه است   

بسرعت .  مقابل جامعه است             
مردم به   .  حاشيه ای خواهند شد        

. این جریانات توهمی نداشتند                
اکنون دیگر حتی ابزاری برای             
پيشبرد امر سرنگونی رژیم                    

به کناری انداخته    .  اسالمی نيستند 
 . خواهند شد

 

سومين پی آمد این شرایط در هم           
ریخته شدن صفوف جنبش سبز و       
از بين رفتن چتر اصالح طلبان             

 –حکومتی در جنبش ملی                         
اسالمی و کليه نيروهای مرتجعی       
است که در کنار این جریانات به          

این جریانات     .  خط شده بودند         
اکنون مانند موشهای کوری که             
چتر باالی سرشان فروریخته                
است هر کدام به دنبال سایبانی               

پ چس.  برای پنهان شدن هستند          
شان خشک شده و از هم گسسته            

تجزیه و تفرقه نيروهای      .  شده اند 
این جنبش یک واقعيت انکار                  

بخشهایی از   .  ناپذیر کنونی است     

 کرنشيامدهاى پ
 ... اصالح طلبان حکومتی 

این جنبش خواهند کوشيد تا روایت         
غير حکومتی تری از تالش                         

 بخشهایی       ،خودشان ارائه دهند            
خواهند کوشيد پالتفرم سياسی                    
جدیدی برای ادامه کاری خود ارائه       

جنبش "بخشهای ميکوشند          .  دهند
را با روایات جدید ادامه                "  سبز
اما همه شان ميدانند که                   .  دهند

اوضاعشان بهم ریخته و درهم                   
اسالمی بدون    -کل جنبش ملی  .  است

چتر نيرویی که پایی در حاکميت              
.  قدرتی نخواهد داشت       ،داشته باشد  

 ،اینها تک تک شان نيرویی نيستند         
. جمعشان هم اکنون بهم ریخته است      

اما .  جنبش سبز ضربه خورده است     
بدون تردید دیگر     .  تمام نشده است    

آن مکان و جایگاه اجتماعی را در           
 .تحوالت آتی نخواهد داشت

 

 بی    ،چهارمين پی آمد این تسليم              
آبرویی و افتضاحی است که برای          
جریاناتی است که در سایر                           
جنبشهای اجتماعی موجود در                   

 به   ،جامعه به این حرکت پيوستند          
حزب مشروطه  .  دنبال خواهد داشت  

اساسا و به درجات کمتری حزب             
حميد تقوایی و شرکاء در این                       

 .چهارچوب می گنجند

 

پرسيده اید که موقعيت این جناح چه       
خواهد شد؟ باید گفت که این جناح             
نميتواند به موقعيت گذشته و طالیی       

نه جناح راست تن      .  خود باز گردد   
به چنين سازشی ميدهد و نه این                 
جریانات ابزاری برای دستيبابی به        
چنين پستهای در شرایط کنونی در          

بعالوه بعيد بنظر         .  اختيار دارند    
ميرسد سير تحوالت جامعه امکان          
بازسازی و یا تجدید آرایش قابل                
مالحظه ای را به این نيروها و                   

عملکرد و     .  رژیم اسالمی بدهد         
سرنوشت آتی این جریانات تماما             
در حيطه مقدورات و یا تمایالت               

مولفه های     .  جناحی شان نيست         
دیگری موقعيت آتی این جناحها را         

نقطه سازشها      .  رقم خواهد زد          
هيچ جناحی به       .  متواری شده اند      

نيروی سرخم کرده رحم نخواهد              
اما مردم سرنوشت دیگری           .  کرد

١٣۶شماره   
برای کل رژیم اسالمی رقم زده           

 گسترش جنبش سرنگونی             ،اند
ميتواند بساط کل این اوباش را             

 . در هم بریزد

 

 در این دوره         :يک دنيای بهتر     
اسالمی با        –جریانات ملی            

" جنبش سبز "حرارت به دفاع از     
و جریان اصالح طلب حکومتی         

حزب مشروطه به این      .  پرداختند
صف پيوست و رهبری حزب              

" کمونيست کارگری  "موسوم به     
به رهبری حميد تقوایی با                         
برخورد دوگانه به این صف در          

دالیل عام  .  سمت چپ شان ایستاد    
و خاص هر کدام از این جریانات       
را چه می بينيد؟ چرا بار دیگر              
جریان اصالح طلبی حکومتی که     
در دوران دوم خرداد به هزیمت         
رفته بود توانست نيروهائى را             
در اپوزیسيون به خود جلب کند؟        
با وضعيت امروز جنبش ملى               
اسالمى تکليف متحدین تازه از            
راه رسيده شان چه خواهد شد؟             
حزب در قبال کل این وضعيت            

 چه سياستى دارد؟ 

 

 این اولين بار نيست       :آذر ماجدی 
اسالمی به     –که جریانات ملی         

دنبال جناح اصالح طلب                          
. حکومتی به راه افتاده اند                        

همانطور که در سوال هم به آن            
اشاره ای شده، در دوران دوم               
خرداد و ریاست جمهوری خاتمی     

. نيز ما شاهد چنين روندی بودیم         
اسالمی از      -کليه جریانات ملی     

راست تا چپ این جنبش به                      
. رهبری خاتمی سجود کردند               

اکثریت آتش بيار         -جریان توده    
معرکه شد و یکبار دیگر هم                   
جنس بودنش را با جمهوری                  

برای ما روشن   .  اسالمی نشان داد  
بود که این جریانات در این دوره        
هم سياست مشابه ای را اتخاذ                

 .ميکنند

 

باید توجه داشت که ژن این                     
جریانات در اساس با جمهوری           

اینها در چپ    .  اسالمی یکی است   
اینها از  .  همان جنبش قرار دارند     

خمينی دفاع کردند؛ در اوج                    
سرکوب ها و اعدام های دهه                 
شصت با رژیم همکاری کردند،        
عناصرشان کمونيست ها و                    

اینها فقط   .  مخالفين را لو ميدادند       
زمانی بطور مشروط به                             
اپوزیسيون پيوستند که جمهوری        
اسالمی صفوف اش را از آنها                
تصفيه کرد، برخی از رهبری               
شان را به زندان انداخت و اعدام          

در واقع اینها اپوزیسيون           .  کرد
این یک انتخاب از    .  اجباری بودند 

. روی اصول و سياست ها نبود            
لذا .  این انتقال به آنها تحميل شد           

زمانی که خاتمی به ریاست                     
جمهوری رسيد و بحث                               

" جامعه مدنی    "و     "  اصالحات"
طرح شد، اینها سر از پای                         
نشناختند و دوان دوان به پابوسی         
خاتمی و به درگاه سفارت های              
جمهوری اسالمی در خارج                    

بساط چلوکباب با       .  کشور رفتند   
. سفير و کاردار رژیم براه افتاد            

اینها عمال نقش پادوی این جناح            
-خاتمی-موسوی.  را بازی ميکنند   

کروبی از قهرمانان ملی توده ای         
ما اینها   .  اکثریتی ها هستند      –ها   

را در همان زمان اپوزیسيون پرو       
اسم واقعا مناسب و     .  رژیم ناميدیم 

 .با مثمایی است

 

هياهوی این جریان در دفاع از              
جنبش سبز اسالمی و رهبران آن         
هيچ پدیده عجيب و غيرقابل                     

اینها از بيانيه          .  انتظاری نبود    
موسوی دفاع کردند، از بيانيه پنج       

االن اما غر و     .  تن نيز به همچنين    
غر بعضی از عناصرشان بلند              

برخی کرنش اینها را       .  شده است  
توجيه ميکنند اما تعدادی دیگر در       
صفوف اینها غر و لند ميکنند؛ از         

شان قهر   "  رفقای نيمه راه     "این   
کرده اند و بيانيه های الئيک های        

. درون جنبش سبز صادر ميکنند         
با .  سرنوشت اینها معلوم است           

حاشيه ای شدن اصالح طلبان                
حکومتی، اینها هم از تب و تاب            

منتهی این بار شرایط             .  ميافتند
اصالح طلبان       .  متفاوت است      

حکومتی کرنش کرده اند، مردم           
پل .  اما در صحنه خواهند ماند            
این .  های زیادی خراب شده است      
در .  وضعيت قابل بازگشت نيست     

پایين به این نکته باز خواهم                     
 .گشت

 

حزب مشروطه عليرغم تفاوت             
اساسی جنبش اش با جمهوری               

اسالمی، از      
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ترس رادیکاليزه شدن جنبش                  
اعتراضی مردم، از ترس                         
کمونيسم و انقالب کارگری                     

. را اتخاذ کرد  "  گزینه حفظ رژیم  "
اما در مورد اینها نيز این پدیده               

در زمان سر کار         .  جدیدی نبود  
آمدن خاتمی نيز اینها از دو خرداد    

این بار نيز همان       .  حمایت کردند  
سياست را با پيگيری بيشتری                

در مورد این جریان     .  دنبال کردند 
ما مقاالت بسياری در نشریه                   
برای یک دنيای بهتر منتشر کرده       

اینها از انقالب کارگری               .  ایم
بيشتر از جمهوری اسالمی                     

از این رو تا زمانيکه           .  ميترسند
مطمئن نباشند سرنگونی رژیم              
اسالمی به قدرت گيری جنبش               
ناسيوناليسم پرو غرب منتهی                 
ميشود، همين سياست را دنبال               

اینها منافع طبقاتی      .  خواهند کرد  
شان را خوب می شناسند و                       
حاضر نيستند آن را به خطر                    

با کرنش سران سبز            .  بياندازند
اسالمی، اینها مثل سابق بتدریج           
سياست شان را تغيير ميدهند و              

. سياست پيشين را توجيه ميکنند          
اینها .  کارشان هميشه همين است      

در انتظار چراغ سبز آمریکا و              
زیرا ميدانند    .  دول غربی هستند      

که این تنها راه به قدرت                              
 .رسيدنشان است

 

اما شاید باید گفت که آن جریانی            
که سازشکاری اش با جنبش سبز        
اسالمی، الاقل برای جامعه،                   
غيرقابل انتظار و تحير آميز بود،        
حزب کمونيست کارگری تحت            

حزب .  رهبری جدید اش است           
کمونيست کارگری همواره در             
جامعه، نزد کليه جنبش های                    
سياسی اجتماعی، بقول معروف،       
نزد دوست و دشمن با رادیکاليسم        
افراطی و سازش ناپذیری اش               

سياست های    .  شناخته شده است      
این حزب در ماههای اخير همه            

اما مساله   .  را متحير کرده است       
اینجاست که این حزب دیگر تداوم      
حزب کمونيست کارگری اصلی،       
حزب تحت رهبری منصور                   

در چند سال اخير      .  حکمت نيست 

 کرنشيامدهاى پ
 ... اصالح طلبان حکومتی 

ما کوشيده ایم این واقعيت را برای           
طبقه کارگر و جامعه روشن کنيم و         

راست روی های این     .  توضيح دهيم 
رهبری پيش از این رویدادها عيان         

. شده بود و ما آنرا افشاء کرده بودیم       
اما تند پيچ های سياسی بهترین                   
آزمایش برای جریانات و احزاب            

سرعت و شتاب این          .  سياسی اند   
رهبری در چرخش به راست، باید          
اذعان کنم، که ما را نيز متعجب                

 .کرد

 

این رهبری با تکيه به سرمایه پر              
افتخار، رادیکال، انقالبی و                         
کمونيستی این حزب بسياری از               
راست روی هایش را پنهان کرده             

اما تحوالت سياسی در ایران         .  بود
. نميتوانست یکی از آن لحظات باشد     

اپورتونيسم محض، پراگماتيسم بر         
مبنای پوپوليسمی که اساس بينش             
این رهبری را ميسازد در این                     

. تندپيچ کامال کار دست شان داد                
واقعا تاسف آور است که رهبران             

سوسياليست کارگری       –رادیکال     
سياست های این حزب را مشابه               

اما باید این یک      .  حزب توده بنامند   
 .حقيقت تلخ را بپذیریم

 

در دوران دوم خرداد نيز بخشی از         
حزب کمونيست کارگری وقت گيج       
و منگ شدند و دنبال جامعه مدنی             

در آن زمان   .  از حزب استعفاء دادند   
منصور حکمت در ليدرشيپ حزب       
قرار داشت و شرم و حيا به اینها                
اجازه نداد که صریح و روشن                    
بگویند که فریب جامعه مدنی را                
خورده اند، از حزب رفتند و                        

مثل اتم هایی به گوشه . پراکنده شدند
در دوره اخير،   .  و کنار پرتاب شدند   

جریان کمونيسم کارگری از حزب         
باقيمانده حزب      .  جدا شده بود            

سکانش دست حميد تقوایی و شرکاء      
ایشان هم که سال ها است                 .  بود

حزب را از منصور حکمت و                    
کمونيسم کارگری عبور داده است،        
کشتی را برد و در ساحل جنبش                 

اسالمی و ناسيوناليسم       –های ملی     
 .پرو غرب لنگر انداخت

 

١٣۶شماره   
برخورد دوگانه به هر دو جنبش،       

کشتی "اعالم اینکه با اینها                      
اصالح طلبان             "  نميگيریم

سازشکار "حکومتی را نيروهای     
ناميدن، موسوی را در        "  انقالب

ميان مردم قاچاق کردن،                          
نصحيت به موسوی و شرکاء که        
در کنار مردم و انقالب بایستند،          
اینها خطوطی از سياست هاى              
راست و سازشکارانه این                       
رهبری در ماههای اخير بوده              

زیگزاگ زدن های دائمی       .  است
دیگر به یک خصلت آنها بدل                

راستش اپورتونيسم     .  شده است    
پراگماتيستی به بهترین شکلی این     

اگر در  .  جریان را توصيف ميکند  
 بخشی از حزب              1998سال     

بدنبال جامعه مدنی به جنبش ملی       
این بار      .  اسالمی پيوستند       –

رهبری جدید حزب آقای تقوایی،       
در غيبت جریان کمونيستی                    
کارگری در حزب، باقيمانده                 
حزب را تا دروازه این دو جنبش        

بنظر من سرنوشت      .  برده است  
این جریان از دو جریان فوق،              

این .  تاسف بارتر خواهد شد              
حزب بعلت پوپوليسم عميق و               
ناب رهبری اش در این جریان            

این سياست های         .  قربانی شد    
راست باعث رسوایی بسيار ح            
ک ک در جامعه و در ميان طبقه         

. کارگر و کمونيست ها شده است       
بازسازی این شرایط کار بسيار          
دشواری است که من در ظرفيت        

 .این رهبری نمی بينم

 

اکنون خيزش مردم وارد مرحله         
حزب اتحاد   .  خطيری شده است     

کمونيسم کارگری همانگونه که          
تاکنون کوشيده است، باید تالش          

باید . کند این مانع را نيز کنار زند 
تالش کرد مومنتوم جنبش                       

. اعتراضی مردم را حفظ کرد             
باید به آن خط داد، باید کوشيد                

اکنون .  مردم را متشکل کرد             
شرایطی است که جنبش آنچنان           
رادیکال شده است که اصالح               
طلبان حکومتی دیگر ماندن در           

اینها هدف    .  آنرا جایز ندانستند       
. شان حفظ رژیم بوده و هست               

فهميده اند که برای آنها دیگر                 
حفظ رژیم با حفظ ژست                            

. اپوزیسيونی همخوانی ندارد              
برای آنها هم روشن شده که                    
شرایط به جایی رسيده است  که           
ادامه آن سرنگونی نظام را                     

به همين دليل   .  بدنبال خواهد داشت  
  .اینها از کشتی پریدند بيرون

 

در این شرایط ممکن است در                 
ميان بخشی از مردم گيجی یا                  

باید سریعا و    .  دلسردی بوجود آید   
قاطعانه با چنين واکنش هایی                  

تشکل های توده ای        .  مقابله کرد  
یکی از مهمترین روش های                   

مردم .  مقابله با این روحيه است         
متحد و متشکل با روحيه و                        
روانشناسی کامال متفاوتی به                  

حزب باید   .  مقابله شرایط ميروند    
خط بدهد، باید سياست روشن کند،     

باید به   .  باید بکوشد سازمان دهد      
مردم بگویيم که ما از ابتدا این                 

. جریانات را افشاء کرده بودیم              
نباید بگذاریم که رژیم دگر بار               
فضای ارعاب را در جامعه حاکم        

بنظر من  .  لذا لحظات مهم اند    .  کند
 بهمن یک روز تعيين کننده              22
اگر بتوان یک ضد                    .  است

 آبان   13تظاهرات موفق، همانند       
و عاشورا، سازمان داد، ميتوان           
مطمئن بود که جنبش از روی این        

در .  دست انداز پریده است                 
آنصورت شتاب و سرعت حرکت      

اعتماد به  .  آن افزایش خواهد یافت   
نفس بسيار بيشتری بر کل فضای        
جامعه و بر مردم سرنگونی طلب       

در یک کالم       .  حاکم خواهد شد      
جنبش اعتراضی سرنگونی طلبانه    
مردم به ميزان زیادی رادیکاليزه        

یک مساله اساسی         .  خواهد شد    
برای حزب تالش برای                              
سازماندهی یک انقالب کارگری        

این افق  .  در دل این شرایط است       
لحظه ای نباید از مقابل ما کنار              

لذا تالش برای جلب و جذب       .  رود
رهبران رادیکال کارگری به                 
حزب، تالش برای ایجاد تشکالت      
توده ای کارگری، شوراها، از              
مسائل حياتی این دوره فعاليت ما         

طبقه کارگر باید بعنوان            .  است
یک طبقه و با رهبری گرایش                 

. رادیکال خود به ميدان بياید                   
بپذیریم نقش حزب در تمام این               

  .لحظات تعيين کننده است

 

 جریان اصالح     :يک دنيای بهتر    
طلب حکومتی و همچنين                          

اکثریتی   –جریانات توده ایستی         
" جنبش سبز    "ادعا کردند که               

جنبش مردم براى کسب آزادیها            
در 

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

گفتند که   .  چهارچوب قانون است    
افق و اهداف آنها بر اعتراضات           

در این تحليل      .  مردم حاکم است     
برخی جریانات حاشيه ای مانند            

هم شریک     "  حزب حکمتيست    "
آیا حقيقتی در این ارزیابی        .  شدند

ها موجود بود؟ اکنون بعد از                   
گذشت هفت ماه چگونه ميتوان              
این واقعيت را تبيين کرد؟ اکنون          
چگونه باید به مقابله با این                         

 جریانات رفت؟ 

 

" جنبش سبز     ":سياوش دانشور   
" جنبش دو خرداد       "نام ایندوره       

جریان اصالح طلب حکومتى و           
. موئتلفين اپوزیسيونى شان بود           

هدف روشن آنها مقابله با                           
سرنگونى طلبى مردم و بقاى                 

همه این      .  نظام اسالمى است          
عبارات و اسم رمزها که طى این         

 تالشى براى       ،سالها شاهد بودیم      
بدست دادن چهارچوبى براى بقاى  
نظام و همينطور قالب زدن                      
اعتراض مردم به کل حکومت در       
چهارچوبهاى جمهورى اسالمى         

امرى که امروز مشاوران       .  است
سياسى و سران اصالح طلب                 
حکومتى صریحا به آن اعتراف           

ميگویند تالش ما کنترل          .  ميکند
اعتراض مردم در چهارچوب               

اما شما کدام بورژوا       .  نظام است  
را در دنيا پيدا ميکنيد که منافع                
قشرى و درون طبقاتى خود را              

 و    ،"منافع ملى     "،"منافع مردم   "
این سياست و کار      .  غيره جا نزند   

روزانه هر قدرت مافوق مردم              
است که منافع اقليتى انگل را                   

. منافع کل جامعه قلمداد ميکند               
گویا دنيا غير طبقاتى است و دم و        
دستگاه عریض و طویل سرکوبى       
که براى حفظ منافع و امتيازات             
سياسى و اقتصادى شان بپا کردند       

 . است" در خدمت مردم"همه 

 

کسى ادعاى توده ایست هاى                   
طرفدار سپاه پاسداران و وزارت        

اینها .  اطالعات را جدى نميگيرد      
. ظاهرا کاسه داغ تر از آش اند              

هيچ جاى حکومت راهشان                      

 کرنشيامدهاى پ
 ... اصالح طلبان حکومتی 

نميدهند اما خود را صاحبخانه                    
. اسالم و حکومتش فرض ميکنند            

البته این جریانات مرتجع تالش                
وافرى کردند که رنگ و شعار و              
پرچم و سياست خود را به اعتراض       

بویژه ميدانستند   .  مردم تحميل کنند     
که تناسب قوا محدودیتهائى را به              
چهارچوب حرکت سياسى توده                

لذا با تمام توان     .  مردم تحميل ميکند   
تالش کردند که عکسى یک بعدى و       
ناقص و بدون تاریخ از مردم و                  

همه چيز  .  جامعه و جنبشهایش بدهند 
از انتخابات شروع شد و قرار بود           

تمام "  راى من کو؟       "با استيفاى        
. نتوانستند و شکست خوردند      .  شود

نه .  مفتضحانه هم شکست خوردند       
فقط راى شان را در سطل آشغال              
انداختند بلکه وادارشان کردند در            
تقابل با رادیکاليسم جامعه در خامنه       
اى و احمدى نژاد مودبانه سر                      

سونامى .  تعظيم فرود بياورند             
رادیکاليسمى که ما مرتبا بر آن                  

 آبان تا      ١٣تاکيد داشتيم بویژه از           
. شش دیماه کل صحنه را بهم ریخت      

همه این جماعت آچمز شدند و دست       
ناگهان .  و پایشان را گم کردند                

عين "  دگراندیشان"لطيف ترین          
آخوندهاى جناح راست عليه                        

. رادیکاليسم مردم عربده کشيدند             
جماعتى که عمرى را        .  دیدنى بود  

در خدمتگذارى مشتى قاتل فرزندان      
 و اسم آن را هم          ،مردم گذرانده اند   

 ناگهان  ،ميگذارند"  فعاليت سياسى "
در مقابل رادان ها و طائب ها و                 
احمدى نژاد ها و خيل متجاوزین و          
شکنجه گرانى که کهریزک فقط                

 عليه     ،شان بود    "  شاهکار"یک     
خشونت مردم دست خالى جيق هاى       

 اگر  ،کسى چه ميداند   !  بنفش کشيدند 
حکومت اسالمى اینها را راه داده             

 در اینروزها بجاى مقاله                      ،بود
 همراه لباس      ،نوشتن عليه خشونت     

شخصيها و اطالعاتيها عليه مردم           
انقالبى تفنگ بدست نميگرفتند؟               
مگر در ماجراى سرکوب انقالب            

 انقالبيون را به دستگاههاى                 ۵٧
جاسوسى لو نميدادند که در                           
کهریزک هاى آنزمان تار و                         

 مارشان کنند؟ 

 

١٣۶شماره   
" حکمتيست"شریک شدن حزب       

در این ارزیابى توده ایستى                     
آنها براى سياست     .  تصادفى نبود  

خانه نشينى شان و تئورى                        
شکست مردم و جنبش                             "

ميبایست کارگران و     "  سرنگونى
بقيه مردم را به جناحهاى                          

ميبایست .  حکومتى ميفروختند     
را پشت موسوى    "  طبقه متوسط "

را "  بخش عظيم طبقه کارگر     "و  
به احمدى نژاد تقدیم ميکردند تا           
سياست در خانه لم دادن موجب           

. عذاب وجدان سياسى شان نشود       
این ادعاها سر سوزنى واقعيت            

دیگر استدالل   .  نداشتند و ندارند     
کردن در اینمورد وقت تلف                   

خود واقعيت و آنچه     .  کردن است 
گذشت نشان داده است که مردم           

 ،براى موسوى و امثال او نيامدند      
 ،برعکس آنها دنيال مردم افتادند       

و از ترس جسارت انقالبى و                 
ضد اسالمى همين مردم انقالبى         

. به زیر عباى خامنه اى خزیدند          
سياست رادیکال و انقالبى آن               
ابزارى است که دست همه را رو      

خيلى زود و بدنبال                  .  ميکند
" مقدس"تعرض مردم به مظاهر       

دو جناح و درس دادن به نيروى          
 از خامنه اى تا موسوى      ،سرکوب

و بهنود و نگهدار و گنجى و                   
قالب "  سکوالر"اپوزیسيون شبه     

تهى کردند و ناگهان همه در یک        
" خشونت مردم     "صف عليه            
 . سنگر گرفتند

 

بعد از هفت ماه این واقعيت اثبات       
ميشود که ارزیابى و سياست                 
انقالبى کمونيستى کارگرى                   

اگر کسى   .  صحيح و برحق بود       
 پاسخ من اینست           ،ميپرسد چرا   

انفجار زنان عليه حکومت                      
 ابراز وجود        ،آپارتاید را ببينيد       

علنى و توده اى ضد اسالمى را           
 زلزله  ،ببينيد"  عاشورا"در روز    

و انفجار بالقوه عليه فقر و                        
 وحشت       ،گرسنگى را ببينيد             

سرمایه داران و جنبشهاى سياسى     
شان را از کارگر و کمونيسم و             

محاربين و ضد           "رادیکاليسم      
 تا روشن شود حق ،ببينيد"  انقالب

حق با اردوى نخواستن    .  با ما بود  
. و سرنگونى طلبى انقالبى بود           

حق با حقانيت اعتراض و تالش          
این اثبات ميشود   .  براى تغيير بود  

که مردم ایران جمهورى اسالمى      
. و حکومت مذهبى نميخواهند             

کمونيسم جامعه و اعتراض و                 
انتقاد کارگرى نفس وضع موجود       
و نظم طبقاتى را با مجریان برده          

این روشن شد      .  دارش نميخواهد  
که به این جامعه و نسل جدید                    
نميتوان منتظرى را بجاى خامنه          
اى فروخت و یا کراهت احمدى            
نژاد را باالى سرشان گرفت و با          

" اجراى قانون اساسى          "وعده      
مردم خاتمى   .  سرشان شيره ماليد    

را دیده بودند و مجددا او و دیگر           
این .  سران خودگمارده را دیدند         

واقعيت روشن شد که جنگ در             
باال و تشدید آن تا سر حد ترور و           
شکنجه و بيدادگاههاى فرمایشى          
همه از وحشت جنبشى در پائين            
است که ميخواهد پرچم اسالم و            

. اختناق در ایران را بزیر بکشد           
این واقعيت روشن شد که دعواى         
سياسى در ایران برسر قانونيزه           
کردن ولى فقيه یا اجراى قانون              

در باال دعوا برسر     .  اساسى نيست 
بقاى نظام و در پائين برسر                      

این واقعيت      .  سرنگونى آنست     
اثبات شد که سه دهه سرکوب                 
خشن عليه زنان شکست خورده           
است و جنبش ضد آپارتاید                        
اسالمى در صف اول نخواستن             
این اوضاع براى سرنگونى نظام        

این واقعيت روشن     .  ایستاده است  
شد که اختالفات درون حکومتى          
عميق و گسترده و رو به تشدید               
است و مردم در کمين همه شان             

بزیر کشيدن عکسهاى    .  نشسته اند 
خامنه اى در ابعاد وسيع و شعار           
مرگ بر خامنه اى بعنوان                         

 آتش زدن     ،شاخص نظام اسالمى    
عکس خمينى و تهاجم به مراکز            

 هر   ،دولتى و ارگانهاى سرکوب       
متوهمى را در باال و پائين بيدار            

این گوشه کوچکى از شالق       .  کرد
رادیکاليسم جامعه بود که همه این       
اردوى حکومتى و اپوزیسيونى           
مجيزگوى حکومت را به سه کنج        

اینها روندهاى واقعى آن            .  راند
اگر کسى آگاهانه          .  جامعه اند    

روندهاى بنيادى جامعه را در                
" انتخاباتى"البالى تبليغات                    

حکومت و تحليلهاى ژورناليستى       
 که البته   ،جهت دار گم و گور نکند    

تعداد زیادى آگاهانه همين کار را         
ميکنند و وظيفه شغلى و                              

 تنها ميتواند    ،دپارتمانى شان است   
تنها دارد   .  ساده دل سياسى باشد       

عدم شناخت اش از جامعه و                    
مکانيزمهاى مبارزه و تقابل با               

حکومت 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . اسالمى را عریان ميکند

 

اکنون چگونه باید به مقابله با این          
جریانات رفت؟ باید عکس همه            
شاهکارهاى سياسى شان را                    
گرفت و نگذاشت چراغ خاموش         

باید شکست و   .  معلق سياسى بزنند  
اضمحالل جنبش ملى اسالمى را         

باید شکست سياست      .  اعالم کرد  
کنترل مردم و تبرى جوئى از                 
تالش انقالبى را زیر پوشش                   

استراتژى تغيير از درون و                  "
اجراى ظرفيتهاى قانون اساسى و       

. را اعالم کرد  "  مقابله با خشونت    
امروز دیگر سرنگونى طلبى به           
موقعيت بستر اصلى سياست                  
ایران رفته است و تمام جریاناتى         
که دراین ماجراها در توهم                      
پراکنى به جناحى از حکومت                
آگاهانه سهمى بعهده گرفتند باید            

استراتژى .  افشا و منزوى شوند        
دمکراسى خواهى و                                      
جمهوریخواهى و اصالح طلبى           

. در ایران از پوچ پوچ تر است              
. خودشان هم ميدانند پوچ است              

براى خيليها این ویترین ها راه               
معامله و نزدیک شدن به حکومت      

اولين درس تبرى     .  اسالمى است  
دگر "جوئى از انقالبيگرى و                  

شدن اینست که باید دراین     "  اندیش
چهارچوب موجود کار و تالش            

دوره اینها عمال از نظر              .  کرد
. سياسى به پایان رسيده است                  

جست خيزهاى فرقه اى آتى شان         
این واقعيت بزرگتر را که جنبش         
ملى اسالمى جميعا شکست                      

این که   .  خوردند نميتواند بپوشاند    
در درون این خانواده مواضع                
بعضا چند سانتى متر فرق داشته          
نه معضل مردم است و نه در کل          
سياست این اردو تفاوتى ایجاد                

در ایندوره و به همان               .  ميکند
 ،مقياسى که جامعه بيرون ریخت       

اپوزیسيون و جنبشهایش نيز خود       
 . را نشان دادند

 

اما این جریانات تا زمانى که                   
جمهورى اسالمى هست تحرک           
دارند و هر روز تالش ميکنند در         

 کرنشيامدهاى پ
 ... اصالح طلبان حکومتی 

. بسته بندى جدیدى بميدان بيایند               
حال که ضد اسالميگرى و ضد                 

 مثال    ،مذهبى گرى تعرض ميکند         
سکوالریسم سنگر و خاکریزى                

سکوالریسمى که بشدت به       .  ميشود
تمایالت ناسيوناليستى و تبعيض گر       

جناح هاى چپ تر             .  آلوده است    
جنبش ملى اسالمى تالش ميکنند با         
درجه اى از فاصله با حکومت                   
اسالمى حائلى با رادیکاليسم                        

تبليغات ضد      .  کمونيستى بکشند     
کمونيستى بيشتر ميشود همانطور           
که در ایندوره کارهائى را که خامنه   
اى ميکرد و قبال خودشان عليه                   
کمونيستها و انقالبيون ميکردند با           

توضيح "  دادگاههاى استالينى        "
بگذریم که استالين                      .  دادند

ناسيوناليستى مانند همين آقایان بود        
. و زمانى خودشان طرفدارش بودند     

اما جنبه سياسى این توسل به                        
در دنياى     .  استالينيسم مهم است         

امروز این نوع تبليغات هدفش نه             
استالين و شوروى که اثرى از آن             
باقى نمانده است بلکه کمونيسم و              
رادیکاليسم کارگرى اى را هدف             
قرار ميدهد که بویژه بدنبال تشدید            
بحران همه جانبه حکومت امکان            
واقعى ابراز وجود و عروج                         

آنها دارند همراه با        .  ميليونى دارد  
جنگ درون خانوادگى و درون                 

 جنگ استراتژیک با        ،طبقاتى شان  
طبقه کارگر و کمونيسم را مثل نماز       

بساط .  روزانه شان پيش ميبرند            
ائتالفهاى جدید و انشقاق هاى بيشتر      
راه مى افتد و تاکنون راه افتاده                    

ناچارند تغيير فرم و ویترین         .  است
بدهند و به وضعيت وخيم فعلى شان       

تعداد زیادى صحنه      .  پاسخى بدهند  
 . را خالى ميکنند

 

اما سوال اینست که باید این جنبش           
. را به طرق سياسى شکست داد                

یعنى عمال و اثباتا در خارج و                     
داخل صحنه سياسى و ابتکار                      
سياسى و بستر اصلى سياست دست       
سرنگونى طلبان و رادیکال ها و              

باید هر تالش جدید      .  سرخ ها باشد   
براى عقيم کردن اعتراض برحق و       
رادیکال مردم را افشا کرد و                        

 . *شکست داد

١٣۶شماره   

 طی روزهای گذشته از جانب کيانمهر مدیر                ،بنا به اخبار دریافتى        
شرکت مهر کام پارس که از مزدوران حکومت اسالمی سرمایه داران              

.  خبر اخراج گسترده کارگران عنوان شده است        ،در ایران خودرو است   
کيانمهر در حالی که به بازدید خط توليد سپر سازی آمده بود با خشم و                   
عصبانيت نسبت به افزایش ضایعات این قسمت به مدیر توليد این بخش              

این .  حمله ور شده و با گستاخی کارگران را تهدید به اخراج نمود                          
 ،پادوی منفور سرمایه داران گفته است ما مشکالت مالی زیادی داریم               

؟ و برای برداشتن فشارهای      !این تعداد کارگر بيکاره قابل تحمل نيستند        
 در پایان سال    ،مالی از روی شرکت طبق برآوردهایی که انجام داده ایم          

 .  نفر از کارگران را اخراج نمایيم1000حداقل باید 

 

عال وه براین مبا لغ حق آکورد خرداد، تير و مرداد ماه کارگران که                       
 هزار تومان است  بعلت کارشکنی کيانفر تاکنون                   60ماهيانه حدود     

کيانفر ميگوید این مبالغ سه ماهه حق آکورد که                .  پرداخت نشده است   
یکی از  .  معوق شده مسئوليتش با مدیر سابق مهرکام یعنی زرکش است           

. این مزخرفات  برای باال کشيدن دستمزدهای ماست         :  کارگران ميگفت 
ما برای این شرکت کار کرده ایم        .  زرکش و کيانمهرها همه شان دزدند      

عالوه بر اینها بنا به تصميم عناصر               .  و باید پولهایمان را بپردازند         
 که شرایط کاری    ،کارفرما و اوباش مفتخور اسالمی در مهر کام پارس         

 با حذف یکی از شيفتهای کاری و               ، ساعته بود    8 شيفت     3کارگران   
 ساعته که بسيار فرساینده و سنگين         12انتقال زمان کاری به دو شيفت         

 .است شرایط کار و زندگی کارگران را به حد انفجار رسانيده اند

 

لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، تامين امنيت شغلی، دستمزدهای               
 ساعته کاری در      6 روز    5مکفی مطابق با هزینه های روز زندگی،             

 برخورداری از تعطيالت، مسکن و آموزش و بهداشت، حق                        ،هفته
تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای انسانی و اوليه اى است که                             
کارگران برای بيرون کشيدنش از حلقوم سرمایه داران و حکومت                        
اسالميشان باید مجامع عمومی و شوراهای مستقل و مبارز خود را به                 

 .پا دارند

  

 کارگر قراردادی سفيد امضا و      4000شرکت مهر کام پارس با بيش از         
 12 شيفت   2 هزار تومانی هم اکنون در       264پيمانی با پایه دستمزدهای     

ساعته واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مرا کز اصلی توليد سپر               
همچنين کيانمهر و      .  و داشبرد و دیگر لوازم جانبی اتومبيل ميباشد                  

 .همدستانش از باندهای نزدیک به احمدی نژاد قاتل می باشند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ٧ – ٢٠١٠ ژانویه ٢٧

 مهر کام پا رس ،ايران خودرو
 !طرح اخراج گسترده کارگران

 !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 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ژانویه آذر ماجدی        26سه شنبه     
بدعوت انجمن بحث دانشکده                  
حقوق دانشگاه دوبلين در بحثی             
پيرامون مذهب و حقوق زن                    

در این جلسه که           .  شرکت کرد   
عالوه بر ده سخنران بيش از                   

 نفر برای شنيدن مباحث                 200
شرکت کرده بودند، موافقين و               
مخالفين در مورد مبحث سخنرانی     

آذر ماجدی اعالم کرد که        .  کردند
کليه مذاهب مردساالر، زن ستيز        

تمام مذاهب    .  و ضد زن هستند         
هم در انجيل،     .  مبلغ خشونت اند    

رات و هم در قرآن،             وهم در ت      
موئمنين تشویق و ترغيب شده اند        
که با کافران و ملحدین بجنگند و           
با خشونت و شقاوت کامل تمام              

در طول    .  کفار را کشتار کنند          
تاریخ بيشترین انسان ها تحت نام         

. خدا و بيرق مذهب کشته شده اند         
: کتابی منتشر شده است تحت نام         

من "  آیا خدا از زنان متنفر است؟  "
هيچگاه از این زاویه به مساله                

مذهب بنظرم یک    .  نگاه نکرده ام   
ایدئولوژی مردساالر و زن ستيز        

آنهایی .  اما من آتئيست هستم .  است
که بخدا اعتقاد دارند باید به این              

براستی خدا از     :  مساله فکر کنند    
 !زنان متنفر است

 

مذهب زن را منشاء گناه و                         
به همين دليل         .  شيطانی ميداند    

 

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه دوبلين
 !تمام مذاهب زن ستيز، ضد زن و مشوق خشونت اند

زنان باید تحت کنترل کامل و در               
غالده قرار گيرند تا مردان به گناه           

اسالم این کنترل را     .  وسوسه نشوند 
به شکل حجاب و پوشاندن زن از             

حجاب .  سر تا پا تجویز کرده است        
سمبل و ابزار بردگی زن و آپارتاید        
جنسی در جامعه تحت سلطه اسالم         

زنان بزرگسال مجاز هستند        .  است
که حجاب و بردگی را انتخاب کنند،       
اما حجاب باید برای دختر بچه ها             

در اینجا صدای کف      .  (ممنوع شود 
زدن های شدید در سالن بلند شد                 
همراه با صدای اعتراض تعدای               

به آتش  )  زنان محجبه و تعدادی مرد    
کشيدن زنان نافرمان، به اسم                       
جادوگر در قرون وسطی و                          
سنگسار کردن زنان به خاطر                    
رابطه جنسی خارج از ازدواج، از         
یک جنس و برای مقابله با زنان                

 .  نافرمان است

 

در این جلسه توسط مدافعين اسالمی      
اجازه دهيد  .  صحبت های زیادی شد   

 9نکته ای را بگویم، محمد خود                
زن داشت که آخرین آن یک دختر            

اگر این پدوفيلی         ( ساله بود،             9
نيست، نميدانم پدوفيلی به چه چيز            

مردان عادی       .)  خطاب ميشود      
 زن  4مسلمان البته اجازه دارند که         

 صد زن صيغه        100رسمی و تا        
 99 ثانيه تا    5صيغه از   . داشته باشند 
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. سال ميتواند زمان داشته باشد             
زنان صيغه ای هيچ حقی ندارند          
و بچه هایی که حاصل این رابطه       

، از    "حرامزاده"هستند، بعنوان       
این بچه  .  هر گونه حقی محرومند    

ها تحت جمهوری اسالمی                      
شناسنامه هم ندارند و از مدرسه          

 .محروم اند

 

گفته شد هيچکدام از این حکومت       
های اسالمی، اسالمی واقعی                

ایران، افغانستان،            .  نيستند
عربستان سعودی، سودان،                    

باز هم اسم ببرم؟ من       ...  سومالی  
هم به آزادی بدون قيد و شرط                
عقيده و بيان و به آزادی مذهب             

منتهی مذهب باید یک           .  معتقدم
امر خصوصی باشد و در دولت          

. و امور جامعه دخالت نکند                   
سکوالریسم یک شرط الزم                   
سياسی برای تامين حقوق زنان و       

. برابری زن و مرد  است                         
سکوالریسم بمعنای جدایی دین           
از دولت، از قانونگذاری،                      
آموزش و پرورش و هویت                    
  .شهروندی امری است ضروری

 

سخنرانی آذر ماجدی با استقبال          
بسيار گرم حاضرین در جلسه و         
البته با عصبانيت هواداران اسالم     

پس از پایان جلسه         .  روبرو شد  

تعداد بسياری از دانشجویان و               
دیگر حاضرین در جلسه، از                  
جمله اسالمی های مخالف نظرات     
آذر دور او جمع شدند و بحث                  
گرمی در رابطه با نقش مذهب،            
اسالم بویژه و آزادی زن، آزادی          
ها علی العموم، وضعيت ایران             
در حال حاضر، آینده جنبش                    
اعتراضی مردم در ایران و نقش         
آن در خاورميانه، تاثير سقوط               
جمهوری اسالمی بر جریانان               
اسالمی، رشد اسالميست ها در            
اثر حرکات و سياست های                       
تروریستی دولت های آمریکا،             
اسرائيل و غرب، مساله دو قطب         
تروریسم و قطب مقابل هر دوی           
این دو قطب، قطب سوم                              

بسياری آدرس وب           .  درگرفت
سایت سازمان آزادی زن را                    
دریافت کردند تا بيشتر با آن آشنا          
شوند و تعدادی ابراز عالقه کردند      

 .که با سازمان همکاری کنند

 

 سازمان آزادی زن
 2010ژانویه   27

 کارگران توليد گستر آسيا
 اعتراض عليه اخراج و دستمزدهای معوقه

عوامل کارفرما که   .  اوضاع نابسامان شرایط کار و زندگی کارگران توليد گستر آسيا بعلت کار شکنی و سود جویی سرمایه داران همچنان ادامه دارد                       
 تا این    ،به بهانه تعطيلی کارخانه پيش از آذر ماه کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و وعده پرداخت دستمزدهای آذر ماه را نيز داده بودند                                    

 .  بلکه با گذشت چندین روز از پایان ماه دستمزدهای مربوط به دیماه هم پا در هوا و مبهم مانده است،لحظه نه تنها دستمزدهای آذر ماه را نپرداختند
 

! دبه دنبال اعتراضات کارگران عليه این اوضاع اسفبار حضرات سرمایه دار حاتم بخشی نموده و گفته اند هر کارگری بخواهد ميتواند مساعده بگير                          
از جمله  .  اما وضعيت کار و زندگی کارگران و خانواده هایشان بحرانی و معلق است             .  عده انگشت شماری از کارگران به سر کارهایشان بازگشته اند          

 و لغو هر گونه کار        ، برخوردارى از امنيت شغلی     ،خواستهای اصلی کارگران در حال حاضر بازگشت به کار و دریافت فوری دستمزدهای معوق                   
 . قراردادی و پيمانکاری ميباشد

 

 از جمله مراکز    ، هزار تومانی  264 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای               40شرکت توليد گستر آسيا با بيش از         
 . توليد روکش و تو دوزی و صندلی و مجری سفارشات ایران خودرو در جاده آدران اسالم شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای ميباشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ۶ – ٢٠١٠ ژانویه ٢۶
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هگل در جایی مينویسد که تمام           "
حوادث و شخصيت های بزرگ           

جهانی باصطالح دو        –تاریخی   
ولی او       .  بار ظهور ميکنند            

فراموش کرد بيافزاید که بار اول         
بصورت تراژدی و بار دوم                    
بصورت کمدی                                                

هجدهم   –مارکس      ."  (مسخره
و از قرار    )  برومر لوئی بناپارت   

مارکس هم فراموش کرد در باره         
تکرار سه باره این تاریخ چيزی           

شاید تصور ميکرد چنين        .  بگوید
رویدادهایی چندان محتمل                        

اما با نگاه با                .  نخواهند بود     
واقعيات معاصر باید در این                    

باید برای    .  زمينه هم حرفی زد         
توصيف اوضاع تکرار شده پس          

" کمدی مسخره "و  "  تراژدی"از  
شاید ترکيب     .  کالمی پيدا کرد        

بيان "  کمدی مضحک   –تراژدی  "
 ؟!مناسبی برای این واقعيت باشد

 

 حزب توده سمبل      ٣٢در سالهای    
در "  چپ"و نماینده سازشکاری        

. جامعه در حال تحول ایران بود          
 این مکان را            ٥٧در تحوالت        

شاخه اصلی جریان فدایی یعنی            
. جریان اکثریت از آن خود کرد            

تمام شواهد و قرائن کنونی حاکی         
از آن است که خط حميد تقوایی و         
شرکا نيز در حال احراز چنين               

باالخره .  مکانی برای خود است       
این خطی است که پس از حزب            
توده و حزب مشروطه و برخی            

 جناحی از            ،از قوم پرستان            
در کنار     "ارتجاع اسالمی را              

. قرار داد "  همراه مردم "و  "  مردم
این خطی است که مانند توده ایها          
کنار زدن والیت فقيه را مترادف         
با سرنگونی کل جمهوری اسالمی     

مبانی نظری این خط      .  قلمداد کرد 
را حميد     "  چپ"سازشکار در         

تقوایی در پاسخ به موضع انتقادی       
یکی از کادرهای آن حزب بطور        

در این  .  فورموله بيان کرده است     
نظری   -یادداشت به مبانی سياسی     

از .  چپ سازشکار ميپردازیم  "این  
فضای حاکم بر این حزب باید                 

 .شروع کرد

 

 تزهايی برای سازش؟
 

 على جوادى

این نامه و شواهد دیگر حاکی از آن        
است که خط حميد تقوایی و شرکا             
نتوانسته است بر تمامی پيکره این           

مقاومت و مقابله با    .  حزب غلبه کنند  
 با هر    ،این خط راست و سازشکار      
 کماکان  ،کم و کاستی و یا هر کميتی      

. یک واقعيت درونی این حزب است  
نفس اینکه این جریان ناچار شده               
است بعد از آن برخوردهای غير              
متمدنامه به مخالفين شان در کنگره        
به چنين ژستی متوسل شوند و پاسخ       
یک نامه انتقادی درونی را در                   

 نشان     ،نشریه رسمی شان بدهند            
فشاری است که بر خود احساس               
ميکنند و ناچارند در مقابل آن                      

ظاهرا .  عکس العمل نشان دهند            
پرخاشگری و تالش برای ساکت             
کردن مخالفين خط رسمی شان                  

پاسخ .  چندان موثر واقع نشده است       
به این نامه در این ظرفيت یکی از           

تالشی .  اقدامات جدیدشان است           
است برای پاک کردن گل کاشتن              
هایی که از تریبون کنگره خطاب            

: به منتقدین درونی خود ميگفتند               
"! این شارالتانيسم را کنار بگذارید    "

ناچار شده اند در کنارش روشهای          
اما مهمتر از   .  دیگری هم اتخاذ کنند   

این ظاهرسازیها تزهای                                 
سازشکارانه مندرج در این نوشته          

این .  است که باید به آنها پرداخت           
. تزها را باید نقد و حاشيه ای کرد             

حميد تقوایی در پاسخ به سهراب               
وفا جوهر جوهر این تزهای                        
سازشکارانه خود را چنين فورموله      

 : ميکند

  

کال باید گفت حزب در موقعيتهای        "
مختلف در مورد موضوع واحدی           
شعارهای متفاوتی را مطرح ميکند        
و این به معنای تناقصی در کار                  
حزب و یا جانشين کردن این شعار          

 ".با آن شعار نيست

 

با کنار زدن تصویری که این تز در        
برخورد اوليه در ذهن ایجاد ميکند          
ميتوان به سادگی به عمق                               
سازشکاری و اهدافی که این تز                

 پی  ،برای توجيه آن بيان شده است        
شگفت انگيز است خودشان          .  برد

١٣۶شماره   
دارند رسما و در روز روشن                

در "اعالم ميکنند که حزبشان              
مورد موضوع واحدی شعارهای      

و ."  متفاوتی را مطرح ميکنند          
هيچ شرم و حيایی هم ظاهرا از            

و بدتر این روش     .  بيان آن ندارند   
را به یک سياست و سنت حزبی          

  .هم ارتقاء ميدهند

 

 شعار معموال چکيده و فشرده        -١
به بيان  .  و خالصه سياست است     

دیگر جوهر سياست را بيان                   
مسلما در پاسخ به یک             .  ميکند

موضوع سياسی ميتوان بر حسب     
موقعيتهای "شرایط یا در                         

در قالب و یا با بيانهای         "  مختلف
اما برای     .  متفاوتی بيان شود         

اینکه یک موضع سياسی واحد            
باشد باید جوهر آن همواره یکی          

 مگر اینکه هدف ابراز بيان      ،باشد
. موضع سياسی متفاوتی باشد              

موقعيتهای "اینکه حزبی در                  
موضوع "در قبال             "  مختلف
شعارهای متفاوتی را        "  واحدی

مطرح کند تنها به این معنی است        
که دارای پرنسيپ سياسی روشن      
و قابل پيش بينی نيست و یا اینکه         

هر .  است"  رنگين کمان  "حزب   
بر حسب   .  روز یک رنگ است      

شرایط و آب و هوا و سرعت باد          
شعارها و سياستهای متفاوتی را         

و این عين               .  اتخاذ ميکند       
این .  اپورتونيسم سياسی است         

تزها بيان با نزاکت فورموله                  
. است"  حزب باد "کردن سياست    

عين متد و روش جریانات توده            
اسالمی راست و     –ایستی و ملی     

مشخصه جنبشی  .  سازشکار است 
است که چرخش سياسی یک                 

. ویژگی سنت آنهاست                               
سازشکاری ویژگی دیگر سنت          

 .شان است

 

 بعالوه باید پرسيد چرا یک              -٢
حزب سياسی باید در قبال یک              

شعارهای "  موضوع واحد         "
متفاوتی را مطرح کند؟ چه                     

نان به نرخ     "مزیتی این سياست       
ميتواند برایشان    "  روز خوردن   

داشته باشد؟ اگر قصد تغيير                    
 به   ،سياست خود را نداشته باشد        

غير از گيجی و سردرگمی                     
سياسی چه فایده ای خواهند برد؟        
اگر موضوع سياسی مورد بحث        
تغييری نکرده باشد چه لزومی            

دارد که شعار و سياست متفاوتی          
اتخاذ شود؟ در این صورت تنها            
یک شق باقی می ماند و آن این               

آیا به غير از این است که           :  است
این تزها باید جایی برای                             
شعارهای جدید و سياستهای                    

 که در تقابل با شعارها و               ،جدید
 باز کنند؟    ،سنتهای تاکنونی هستند   

آیا به غير از این است که با این              
روش ميخواهند سازشکاری                  
کنونی و سياست جناح موسوی             

" همراه مردم "و  "  کنار مردم "در  
است و شعارهای مشابه را توجيه        
کنند؟ آیا نشان تالشی نيست که               
شعارهای جنبش های دیگر را در       
قبال موضوع مورد بحث در کنار       
شعارهای تاکنونی جنبش کمونيسم     

 کارگری قرار دهند؟  

 

 چند مثال مساله را روشن تر            -٣
خودشان مثال شعار               .  ميکند

حجاب "و       "  حجاب اسالمی      "
انتخاب خوبی  .  را ميزنند "  اجباری
بيانگر گوشه ای از تالش          .  است

جریانی است که ميخواهد                         
اسالمی   –شعارهای جنبش ملی        

را در کنار شعارهای جنبش                    
اما .  کمونيسم کارگری قرار دهد       

چگونه؟ این جریان در مقابل                  
انتقادی که بهشان شده است که               

مبارزه با    "چرا به جای شعار              
لغو "به شعار       "  حجاب اسالمی   
روی آورده اید؟    "  حجاب اجباری 

ما همه اینها را      "پاسخ ميدهند که      
و ظاهرا این آن                  ".  ميگوئيم

فورمول طالیی است که قرار                
است پل سازشی ميان شعارهای          
متفاوت را در ذهن ما                                    
کمونيستهای کارگری از جانب            
این خط سازشکار توجيه و یا                  

  .موجه کند

 

در پاسخ به چند نکته در این                     
زمينه باید          

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

لغو حجاب    "شعار    :  اشاره کرد   
-شعار جنبش ملی               "  اجباری

شعاری جنبشی     .  اسالمی است    
است که حجاب را نوعی پوشش           

 فلسفه     ،نقدی به حجاب        .  ميداند
 جایگاه حجاب در جنبش         ،حجاب

.  علی العموم ندارد     ،اسالم سياسی 
نقدی به این سمبل زن ستيزی                 

آن را نوعی    .  اسالم سياسی ندارد   
خواهان .  پوشش برای زن ميداند      

خواهان لغو    .  تنوع پوشش است      
در انتخاب نوع پوشش         "  اجبار"

کل جوهر      .  برای زنان است          
انتقادش به حجاب و رژیم اسالمی      

و "  اجباری"در این زمينه در              
و یا به    .  بودن آن است   "  تحميلی"

قول شيرین عبادی حجاب مادر و        
خواهرش ننگ و تحقير زن                     

این شعار جنبشی است که       .  نيست
با لغو اجباری بودن حجاب کل              
مبارزه اش عليه حجاب و ستم بر         
زن در این بعد تمام ميشود و در             
مقابل ما کمونيستهای کارگری که      
حجاب را سمبل حقارت و تحقير          
و ستم بر زن ميدانيم و خواهان               
مقابله با این سمبل تحقير و سبمل          
جنبش اسالمی در هر شکل و در          

 چه در شکل                  ،هر شرایطی     
اجباری و چه در شکل اختياری           

اما حميد  .   قرار ميگيرد  ،آن هستيم 
تقوایی اینگونه قلمداد ميکند که             

" لغو حجاب اجباری    "گویا شعار     
مبارزه "روایت دیگری از شعار        

یک .  است"  عليه حجاب اسالمی    
شعار است که به کلکسيون                       
شعارهای این حزب اضافه شده            

و معصومانه ميپرسد چه          .  است
ایرادی دارد؟ واقعيت این است که      
نه ایشان از سابقه این مباحث در           
حزب کمونيست کارگری بی خبر      
است و نه اینکه اینقدر پرت و از           

اسالمی بی     -مواضع جنبش ملی     
 تالش      ،هيچکدام.  اطالع است     

ميکند پلی ميان این دو جنبش                  
این گوشه ای از               .  ایجاد کند    

عملکرد تزهای سازشکارانه این        
ایشان دقيقا ميداند که    .  جریان است 

تاریخچه .  این شعار صاحب دارد     
سازشکاری خط    .  خود را دارد       

حميد تقوایی اینجا عریان ميشود          
که ميگوید ما هر دو شعار را                   

 

 ...تزهايی برای سازش 

اما ریاکاری آن         .  مطرح ميکنيم    
زمانی برمال ميشود که تاکيدشان را       

 همانطور که         ،در شرایط کنونی        
مسئول کميته سازمانده شان بيان              

پر کردن در و           "کرده است بر           
 ،"دیوار با شعار لغو حجاب اجباری     

حال آیا غير منصفانه            .  ميگذارند
است که ما با هزار ارفاق به این                 
خط بگوئيم که تالش برای جمع                 
کردن دو شعار که به دو جنبش                   

 سياست و          ،متفاوت تعلق دارند         
خطی سازشکارانه است؟ آیا ما                 
مجاز نيستيم تزهایی را که چنين               
سياستی را در دستور حزبشان قرار      

  تزهای سازشکارانه بناميم؟ ،ميدهد

 

 اما کاربرد این سياست در همين        -٤
ایشان سبکبال  .  حد محدود نمی ماند    
این مساله از        "مژده ميدهند که            

شعار هم فراتر ميرود و در مورد             
مواضع و سياستهای حزب هم                    

. ؟ و درست ميگویند      "!صادق است 
این "  خالق"نمونه دیگر کاربرد           

ریاکاری سياسی را ما در شعار                
دیگر این حزب در این دوران                    

ماجرا از این قرار است که           .  دیدیم
تلویزیون این حزب در دورانی که          

 ،داشت"  برو بيایی   "جنبش سبز        
برکناری دولت احمدی نژاد      "شعار  

را مطرح     "  خواست مردم است        
برنامه تلویزیونی کارگران       .  (کرد

 مصاحبه با حميد              ،شهال دانشفر    
تقوایی حداقل یکی از این برنامه ها        

حال اگر شما به این خط انتقاد       ).  بود
 بهشان بگوئيد که این شعار              ،کنيد

جریانات اصالح طلب حکومتی              
. شعار دوم خردادی هاست         .  است

اسالمی است که      -شعار جنبش ملی   
بار دیگر بزیر پرچم اصالح طلبان        

شعار جنبشی    .  حکومتی رفته اند       
است که خواهان سرنگونی رژیم             

 به دنبال تعدیل و            ،اسالمی نيست  
بر .  اصالح آن برای بقاء آن است          

 شاد و خندان و با          ،مبنای این تزها   
ظاهری حق به جانب به شما                        
خواهند گفت ما هر دو شعار را                  

هم شعار سرنگونی    !  مطرح ميکنيم 
رژیم اسالمی را ميدهيم هم شعار             

و !  برکناری دولت احمدی نژاد را        
ظاهرا این عدم ثبات سياسى را هم           

١٣۶شماره   
نقطه قوت سياست خود در این             

  .شرایط ميدانند

 

 یک نمونه دیگر کاربرد این           -٥
 موضع این خط در قبال        ،سياست

مير .  مير حسين موسوی است          
حسين موسوی یکی از                               
کارگزاران و دست اندر کاران            
تعيين کننده رژیم اسالمی در این        

سهم مهمی در . سه دهه بوده است 
جنایات تاکنونی رژیم اسالمی             

چه در قتل عامهای       .  داشته است 
سال شصت و چه در قتل                           

 ٨.  عامهای سال شصت و هفت         
سال نخست وزیر خمينی در                  
دوران تثبيت این رژیم ارتجاعی        

اما حميد تقوایی معتقد     .  بوده است 
است که تا زمانيکه ایشان بر                  
عليه خامنه ای مبارزه ميکند در          

" همراه مردم   "و    "  کنار مردم   "
حال اگر از ایشان بپرسيد        .  است

چرا موضع شما در قبال موسوی       
که باید به عنوان یکی از سران             
حکومت اسالمی در دادگاه مردم       
در کنار سایر سران رژیم                        
اسالمی به جرم جنایت عليه مردم   

 تغيير کرده است؟       ،محاکمه شود  
شاید بمنظور جلوگيری از بی              
آبرویی بيشتر و جمع کردن این           
افتضاح سياسی بگویند که ما هر        

هم .  دو شعار را مطرح ميکنيم          
موقعيت "ميگوئيم ایشان در این          

در کنار مردم است و           "  مختلف
هم ميگوئيم در عين حال خواهان       
محاکمه ایشان هم هستيم؟ البته              

. این دومی را تاکنون نگفته اند             
اما اولی را صریحا بيان کرده               

و شما می مانيد که در مقابل         .  اند
این سوسياليسم توده ایستى چه              
باید گفت؟ حال ویژگی این خط             
را با سنت سبک کاری حزب                
توده و اکثریت و جریانات مشابه        

چه نتيجه ای ميتوان     .  مقایسه کنيد 
گرفت؟ آیا غير از این است که              
این جریان در صدد تکرار تاریخ       
حزب توده و فدائيان اکثریت در          

 شرایط حاضر است؟ 

 

حکومت " طرح شعار                        -٦
عرصه دیگر کاربرد         "  انسانی

که "ایشان ميگوید     .  این تز است    
در مورد جمهوری سوسياليستی        
و حکومت کارگری و حکومت           

." انسانی هم این صادق است                
 همان اهداف را در      ،درست است 

اما هر بنی   .  اینجا نيز دنبال ميکنند   
حکومت "بشری ميداند که شعار         

حکومت "روایت دیگر       "  انسانی
شعاری است که   .  نيست"  کارگری

هر جریان راستی هم ميتواند                  
تعبير خود را به آن الصاق کند                
بدون آنکه بطور مشخص هدفش         
سوسياليسم و یا حکومت کارگری      

از این رو ما شعار                       .  باشد
این جریان را     "  حکومت انسانی  "

نشان دادیم که اتخاذ         .  نقد کردیم  
این شعار نه از سر اومانيسم                    
افراطی نداشته این خط بلکه از             
سر تالش برای حاشيه ای کردن           

و "  حکومت کارگری     "شعار      
و بدست       "  انقالب کارگری      "

آوردن دل جریانات راست در               
ما گفتيم که تالش         .  جامعه است  

پيوند "این جریان برای                               
یک "  انسانيت"و     "  سوسياليسم

حقوق "تالش دست راستی و                  
ما تاکيد کردیم که       .  است"  بشری

سوسياليسم در خود دارای                        
احتياجی به دست    .  کمبودی نيست 

. کاری در مبانی سوسياليسم نيست    
. اساس سوسياليسم انسان است              

جامعه ای سوسياليستی مورد نظر      
. ما جامعه ای تماما انسانی است           

ما گفتيم که تنها جامعه کمونيستی         
مورد نظر ما برای نخستين بار به       
آرمان آزادی و برابری انسانها به       
معنی واقعی کلمه جامه عمل می          

ما گفتيم که انقالب                  .  پوشاند
 ،کارگری و نه هر انقالب دیگری      

انقالبی اجتماعی است برای                   
تنها .  نابودی نظام بردگی مزدی        

انقالبی است که کل مناسبات                   
توليدی و طبقاتی را دگرگون                  

ما تاکيد کردیم که انقالب         .  ميکند
کارگری انقالبی برای آزادی                 
کارگر و جامعه از شر مناسبات            

ما .  استثمارگرایانه طبقاتی است      
گفتيم که هدفمان نابودی نظام                  
سرمایه داری است و نه ایجاد                 

". چهره انسانی "سرمایه داری با      
ما تاکيد کردیم که اتفاقا در                         
شرایطی که جامعه به تکان در              

 وارد یک دوره از              ،آمده است   
تحوالت انقالبی شده است و در             
شرایطی که یک انقالب کارگری        
ميتواند از دل این تحوالت بيرون        

 باید بر سازماندهی و تامين         ،بياید
ملزومات انقالب کارگری تاکيد           

نه آنکه مانند تمام جریانات        .  کرد
سازشکار درست در همين زمان         
انقالب کارگری را از دستور                 

خارج کرد و    
١۴صفحه   
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شعار دیگری را به جای آن تبليغ          
واقعيت این است که                    .  کرد

تحوالت این دوره جوهر سياست         
سازشکاری این خط را به روشنی      

این خط  .  در مقابل جامعه قرار داد    
 و   ٣٢این بار بر خالف دوران             

 در جامعه بخاطر حضور خط      ٥٧
کمونيسم کارگری منصور حکمت     
و تالش بی وقفه حزب اتحاد                    
کمونيسم کارگری خطی از هم              

  .اکنون شکست خورده است

 

 اما ماجرا در همين جا تمام                -٧
حميد تقوایی در توجيه          .  نميشود

: تزهای سازشکارانه خود ميگوید     
برای ما بر خالف فرقه های                 "

ایدئولوژیک، شعار ابزار                         
" اعالم موضع    "و     "  مرزبندی"

نيست، ابزار پراتيک ونفوذ در             
." جامعه و جمع آوری نيرو است       

بگذارید تک تک فورمولهای                 
طالیی ایشان را در چهار چوب            
جدالهای مورد نظر در شرایط               

ما .  کنونی و زمينی بررسی کنيم        
ميپرسيم آیا تاکيد بر انقالب                      

فرقه "کارگری نشان دهنده                      
بودن یک جریان و     "  ایدئولوژیک

ما است؟ آیا تالش منصور حکمت      
بر انقالب کارگری نشان                           
خصوصيات فرقه ای بودن                     
کمونيسم کارگری منصور حکمت     
است؟ آیا تاکيد بر سرنگونی کل            
جمهوری اسالمی و موضع گيری      
در قبال تمامی جناحهای آن نشان         

بودن "  فرقه ایدئولوژیک           "
کمونيسم ماست؟ آیا تاکيد ما بر              

فرقه "حکومت کارگری نشان              
بودن ماست؟ آیا         "  ایدئولوژیک

حجاب "تاکيد بر مبارزه با                        
نشان سياست های فرقه      "  اسالمی

ای کمونيسم کارگری ماست؟ آیا          
تاکيد ما بر سوسياليسم نشان                     

بودن ماست؟  "  فرقه ایدئولوژیک "
اگر چنين است ما با کمال افتخار          
چنين اتهامات سخيفی را از این             
خط نئو توده ای می پذیریم و                    
پرچم کمونيسم کارگری منصور         
حکمت را همچنان بر افراشته               

ذره ای      .  نگاه خواهيم داشت          
اما چرا     .  تردیدی نداشته باشيد       

 

 ...تزهايی برای سازش 

؟ چرا هر زمان    "فرقه ایدئولوژیک "
 ،که جریانی راست ميشود                            

 این کمونيستها        ،سازشکار ميشود   
هستند که بدهکار ميشوند و مورد            
اتهام قرار ميگيرند؟ چرا این                       
کمونيستها هستند که باید پاسخگو            

هستند؟ "  فرقه"بشوند که                     
 هستند؟ " ایدئولوژیک"

 

 حميد تقوایی ادامه ميدهد که                  -٨
ابزار پراتيک و        "شعار برایشان        

نفوذ در جامعه و جمع آوری نيرو            
بگذارید این    !  بسيار خوب   "  است

ظاهر قشنگ را هم کمی خراش                
ما می  .  دهيم تا ببنيم به کجا ميرسيم       

" لغو حجاب اجباری    "پرسيم شعار     
شعاری برای کدام پراتيک است؟            
شعار نفوذ در کدام بخش از جامعه          
است؟ شعار جمع آوری نيرو از                
کدام جنبش اجتماعی است؟ شما                
بگوئيد؟ آیا به غير از این است که            
به راست چرخيده اید؟ به دنبال جمع     

اسالمی   –کردن نيروی جنبش ملی      
و جنبش ناسيوناليسم پرو غربی                
هستيد؟ آیا واقعا اینطور نيست؟ آیا          

 آذر   ١٦زمانيکه پرچم سبز برای           
 زمانيکه ماسکهای     ،سفارش ميدهيد  

را سفارش  "  پرچم ایران "سه رنگ   
 به دنبال کدام نيرو و کدام             ،ميدهيد

پراتيک هستيد؟ شما بگوئيد زمانيکه    
در تظاهرات مسئولين حزبی تان به       

زنده "رفقای ما اعالم ميکنند شعار         
مردم رم    "ندهيد    "  باد سوسياليسم   

به دنبال جمع کردن نيروی      "  ميکنند
 کدام جنبش هستيد؟ 

 

 در پایان اجازه دهيد ما هم برای         -٩
لحظه ای که شده خود را به خامی             

بپذیریم که هدفشان       .  سياسی بزنيم   
هيچ .  است"  شعارهای متنوع "طرح  

بگذارید .  قصد و نيت دیگری ندارند    
برای لحظه ای خود را اسير چنين           

آیا در این    .  مفروضات پوچی بکنيم   
صورت هم نباید بپرسيم مگر نگفته        
اید که این شعارها را در کنار                      
شعارهای تاکنونی آن حزب مطرح        
ميکنيد؟ پس چرا پراتيک حزبتان            
خالف این گفته تان را نشان ميدهد؟        
چرا حجم اساسی تبليغات کنونی               

١٣۶شماره   
حکومت "حزبتان بر شعار                    

و "  انقالب انسانی       "،"انسانی
و امثالهم   "  لغو حجاب اجباری     "

استوار شده است؟ چرا در برنامه      
های تبليغی تان اثری از                            
ضرورت برپایی فوری حکومت      
کارگری و استقرار فوری                      
جمهوری سوسياليستی دیده                   
نميشود؟ چرا؟ شاید بگویند که در      
اطالعيه هایمان این شعارها قيد          

آیا براستی هيچ آدم         .  شده است  
منصفی از شما این پاسخ را                    
خواهد پذیرفت؟ آیا حجم تبليغات        
فقط به چند اطالعيه تان خالصه         
و محدود ميشود؟ آیا ما مجاز                 
نيستيم بپرسيم که چرا در این                 
دوران شعارهای جنبش های                
دیگر را به کلکسيون شعارهایتان      
اضافه کرده اید؟ مگر سياست              
رنگين کمانی دارید که هر                      
شعاری را از زمين برميدارید و         
به سياستهای خود اضافه ميکنيد؟      
آیا از همين رو نبود که شعار                 

رهبر ما قاتل است والیتش                  "

را در تظاهراتهایتان    "  باطل است 
 فریاد ميزدید؟  

 

 آیا بهتر نيست که اعالم کنيد         -١٠
به راست چرخيده اید؟ همانطور          
که سياستهای جدیدیتان ربطی به         
کمونيسم منصور حکمت ندارد؟          
آیا بهتر نيست اسم حزبتان را                  
عوض کنيد و بيش از این به                     
کمونيسم کارگری لطمه نزنيد؟ آیا       
بهتر نيست رسما اعالم کنيد که             
سياستهای تاکنونی کمونيسم                    
کارگری منصور حکمت را                    

و "  فرقه ای            "،"ناقص"
ميدانيد؟ باید          "  ایدئولوژیک"

سياستهای جدید در قبال مسائل              
آیا بهتر نيست   .  کنونی مطرح کنيد  

که اعالم کنيد این حزب چند سالی       
است که بر پاشنه جدیدی                            

: ميچرخد؟ و یک سئوال آخر                 
جواب آن کارگر سوسياليست را          

" اینها توده ای شده اند "که ميگفت  
 *را چه ميدهيد؟ 

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد
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برای يک دنيای بهترتلويزيون   
ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است                 ه سي ام رن طرف    .   برای يک دنيای بهتر يک ب ي ب
دار است          ب ان ری،               .   نيست، ج راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ما برای يک جمهوری   .  شادی، رفاه و سعادت انسانها است 
ن            .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   ان پخش اي لطفا روز و زم

ان                         ان خودت اي ان و آشن برنامه ها را به اطالع همه دوست
 . برسانيد
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برقراری حقوق و آزادی های 
بيقيد و  ،سياسی و مدنی وسيع

شرط و تضمين شده و برابر 
  برای همه

 

وقتی سخن از آزادی سياسی و               
حق مخالفت و نه گفتن برای یک          
جامعه به ميان می آید بيش از                  

هميشه ذهن ها معطوف به شرایط        
کثيف و شنيع جمهوری اسالمی           

بعد از سی سال کشتار و         .  ميشود
جنایت و به حبس و بند کشيدن                

 ،کارگران و مخالفين سياسى                  
مخالفتى را که از     نيز هر   امروزه  

دل جامعه قد علم ميکند نيز دچار          
با .  سرنوشتی یکسان ميکنند             

پایمال کردن حق و خون مردم به         
آنها به فکر خودشان درس                        

این قانون قدرت     !  سکوت ميدهند  
براساس زور است و قصد دارند          
تا لحظه آخر سرنگونی در                       
منجالبی که در آن غلت ميزنند با         

 .کشتار مردم آرامش بگيرند

 

اما سی سال تعرض به هویت                 
 ،انسانى شهروندان یک جامعه             

سی سال زیر پا گذاشتن حقوق                
زنان و همزمان تعرض و تجاوز         
به فيزیک و شخصيت زنی که               
آبستن زیبایی های جهان هميشه و       

 تنها اشارتی به                   ،معاصرست
گوشه ای از واقعيت تلخ آن                       
جامعه است که زخمش حتى با               
مرهم سوسياليسم سالها بر تن و             
قلب یک جامعه از فاجعه رهانيده        

 .شده می ماند

 

تعرض به انسان و ساکت کردن            
آن در مقابل شرایطی که با توجه          
به نفع حکومت و دولتی اتفاق می        
افتد نه ابداع این ابوشيخ دلقک               
های اسالمى که اساسا ساخته و             
پرداخته منافع طبقاتى و امروز             

اینکه این     .  منافع سرمایه است        
نظام کارگر را در کارزار بازار          
مشمئز کننده کار حل ميکند و پس        
از تجزیه تنها اندکی پول که کفاف       
خرج شبش را هم نميدهد کف                  

 چرا يک دنيای بهتر؟
 قسمت دوم

  کوروش سميعی

دستش ميگذارند و او را به حال                 
 ساخته و            ،خودش رها ميکنند           

پرداخته نظاميست که در آن نه بنای      
سنجش و پيشبرد جامعه بر پایه                  
انسان و حق انکارناپذیر او که تماما       
مانيفست حيات یک نظام گندیده                

 . سرمایه دارى: استثمارگر است

 

در این ميان هميشه صداهای                       
مخالفان با توجه به مدل طبقه حاکم          
بر جامعه به گونه ای خاموش شده           
و خواسته ها و اميال انسان در                    
تعرض خفقان و بی عدالتی                           

در قرن    !  بورژوازی محو گشته       
بيست و یکم  و به عنوان مثال در              
فرانسه دولت اقدام به اخراج بخشی        
از کارگران ميکند و با از بين بردن        
یک سری پست ها و منصب های             
شغلی دولتی به عنوان مثال در                   

 طاق     ،موزه هایی همچون لوور            
...  قلعه کنسيرژری و                ،پيروزی

باعث موج شدید اعتراضات                       
کارکنان و کارگران ميشود اما در           
نهایت و با نادیده گرفتن موج                       
اعتراضات وزیر فرهنگ فرانسه          

اعالم می کند که     "  فرانسوا ميتران "
برنامه دولت برای اخراج همچنان         

اسالف ميتران   !  ادامه خواهد یافت    
در همه جاى دنيا همين سياست را            

 . دارند

 

این بی تفاوتی به خواست و                           
اعتراض کارگران که بدنه و                       

 ،اکثریت تشکيل دهنده جامعه هستند     
از دید نگارنده         .  تصادفى نيست    

روش سرمایه در قبال کارگر                      
چيزی جز خفقان و محاق سياسی             

زیرا وقتی گوش     .    تعریف نميشود  
شنوایی برای شنيدن فریادی که از          
سر اعتراض و درد سر داده شده              
نباشد حقيقتی دیگر در پشت پرده             

. منافع سرمایه داران      :  نهان است   
منافعى که چه در دمکراسى و چه            

. در دیکتاتورى باید مراعات شود          
 . جائى کمتر خشن و جائى با شليک

 

تعرض به حقوق برابر انسانها و              
مسئول نبودن دولت و قدرت ها در          

١٣۶شماره   
قبال آن حقيقت تلخ جهان امروز          
است که البته در هر گوشه و در           
هر مدل حکومتی به گونه ای                 

گاه بورژوازی     .  اعمال ميشود    
پنهان ميشود   "  سوسياليسم"پشت   

تا اهداف خود را پيش ببرد و گاه          
مثل حکومت های دیکتاتوری              
چون ایران به سيم آخر ميزند و            
هرچه در چنته کثيف و شنيع                  

 حکومتی که   .خود دارد رو ميکند   
اوج افتخاراتش زندان اوین و               

 در پرونده اش          ،کهریزک باشد   
 60جنایاتی چون اعدام های دهه        

 تير ثبت شده باشد        18و اتفاقات    
 25و در تقویمش با رنگ خون            

 خرداد و صدها تاریخ                28و    
دیگر که با خون هزاران انسان            
به وجود آمده نوشته شده باشد که         

 .محلی از اعراب ندارد

 

آزادی بيان و آزادی های سياسی        
که با اسالميزه شدن تنها نامشان          
در صحنه باقی می ماند اما دایره        
اجرایشان  به عاقبتی ميرسد که           
نهایتش سرنوشت ندا ها و                        

در این مملکت      !  سهراب هاست  
همه چيز باید حتما اسالمی باشد          
تا ضمانتی برای پيشبرد اهداف           

. سرمایه داری اسالمی باشد                 
مذهب بهترین گزینه ایست که از       
دید صاحبان این حکومت اسالمی     

اصطالحاتی چون     .  دور نمانده    
دموکراسی "  آزادی بيان اسالمی  "

" مردم ساالری دینی        "اسالمی     
همه و همه خبر از این ميدهد که          
انگار دین و اسالم در تقابل با هر        
گوشه از حقوق انسانی نقش یک         

 .آنتی را بازی ميکند

 

روز به روز به تعداد زندانی                 
های سياسی افزوده ميشود و هر         
روز خبر از توقيف و تخته کردن      

 ،یک نشریه به گوش می رسد              
مردم را در خيابان های شهر با            
وقاحت تمام به بند و شکنجه                   
باتوم و ساچمه و سرب و گلوله            
ميبرند تنها برای آنکه صدایی را        
که از سر اعتراض بلند شده را             

این عکس العمل       .  خاموش کنند   
در قبال اعتراض و آزادی                       
خواهی سياسی مردم یک ترفند           

اینها سرمایه    .  سرمایه داریست   
دارانی هستند که با دکان و دفتر           
و دستک مذهبيشان قرارست سر       
معترض را زیر آب کنند غافل از       

اینکه این خودشان هستند که در            
 !منجالبی که ساختند غوطه ورند

 

کمربند خفقانی که برای از بين              
بردن آزادی های سياسی و آزادی       
بيان و در کل مقوله آزادی دور              
جامعه کشيده اند چيزی ورای                
گشت ارشاد و بسيج و وزارت               

وقتی در جامعه      .  اطالعات است  
ای اپوزیسيون فعاليتش به اجبار          
توحش حکومتی زیر زمينی                   
ميشود دیگر آن حکومت چيزی            
جز تفاله ای از یک سيستم                         

 حکومتی که        .دیکتاتوری نيست   
نقد را قبول نمی کند و  کسی را               
که با او به مخالفت بر می آید را             
با چوبه دار همراه ميکند در کدام          
تعریف از چهارچوب آزادی                  
گنجانده ميشود که امروز مورد             
بحث ما قرار بگيرد؟ این واقعيت         
که نظام های حکومتی امروز تاب    
پذیرفتن و دادن حق و حقوق                    

 بيقيد و شرط و              ،سياسی وسيع   
برابر به مردم را ندارند اگر چه            
دردناک اما واقعيتى است که منشا      

اگر چه   .  آن منافع طبقاتى است        
رفتار و تاکتيک برخورد با                      
آزادیخواهی سياسی حکومتها با          

مثال .  یکدیگر فرق ميکند                 
برخوردی که در باال اشاره شد              
توسط دولت فرانسه که به نوعی          
نادیده گرفتن خواسته ها و مخالفت      
مردم بود در قبال تحجر و ارتجاع      

اما در کل         .  جمهوری اسالمی    
امروز کدام دولت بورژوایی                  
حاضر به این است که مردمش به        
صورت آزادانه در هر تاریخ و             
روزی که نياز بود به خيابان                   
بيایند و اگر دولتی را در تعرض           
با آزادی دیدند نسبت به سرنگونی       

 اش فعاليت سياسی کنند؟

 

هنوز در جهان کليسا های زیادی         
وجود دارد        

١۶صفحه   
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که دستشان در جيب مردم است و با  
پول مردم آنها را سرگرم ميکنند تا          

به قول  .  از اصل ماجرا دور بمانند      
برای یک کشيش  دعوای         :  (  لنين

دو کارگر بر سر مذهب و دین با               
ارزش تر از توافق آنها برای                      
شرکت در یک تظاهرات                              

 )کارگریست

 

هنوز  و پس از این همه سال در                 
گوشه و کنار جهان آپارتاید جنسی          
و تبعيض نژادى وجود دارد و در            
آمریکا هنوز خبر از وضعيت                    
سخت رنگين پوستها به گوش                     

آیا اگر آزادی های سياسی        .  ميرسد
برای مردم و احزاب وجود داشت           
هنوز هم این اخبار گوش ها و ذهن          
ها را معطوف حقيقت دردناک خود       

 ميکرد؟

 

کمونيسم بعنوان جنبشى سياسى                
انتقاد طبقه کارگر به جامعه ایست           
که در دل خود به واسطه مناسبات           
سرمایه دارى زشت ترین حادثه ها        

. را در تعرض به انسان ميپروراند        
کمونيسم کارگرى جنبش و تفکری         
است که در برنامه خودش با وضع         
برقراری آزادی وسيع سياسی و              
برابر برای همه رو به این حقيقت            
گام بر ميدارد که در جهان امروز            
این آحاد جامعه هستند که جهان                 
خود را می سازند و نيازی به هيچ           
پيغمبر و آقا و آل عبا و شاه و                        

 .سلطانکی ندارند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با              
پرچم حکومت کارگرى و شورائى        
و در نظر گرفتن آزادی از نوع                 
تمام عيار سوسياليستی اش با                      
برقرار کردن کمونيسم در جامعه            
براى پایان دادن به ارتجاع تاریخ و        
تعرض به آزادى و برابرى و                      
حقوق انسانها با پشتوانه طبقه                     
کارگر و آزادیخواهان جامعه تالش       

 ، برابر   ،براى جهانی آزاد      .  ميکند
بدون معيارهائی برای سنجش چون      

 به  ،مذهب و رنگ و نژاد و مذهب        
 ! * سمت  دنيایی بهتر

چرا يک دنيای 
 ...بهتر 

کارگران شرآت رهياب فلز               
الوند واقع در شهرك صنعتى              
صفادشت آرج روز پنج شنبه            
اول بهمن دست به اعتصاب                

 این شرآت آه مجرى                 .زدند
طرحهاى اسكلتهاى فلزى است         
مدت سه ماه است از پرداخت             

 تا  60حقوق آارگران آه بالغ بر      
 آارگر ماهر هستند امتناع            70

 .ميورزد

 

قضيه از این قرار است آه                    
دولت جمهورى اسالمى                         
قراردادى را با دولت اسالمى             
عراق به امضا رسانده آه طى            

 10000آن موظف است تعداد           
مدرسه آه به صورت اسكلت              
فلزى است در عراق بسازد آه           
ساخت اسكلت این مدارس در             
ایران و بخشى از آن در شرآت         

 .مذآور به انجام ميرسد

 

گویا دولت قبال مبلغ دریافتى از         
دولت عراق را حيف و ميل                  
آرده و اآنون آه ساخت قسمت          
عمده این مدارس باقى مانده از           
دادن پول به شرآتهاى طرف              

این در   .  قرارداد امتناع ميورزد    
حالى است آه شرآتهاى مذآور        
به دليل سود سرشارى آه از                
ساخت این مدارس نصيبشان              
ميشود حاضرند به صورت                 
قرضى این اسكلتها را ساخته و          
در انتظار گرفتن حقوقشان در           

به این ترتيب از           .  آینده باشند   

١٣۶شماره   

زحمت آارگران جوشكار در این      
شرآتها مایه گذاشته و همچنان             

 .آار را پيش ميبرند

 

این شرآت به خاطر دریافت سود      
بيشتر آار را به صورت                           
پيمانكارى به  چند نفر واگذار                
آرده و این پيمانكاران نيز                       
آارگرانى را براى آار در این             
شرآت استخدام ميكنند آه آارگر       
شرآت محسوب نشده و فاقد بيمه        
خدمات درمانى و تامين اجتماعى      

 .بوده و امنيت شغلى ندارند

 

روز پنج شنبه در پى قولهاى                  
مكرر و دروغين مدیران این                 
شرآت به نامهاى مهدى لو و                 
حاجى رمضانى بخشي از                       
آارگران در محوطه این شرآت        
دست به اعتصاب زدند و                         
خواهان پرداخت حقوق معوقه             
شان شدند آه حراست شرآت آنها   
را به خارج شرآت منتقل آرده و       
از طرف روساى شرآت آه                  

 ماه است از آمدن به                  1مدت    
شرآت خودارى ميكنند قول دادند      
آه شنبه آینده به حقوق شان                     

در خارج    .  رسيدگى خواهد شد      
شرآت نيز درگيرى بين                           
آارگران و پيمانكاران رخ داد آه       
با ميانجگرى عده اى از آارگران     
به پایان رسيد و قرار بر این شد            
آه شنبه آینده دوباره به شرآت             
مراجعه آرده و تا گرفتن                          
 .حقوقشان به اعتصاب ادامه دهند

الزم به ذآر است آه اآثر این                  
آارگران آارگران فصلى بوده و         
برخى داراى سابقه آارى باالى           

 سال هستند آه هنوز فاقد بيمه         20
این .  و حقوق بازنشستگى هستند       

در حاليسيت آه جوشكارى جزو          
مشاغل سنگين محسوب ميشود و        
سابقه براى بازنشستگى در این             

 . سال باشد13شغل باید 

 

بسيارى از جوشكارانى آه در               
تهران و اطراف آن به آار                        
مشغولند از شهرستان هاى دیگر         
به تهران آمده و حاضرند براى              
امرار معاش با هر شرایطى آه             
پيمانكاران و شرآتها براى آنها             
در نظر ميگيرند بسازند و                         
متاسفانه هنوز به دليل                                  
محدودیتهایى آه براى تشكيل                 
تشکلهاى آارگرى در ایران وجود     
دارد مكانى براى همبستگى                    
آارگران براى دریافت حداقل               

هنگامي آه  .  حقوقشان وجود ندارد  
مامورین اداره آار آه یك ارگان          
دولتى است براى رسيدگى به                 
امور آارگران به شرآتها فرستاده      
ميشوند با گرفتن رشوه از                          
صاحبان شرآت از وظایف خود          
سر باز زده و از پایمالى حقوق              
آارگران سخنى به ميان نمى                   

  .آورند

 

روزانه در تهران بزرگ دهها               
جوشكار و اسكلت آار بر روى             
اسكلتهاى فلزى به دليل شرایط              
ایمنى نامناسب دچار نقص عضو        
شده یا جان خود را از دست                      
ميدهند آه بيشتر آنان فاقد بيمه                

  *.حوادث و غيره هستند

 

 

 ارگران شرآت رهياب فلز الوندکاعتصاب  
 

 شهرام قاسمى

ه                           ن است ک ه اي پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از هر چيز منوط ب
اوال، طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر                 

انيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی            ه            –سر قدرت سياسى بگذارد،  ه و حاشي اسالمی را ايزول
سم و                                         ي ال ه سوسي د ب ه ان اخاست پ م اسالمى ب ه رژي ا، توده وسيع مردمى که علي ای کرده و ثال

د                   گرن ن . جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق ب
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است

 

!دست مذهب از سر مردم کوتاه  
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بانک ملت که بعنوان یکی از منابع اقتصادی مهم حکومت           
جانيان اسالمی بشمار ميرود در این روزها با بحران                       
عميق کاهش نقدینگی و عدم توانایی در پرداخت پولهای                

 .  مردم بخصوص در شهر تهران روبرو شده است

 

از روز شنبه سيل گسترده مردم و مراجعين بی اعتمادی                
که خواهان دریافت پولهایشان از شعبات این بانک هستند             

بنا به اعالم یک خبر موثق سوءاستفاده          .  شروع شده است   
های کالن ميلياردی حکومت جانيان اسالمی برای خرید و          
تهيه محموله های قاچاق اسلحه و صرف هزینه های                         
هنگفت این بانک بطور پنهانی برای سازماندهی و تهييج              
باندهای تروریستی و آدمکش اسالمی در منطقه، فساد                    
مالی و دزدیهای کالن مالی مدیران ارشد این بانک که                     

 اداره تامين         ،خود از مزدوران حکومتی نيز هستند                    
اجتماعی که چندین ماه است به بهانه های مختلف از                          
پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگانش طفره رفته و                
در ما ه گذشته جمع کثيری از بازنشستگان در مقابل                           
ساختمان تامين اجتماعی در تهران دست به تجمعات                         

 در چند روز اخير حکومت اسالمی در              ،اعتراضی زدند 
هراس از اعتراضات بازنشستگان تامين اجتماعی اقدام به          
انتقال منابع مالی تامين اجتماعی از بانک ملت به بانک                  

ظاهرا قصدشان پرداخت        .  رفاه کارگران نموده است           
 .  دستمزدهای معوق بازنشستگان تامين اجتماعی است

 

از طرف دیگر بانک مرکزی حکومت اسالمی که با                        
کمبود شدید منابع مالی و نقدینگی روبروست طی بخشنامه          
هایی به کليه بانکها دستور داده است از پرداخت نقدی                      

 ميليون تومان به هر مشتری اکيدا خوددارى              15بيش از    
همين امر اعتراض و نارضایتی های مردم را دامن         .  نمایند

زده و در روز گذشته در همين رابطه جمع کثيری از                         
مردم در بانک ملی شعبه تيراژه تهران با نيروهای                             

. سرکوبگر و پليس ضد شورش حکومتی درگير شده اند               
هم اکنون در سطح شهر تهران مراجعات گسترده مردم                  
برای بازپس گيری پولهایشان از شعبات بانک ملت ادامه             

 *. دارد

 بانک ملت حکومت اسالمی 
 ! در بحرا ن سقوط و ورشکستگی

 در ادامه سياست ضد      ،بنا به خبر دریافتى     نا زنين اکبری
کارگری سرمایه داران و حکومت                        
اسالميشان در پایان هر سال مبنى بر                    

 از هم اکنون زمزمه              ،اخراج کارگران   
. های اخراج کارگران شروع شده است             

طی چند روز گذشته توسط نوروزی مدیر       
 مرکزی و چهره ضد         2تعميرگاه شماره     

 به   ،کارگری کارچاق کن سرمایه داران         
کارگران اعالم شده است به دليل                             
مشکالت مالی سایپا و عدم نياز به این                  
تعداد کارگر تا پایان سال تعدادی از                       

اما .  کارگران اخراج و بيکار خواهند شد         
تا این لحظه خبری از چگونگی تعداد و              
اسامی کارگرانی که باید از کار و حق                 
یک زندگی بخور و نمير ساقط شوند                     

 . خبری نيست

 

به دنبال انتشار این خبر شمارش معکوس         
 100اخراج شروع شده و زندگی بيش از          

نفر از کارگران این مرکز و خانواده های         
محرومشان در ابهام و اضطراب فقر و              

اخراج و  .  گرسنگی بيشتر فرو رفته است      
بيکار سازی از کار و حتی نپرداختن                   
بموقع دستمزدهای ناچيز کارگران                       
اخراجی در آخرین روزهای پایانی سال            
بخشی از سياست ضد انسانی حکومت               
جنایتکار اسالمی پادوی سرمایه داران              
بجای پرداخت عيدی و پاداش پایان سال            

 . به کارگران است

 

من در این       :  یکی از کارگران ميگفت         
.  سال سابقه کار دارم                6خراب شده         

نوروزی و همدستانش با ما قراردادهای           

١٣۶شماره   

سختی و فشار کار و         .   ماهه ميبندند    6
دستمزدهایی که اصال به زندگيمان                  

 باور کنيد   ،نميرسد به جای خود محفوظ     
 سال را با    6من و خانواده ام هميشه این       

ترس و اضطراب از خطر بيکاری و             
مشکل مالی بهانه      .  اخراج گذرانده ایم     

 هدفشان اخراج کارگران قدیمی و      ،است
موی دماغ و استفاده از کارگران جدید           

 ! و مطيع و ارزان تر است

 

لغو قراردادهای موقت اسارتبار کاری         
و حذف هرگونه کار پيمانی از طریق             
شرکتهای انگل پيمانکاری، تضمين                
امنيت شغلی، افزایش دستمزدها مطابق       

 ،با تورم و هزینه های روز زندگی                   
برخورداری از مسکن، بهداشت،                    
آموزش و همه امکانات رفاهی از جمله        
خواستهای فوری و مسلم کارگران                   

 . است

 

 سایپا یدک با بيش از       2تعميرگاه شماره   
 نفر کارگر قراردادی و سفيد                     100

امضا با قراردادهای شش ماهه و                       
 7 ساعته از    12یکطرفه و شيفت کاری     

 عصر و اضافه کاری                 7صبح تا         
اجباری در روزهای تعطيل از مراکز           
اصلی خدمات پس از فروش سایپا واقع         

 . در جاده قدیم تهران کرج ميباشد

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ٣ – ٢٠١٠ ژانویه ٢٣

 

 ! سياست اخراج کارگران سايپا يدک تا پايان سال

 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  
 

! حجاب سمبل بردگى زن است،حجاب پوشش نيست  
!حجاب پرچم جنبش تروريستى اسالم سياسى است  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 

عليه سرمايه دارى ! کارگران
! بپاخيزيد  
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 در چند روز     ،بنا به خبر دریافتى    
اخير از جانب عوامل کارفرما و          
حکومت اسالمی سرمایه داران           
در شرکت سایپا و بخصوص                 

یکی از مسئولين تامين       "  زمانی"
 برای   ،منابع نيروی انسانی سایپا      

حذف یک شيفت کاری و تحميل           
افزایش ساعات و شدت بيشتر                
کاری، کارگران بخش صادرات         
سازه گستر را با تهدید به اخراج           
تحت فشارهای روانی زیادی                 

 . قرار داده اند

 

در حال حاضر بخش صادرات             
 8 شيفت     3سازه گستر سایپا در         

ساعته بطور شبانه روزی و                    
. چرخشی مشغول به کارند                      

سرمایه داران و نو کيسه های                 
انگل حاکم بر سایپا تصميم به                  
حذف یکی از شيفتهای کاری و             

 ساعته کاری   12تحميل دو شيفت     
همچنين به  .  به کارگران را دارند     

کارگران اعالم نموده اند تا اطالع      
ثانوی جمعه و شنبه و تعطيالت            

جنون !  رسمی و تقویمی نداریم         
حذف یک شيف کاری برای کسب     
سود بيشتر و فشرده سازی زمان         
کار و ادغام آن در دو شيفت                     

بخشی دیگر از جنایت               ،دیگر
سرمایه داران عليه کارگران                  

کارگران بخش صادرات تا     .  است
به امروز با اعتراض و مخالفت           
خود به انحا مختلف مانع اجرای           
این سياست ضد کارگری سرمایه       

اما زمانی و دیگر     .  داران شده اند   
جنایتکاران حاکم بر سایپا                         
مصرانه به دنبال اجرای این                   

. طرح استثمار وحشيانه هستند             
فشرده سازی زمان و حجم کاری         
کارگران در شيفتهای کاری                    
سنگين تر به بهانه های دروغ و            
واهی سياست همه سرمایه داران        
عليه کارگران است و هدف                     

 

 کارگران سازه گستر سايپا

 !يا دو شيفت کاری يا اخراج

اصليشان رسيدن به سودهای                      
بادآورده و بيشتر به قيمت نابودی            

این تعميم سياست      .  کارگران است  
ضد کارگری حکومت اسالمی                 
سرمایه داران در مراکز کارگرى           
است که هم اکنون عالوه بر سازه             
گستر سایپا در بخشهایی از ایران            
خودرو از جمله شرکت مهر کام               
پارس و مجموعه پرسی ایران                   

و دیگر      )  ایتکو پرس     (خودرو      
مراکز صنعتی و کارگری به اجرا          

 . در آمده است
 

لغو قراردادهای موقت کار، حذف          
شرکتهای انگل پيمانکاری، حق               
تشکل و اعتصاب، پرداخت                        
دستمزدها برابر با تورم و هزینه              

 ساعته  6 روز   5  ،های روز زندگی  
کاری در هفته، برخورداری از حق      

از ...آموزش و مسکن و بهداشت و        
جمله حقوق ابتدایی و انکار ناپذیر           

 . کارگران است
 

بخش صادرات سازه گستر سایپا با         
 نفر کارگر قراردادی        40بيش از      

که از طریق شرکت انگل                              
پيمانکاری شامخ استخدام  شده اند،         
با قراردادهای یکطرفه و سفيد                   

 264امضا، با پایه دستمزدهای                
 واقع در جاده                   ،هزار تومانی      

مخصوص کرج در زمينه بسته                
بندی و ارسال انواع محموله های            
مربوط به خودرو پراید به کشور             

اکثر کارگران  .  سوریه فعال ميباشد   
این مرکز بعلت حمل و جابجایی               
محموله های بار سنگين  به انواع             
بيماریهای مزمن مفاصل از قبيل             

 . دیسک کمر و آرترز مبتال هستند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ۶ – ٢٠١٠ ژانویه ٢۶

١٣۶شماره   

 
  ماده ای تعدادی از فعالين حقوق زن۵بيانيه 

 قدمی به پيش يا تالشی برای به عقب کشيدن جنبش آزادی زن
 !"خيلی کم، خيلی دير"

 
 سخنرانی و پرسش و پاسخ
 ايران -در شبکه پالتاک، گروه خاورميانه

 با آذر ماجدی: اتاق
 

 آذر ماجدی
 رئيس سازمان آزادی زن

 
 ٢٠١٠ ژانويه ٢٩جمعه : زمان

 ١٣٨٨ بهمن ٩
 

 صبح بوقت ١١ شب بوقت اروپای مرکزی، ٨ساعت 
  و نيم شب بوقت تهران١٠شرق آمريکا و 

 
 سازمان آزادی زن 

www.azadizan.net 
 ١٣٨٨ بهمن ۵ – ٢٠١٠ ژانويه ٢۵

 

 

 اطالعيه آغاز برنامه های هر روزه تلويزيونی
 " برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری –برای يک دنيای بهتر "

 

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

بزودی برنامه های روزانه خود را به مدت                      "  کمونيسم کارگری  
 . آغاز خواهد کرد" کانال يک"يکساعت از طريق شبکه 

 آمريکای شمالی و          ، اروپا   ، خاورميانه   ،اين برنامه ها در ايران            
 ،در ايران و اروپا   "  يوتل ست دبليو  "استراليا از طريق ماهواره های      

. در آمريکای شمالی و استراليا  قابل ديدن است                    "  ۵تل استار      "
" راديو پدر "در شبکه    "  هات برد "صدای اين برنامه ها از طريق           

اين برنامه ها از طريق شبکه اينترنتی                              .  نيز پخش ميشود         
 COM.GLWIZ.WWWنيز قابل مشاهده است. 

برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل سال جديد                 
 .  شروع خواهد کرد٢٠١٠ميالدی 

برای يک دنيای بهتر برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری                        
 ،برای سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار نظامی متضمن آزادی     .  است

 مبارزه  ، يک جمهوری سوسياليستی    ، رفاه و سعادت همگان     ،برابری
 . ميکند

شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خود               
 . زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم خواهد شد. برسانيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 نابود باد 
!نظام آپارتايد ضد زن اسالمى  
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 جامعه یعنى آخوند مکان و احترام و قدرت                  
این همان   .   هنوز به وفور وجود دارند            ،دادند

جنبش موئتلف خمينى است که امروز از حجاب   
. دفاع ميکند  "  آیت اهللا هاى خوب      "و اسالم و       

اینبار جنبش انقالبى زنانه و ضد دین و                             
مدرنيست است و یک شرط پيروزیش درهم                
کوبيدن هر نوع جریان مرتجع سنتى و ضد زن          

ما براى پيروزى باید نظام     .  و تاجر مذهب است   
آپارتاید اسالمى و کليه ارگانهاى قدرت مذهب           
در قوانين و جامعه را درهم بکوبيم و منحل                   

 .  اعالم کنيم

 

 ! زنان و مردان آزاديخواه،کارگران

کار این حکومت    .  ارتجاع اسالمى رفتنى است     
اراده انقالبى ما همين را تاکيد      .  را باید تمام کنيم   

رمز .  ميکند و جهانيان بر آن وقوف دارند                   
. پيروزى متشکل شدن و قدرتمند شدن است                 

قدرت فائقه را باید با قدرت آلترناتيوى پائين                 
شوراهایتان را در           !  متشکل شوید     .  کشيد

شوراها !  کارخانه ها و محالت برپا کنيد                     
ارگانهاى مبارزه امروز و ارگانهاى قيام فردا             

آزادى را نه شاه نه شيخ نه آسمان به                 .  هستند
آزادى امرى مادى است و     .  کسى ارزانى نميکند 

باید با نيروى مادى انسانهاى ذینفع در آن                        
آزادى را باید گرفت و نگهداشت         .  متحقق شود 

جنبش انقالبى طبقه ما همراه            .  و تثبيت کرد     
ميليونها انسان دردمند و تشنه آزادى باید با                    

 حزب اتحاد کمونيسم          ،حزب سياسی خودش      
 براى کسب قدرت سياسى بميدان                  ،کارگری

 . بياید

 

 بر حقانيت عمل انقالبى      ۵٧در سالروز انقالب    
 یاد جانباختگان بيشمار این      ،این نسل تاکيد کنيم    

 از درسهاى انقالب        ،انقالب را گرامى بداریم       
 بر ضعفها و رفع کمبودهاى آن            ، بياموزیم ۵٧

 و با نيروئى سهمگين تر براى            ،متمرکز شویم 
. پاسخ دادن به وضعيت امروز بميدان بيائيم                 

 نهایتا با سرکوب درهم کوبيده شد و          ۵٧انقالب  
از دل تحوالت امروز باید               .  شکست خورد   

انقالب سرخ کارگرى و یک حکومت                               
به حزب اتحاد          !  سوسياليستى قد علم کند             
این حزب نابودى     !  کمونيسم کارگرى بپيوندید    

جمهورى اسالمى و نظام سرمایه دارى و                      
 ! برپائى فوری یک جمهورى سوسياليستى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ دیماه ٣٠ – ٢٠١٠ ژانویه ٢٠

 

 ٢٢در سالروز 
 ... بهمن 

١٣۶شماره   
 

 

 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی                  .  کشيدن آن هستند    
رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                              
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه                      

 . است

 

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

. اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است              
 در محيط    ،بايد همه جا   .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند             
 . زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

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

 .ارتجاع اسالمی شود
 

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

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

 . زيست و کار باشند
 

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

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

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انقالبى عليه حکومت      ۵٧انقالب  
دیکتاتورى سلطنتى و انقالبى                
براى آزادى و برابرى و از بين             

مردم .  بردن فقر و تبعيض بود            
 ،حق داشتند که شاه نخواهند                    

 فقر و سرکوب       ،ساواک نخواهند  
 و زندگى بهترى را                  ،نخواهند
و .  اما شکست خوردند     .  بخواهند

آنچه سر کار آمد دقيقا نفی تمام               
یک ضد  .  این تالشهای جامعه بود    

 . انقالب اسالمی بود

 

مردم انقالب نکردند که به عقب           
 کارگران براى اسالم            ،برگردند

 زنان براى           ،اعتصاب نکردند     
حجاب و تحکيم مردساالرى و              

چه .  قوانين ضد زن بميدان نيامدند    
سرنگون شدگان و چه بقدرت                

 را تحریف      ٥٧خزیدگان انقالب      
ميکنند چون هردو تاریخا نيروئى       
عليه اراده انقالبى و اهداف                      

 ۵٧در انقالب         .  انقالبى بودند    
نيروى طبقه کارگر و اعتصاب            
نفت کمر رژیم سلطنتى را                        
شکست اما کارگران نه حزب                
سياسى خود را داشتند و نه خود             
را آلترناتيو قدرت سياسى                         

انقالب شکست خورد      .  ميدانستند
 –چون جریان ارتجاعى خمينى           

بازرگان ابتکار عمل سياسى را           
 –از دست حرکت مدرنيستى                  

سوسياليستى کارگران نفت                      
درآورد و مهر اسالمى به انقالب         

جریان اسالمى را آمریکا    .  کوبيدند
و دولتهاى غربى سرکار آوردند          
که تا دیروز متحد رژیم شاه                      

اما وقتى فهميدند که دیگر        .  بودند
شاه را نميتوان سرپا نگهداشت از       

 از     ،وحشت چپ شدن انقالب             
 ،کارگر نفت ما      "وحشت شعار       

 خمينى و      ،"رهبر سر سخت ما        
شرکا را به مردم روی دوش                   
اپوزیسيون مرتجع ملی اسالمی           

ضد انقالب اسالمى     .  حقنه کردند  

 

  بهمن ٢٢در سالروز 
 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،نابود باد حکومت اسالمى

دستور .  ادامه حکومت سلطنتى بود     
رژیم اسالمى   .  کارشان یکسان بود    

کار ناتمام رژیم شاه را تمام کرد؛              
انقالب را در خون غرق کرد و                  
مصائبی را بر مردم طی سی سال           
گذشته تحميل کرد که نفسها از                    

 !بازگو کردنش باز می ایستد

 

اما امروز نسل جدیدى عليه                          
حکومت اسالمى با قدرت بميدان             

ویژگيهاى دوره امروز     .  آمده است  
 در اساس        ۵٧با دوران انقالب            

نه وضعيت امروز         .  متفاوت اند    
 است و نه               ۵٧تکرار انقالب          

 براى  ۵٧چهارچوبها و افق انقالب       
 برابری و رفاه            ،پيروزى آزادی   

آنچه را باید در مورد      .  کفایت ميکند 
 و بویژه در      ، تاکيد کرد   ۵٧انقالب  

متفرقه "  دگر اندیشان  "مقابل خيل      
اسالم زده با       -اسالمى و سکوالر       

صداى بلند اعالم کرد؛ دفاع از                  
 و دفاع از              ۵٧حقانيت انقالب         

. حقانيت عمل انقالبى آن نسل است        
حقانيت تالش براى آزادى و نفى              
استبداد و ارتجاع را نميتوان با                   

همين تالش   .  نتيجه آن توضيح داد       
 یعنى      ،تاریخى نسلهاى متمادى           

تالش براى تغيير و ساختن یک                 
 روندی است که کل             ،دنياى بهتر   

تالشهاى انسانها را براى آزادى و           
مردم .  بهتر زیستن بهم پيوند ميدهد       

 هزار بار حق داشتند          ۵٧در سال     
که شاه و حکومت سلطنتى                            

 همانطور که نسل امروز         ،نخواهند
هزار بار حق دارند که حکومت                
اسالمى نخواهند و یوغ اسالم و                 

 . سرمایه را بدور بياندازند

 

براى پيروزى در مبارزه امروز              
 را  ۵٧باید درسها و تجارب انقالب       

پيروزى نسل امروز در    .  مرور کرد 
گرو افقى بلند و آرمانى انسانى و              
مبارزه اى به اندازه کافى گسترده            
براى برپائى جامعه اى خوشبخت           

١٣۶شماره   

کارگران نفت و طبقه               .  است
کارگر رادیکال ترین نيروى                

اعتصاب نفت   .   بودند  ۵٧انقالب   
ميخ آخر را بر تابوت رژیم                     

اما سهم کارگران    .  سلطنت کوبيد 
 ،انحالل و نابودى شوراهایشان         

 و در   ،اعدام و کشتار رهبرانشان    
یک مقياس وسيعتر قتل عام                   

اینبار .  آزادیخواهى در جامعه بود   
کارگران و جنبش طبقه ما براى          
پيروزى باید یک پاى قدرت                  
سياسى باشد و راه حلش را براى        
آزادى کل جامعه در مقابل                       

 ۵٧در انقالب      .  جهانيان بگذارد  
ناسيوناليستهای چپ فکر                         
ميکردند که باید پشت جناحى از         

آنها .  طبقه حاکم رفت و رفتند             
بخشى از استثمارگران و                         

" ملى"و   "  خودى"بورژواها را     
ناميدند و از بازرگان ها و بنى              

. صدرها و خمينى ها دفاع کردند       
امروز همان جنبش مردم را به            
حمایت از موسوى ها و خاتمى            
ها و خمينى ها دعوت ميکند و              
عليه اراده انقالبى مردم روضه          

 ،کارگران.  ميخواند"  خشونت"
 اینبار نباید اجازه      ، جوانان ،زنان

دهند که سازماندهندگان و                       
موئتلفين حکومت وحشت                       

 برپادارندگان حکومت        ،اسالمى
 معماران جامعه   ،آپارتاید ضد زن  

اى مبتنى بر فقر و گرسنگى و              
فحشا و اعتياد و بيحقوقى و بى              

 شيپور کشان فرهنگ             ،حرمتى
سنتى و پوسيده شرق زده و                     

 بار دیگر             ،عقبمانده اسالمى      
اختناق و ارتجاع را در قالبى                 

این .  جدید به مردم تحميل کنند           
.  است ۵٧یک درس مهم انقالب       

ما اجازه نخواهيم داد که جریانات      
راست پرو غربی و ملی                           

 تالش ميليونها انسان              ،اسالمی
آزادیخواه و برابری طلب را به           
مسلخ ببرند و بار دیگر ترکيبی            
از حکومت سلطنتی و اسالمی را      

با بسته بندی جدیدى به مردم حقنه       
 . کنند

 

" همه با هم    " انقالبى     ۵٧انقالب   
" همه با همى      "اینبار ابدا       .  بود

جنبشهاى اجتماعى و   .  وجود ندارد 
سياسى هر کدام در پس این                       
تحوالت آینده متفاوتى را جستجو        

هر کدام ميخواهند                .  ميکنند
 ، پرچمها           ، سمبلها           ،شعارها
 و تمایالت مردم را                  ،خواستها

شکل دهند و ابتکار عمل سياسى          
جنبش کمونيسم   .  را بدست گيرند    

 ، سمبلها    ،کارگرى نيز شعارها         
 و آرمانهاى         ، خواستها    ،پرچمها

خود را دارد و ميخواهد به                        
تمایالت وسيع مردم حول                          

این .  آلترناتيو کارگرى شکل دهد      
بار ما اجازه نميدهيم جریانات                

 –راست پرو غربی و ملی                        
اسالمی و چپ های سازشکار               

ما را از         "  اتحاد"تحت لوای         
 . رسيدن به اهدافمان باز دارند

 

جمهورى اسالمى را مانند رژیم          
سلطنتى باید با قيامى دیگر                        

اما مسئله اساسى      .  سرنگون کنيم  
از نقطه نظر ما اینست که چه در          
پروسه سرنگونى و چه در                       
جدالهاى اساسى پس از                               

 نفى جمهورى اسالمى     ،سرنگونى
به نفى نظم سرمایه دارى بعنوان          
منشا کليه مصائب امروز منجر            

کارگران اینبار باید با پرچم       .  شود
سوسياليستى خود براى کسب                

 برپائى حکومت        ،قدرت سياسى   
انقالبى کارگرى براى درهم                   
کوبيدن ارکانهاى نظام سرمایه             

 و برپائى یک نظام آزاد و          ،دارى
. مرفه سوسياليستى بميدان بياند           

این جوهر تالش حزب اتحاد                   
 .کمونيسم کارگری است

 

 و نيروهاى متشکله آن      ۵٧انقالب  
در مقابل سم مذهب و پرچم سياه           

خيل .  اسالم سياسى واکسينه نبود      
کسانى که در مقابل حجاب سر               

 سرکوب      ،تعظيم فرود آوردند          
 ،مخالفين سياسى را توجيه کردند       

و به عقب مانده ترین و انگل                    
ترین قشر            

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

١٩صفحه   


