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 رژين اسالهی

 دولَ تَ زًاى، تالش ترای تقا

 آرر هاجذی

حمله اوباشان رژٌم اسالمی به زنان اوج 

در محل کار و .  وحشٌانه ای گرفته است

دانشگاه ها مقررات سخت حجاب و آپارتاٌد 

جرٌمه های سخت .  جنسی را اعمال می کنند

دستگٌر و .  وضع کرده اند"  بدحجابی"برای 

ٌک ٌورش وحشٌانه را علٌه .  زندانی می کنند

اٌن رژٌم هر وقت .  مردم سازمان داده اند

اوضاع سٌاسی اش خراب می شود، ٌاد حمله 

به زنان و سفت و سخت کردن حجاب اسالمی 

سی سال است که .  و آپارتاٌد جنسی می افتد

وضعٌت حجاب در جامعه به بارومتر سٌاسی 

از همان روز .  رژٌم اسالمی بدل شده است

نخست به قدرت رسٌدن، اٌن رژٌم سٌاه و زن 

ستٌز، تثبٌت خود را با کشٌدن حجاب بر سر 

از همان روز .  زنان و جامعه مترادؾ دٌد

اول، تنش و جنگ و ستٌز با زنان را آؼاز 

ٌا "به اٌن خٌال بود که با ٌک شعار .  کرد

زنان را در خانه خواهد "  روسری ٌا توسری

اما سرٌعا درٌافت که مصافی جان سخت . کرد

 .تر را در مقابل دارد

اولٌن تظاهرات اعتراضی توده ای به رژٌم 

اسالمی توسط زنان و علٌه حجاب و بٌحقوقی 

وجود اٌن رژٌم همچون .  زنان سازمان ٌافت

. ٌک ازدواج اجباری بر زنان تحمٌل شد

جنبش آزادی زن از همان روز نخست به 

قدرت رسٌدن اٌن نظام اسالمی ضد زن، سر 

. جنگ را با آن آؼاز کرد

 سياست ما ٬واکنش ها ٬اهداف؛منشور حقوق شهروندی موسوی 
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جمهوری اسالمی فقط پس از سازمان 

دادن ٌک کودتای خونٌن، پس از راه 

انداختن جوی خون در کشور، پس از 

سی خرداد شصت توانست حجاب را 

اما علٌرؼم .  در جامعه اجباری کند

اٌنکه نفس جامعه را در سٌنه حبس 

کرده و حجاب اختناق را بر سر آن 

کشٌده بود، باز زنان کامال تسلٌم 

مقاومت های فردی و سرپٌچی .  نشدند

های آنها همواره ٌک وجه زنده و 

 .بارز جامعه بوده است

اگر رژٌم جناٌتکار اسالمی توانست با 

کشتار و نسل کشی جامعه را به 

خفقان کشد و آپارتاٌد جنسی و حجاب 

اسالمی را در جامعه حاکم کند، نسل 

رژٌم .  جدٌد دٌگر زٌر بار نمی رود

. را عاصی و بٌچاره کرده است

جرٌمه می کند، کتک می زند، زندانی 

می کند و شالق می زند، باز تاثٌر 

"ندارد ٌک امر عادی و "  بدحجابی. 

. پٌش و پا افتاده اٌران امروز است

رژٌم اسالمی قادر نٌست که احکام 

عقب مانده و ارتجاعی اسالمی را به 

آنها زٌر بار نمی .  اٌن نسل حقنه کند

جامعه دارد با تمام فشار اٌن .  روند

رژٌم و تمام احکام عقب مانده و 

 . خرافات آنرا دفع می کند

رژٌم قادر نٌست اٌن نسل را شکست 

هر روز با آماده باش بٌشتر .  دهد

حمله می کند، مردم آنرا عقب می 

اکنون حتی مٌان مجلس و .  نشانند

احمدی نژاد تٌرخالص زن نٌز بر سر 

. اعمال حجاب اسالمی دعوا است

حتی احمدی نژاد هم فهمٌده است که 

اٌن جنگی از پٌش شکست خورده 

حاال دٌگر اصالح طلبان .  است

حکومتی که در دهه شصت با 

جان و دل در کشتار و قتل عام 

عرق رٌخته اند و زمانی به خط 

امامی بودن خود افتخار می 

کردند، دارند می گوٌند قشری 

دخالت در زندگی . گری بس است

نمی .  خصوصی مردم بس است

توان قوانٌن و احکام اسالمی را 

اٌنها همان دار و دسته .  پٌاده کرد

ارازل و اوباشی هستند که بر سر 

و بی حجاب "  بد حجاب"زنان 

 .پونز می کوبٌدند

دعوای جمهوری اسالمی با 

جامعه اٌران قبل از هر چٌز ٌک 

نسل جوان .  دعوای نسلی است
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 رژين اسالهی

 دولَ تَ زًاى، تالش ترای تقا

 آرر هاجذی

حکومت مذهبی، نظام ضد زن، 

خرافات کثٌؾ اسالمی، حجاب 

اسالمی و آپارتاٌد جنسی را نمی 

آزادی و برابری می .  پذٌرد

. مدرن و سکوالر است.  خواهد

خواهان ٌک نظام آزاد و برابر 

است که در آن زن و مرد آزاد و 

جنبش آزادی .  برابر زندگی کنند

زن، جنبش ضد مذهبی و جنبش 

خالصی فرهنگی در اٌران رٌشه 

. اجتماعی عمٌق و قوی دارد

جمهوری اسالمی تواناٌی مقابله 

 . با اٌن جنبش ها را ندارد

رژٌم عالوه بر بحران اقتصادی 

و سٌاسی با ٌک بحران عمٌق و 

گسترده فرهنگی نٌز روبرو 

اٌن جنبش ها بوٌژه از ٌک . است

دهه و نٌم اخٌر رشد و عروج 

ٌافتند و هر روز عمٌق تر و 

از اٌن رو .  گسترده می شوند

است که رژٌم اسالمی هر گاه با 

حمالت مردم و فشار از پاٌٌن 

مواجه می شود، بالفاصله حمله 

به زنان را بر سر حجاب شدت 

حجاب اسالمی بٌرق . می بخشد

اٌن نظام، هوٌت آن و پاشنه 

جمهوری اسالمی .  آشٌل آنست

سی سال است که بر سر 

حجاب و آپارتاٌد جنسی با 

مردم جنگٌده است؛ خشونت 

وحشٌانه را در جامعه جاری 

کرده است؛ رجز خوانده و به 

اما هر .  جامعه تٌػ کشٌده است

روز مردم به آن عقب نشٌنی 

بٌشتری را در اٌن عرصه 

عمر اٌن نظام .  تحمٌل کرده اند

و حجاب اسالمی و آپارتاٌد 

جنسی در اٌران به سر آمده 

خٌزش عظٌم مردم، .  است

مبارزات آزادٌخواهانه آنها و 

جنبش آزادی زن حجاب 

اسالمی، آپارتاٌد جنسی و تمام 

مظاهر اسالمی را از جامعه 

روزهای .  جارو خواهند کرد

 .رژٌم اسالمی به سر آمده است



يک دًيآ تِتر                                                                 ٢صفذَ     

مٌرحسٌن  :يک دنيای بهتر
موسوی پس از فراخوان به خانه 
نشٌنی مردم معترض و کرنش در 
مقابل تهدٌدهای خامنه ای و در 

دست  ،هراس از اعتراضات مردم
حقوق "به انتشار بٌانٌه 

. جنبش سبز زده است"  شهروندی
اهداؾ اٌن جرٌان از تدوٌن اٌن 

در اٌن زمان کدام است؟ "  بٌانٌه"
چه نقدی به سٌاستهای مندرج در 
اٌن بٌانٌه دارٌد؟ سٌاست عمومی 
حزب در قبال اٌن تحرکات 

 چٌست؟

پس از لؽو 4  علی جوادی
خرداد از جانب  ۲۲تظاهرات 

کروبی ما شاهد شکل   –موسوی 
گٌری ٌک انشقاق گسترده و 
فروپاشی در صفوؾ جنبش 

جنبش  ،اصالح طلبی حکومتی
بخشهای متفاوت اٌن .  بودٌم ،سبز

جنبش ارتجاعی تالش کردند تا 
سرنوشت خود را از سرنوشت 
جرٌان حاکم بر اٌن جنبش جدا 

به قولی بعضی از محافل .  کنند
صؾ 4  اٌن جرٌان"  معترض"

اصالح طلبان ؼٌر حکومتی را 
باٌد از صؾ اصالح طلبان 

به بٌان دٌگر ! حکومتی مجزا کرد
به شکست استراتژی اٌن جنبش 

اما بٌهوده در  ،اذعان کرده اند
صددند تا چاره ای برای جبران 
شکست استراتژٌک اٌن جنبش 

 . جستجو کنند

همانطور که اشاره کردٌد جرٌان 
حاکم بر جنبش سبز در مقابل 

. تهدٌدهای خامنه ای کرنش کرد
اما اٌن تسلٌم تنها توضٌح دهنده 
ٌک جنبه از سٌاست کنونی اٌن 

مساله مهمتر که .  جرٌان است
 ،کمتر به آن پرداخته شده است

هراسشان از اعتراضات رادٌکال 
و سرنگونی طلبانه توده های 
مردمی است که در اعتراضات 

مرگ بر "اٌن دوره با فرٌادهای 
مرگ بر اصل "  ،"خامنه ای
و آتش زدن قرآن و  ،"والٌت فقٌه

تصاوٌر خمٌنی و خامنه ای 
خواست پاٌه ای خودشان را در 
مقابله با کل رژٌم اسالمی و هر 

دو جناحش به نماٌش گذاشته 
در عٌن حال باٌد اضافه .  بودند

کرده که اٌن سٌاست ٌک تاکتٌک 
مقطعی و تک نوبتی در پروسه 

اٌن .  تحوالت جنبش سبز نٌست
جرٌان دارد بساطش را از 

جمع مٌکند و به "  خٌابان"
کودن ترٌن و .  مٌرود"  اندرون"

متوهم ترٌن آنها هم فهمٌده اند که 
نمٌتوانند جنبش توده های مردم 

" قانون اساسی"را در قالب 
جمهوری اسالمی خون و آتش و 
جناٌت و حماقت و مذهب به 

نتٌجتا به دنبال .  اسارت درآورند
راه حل دٌگری برای بقاء و 

آٌا راه حل .  ادامه کاری مٌگردند

 دٌگری برای بقاء موجود است؟

ٌک  ،در دوران جنبش دوم خرداد
چانه زنی از "  ،رکن سٌاستشان

در حقٌقت ارزش .  بود"  باال
فشار از "مصرؾ سٌاست 

. بود"  چانه زنی در باال"  ،"پاٌٌن
اما اگر جرٌان حاکم بر جمهوری 

" چانه زنی"اسالمی راهی برای 
و  ،در باال براٌشان باقی نگذارد

فشار از پاٌٌن هم پاٌه های کل 
رژٌم اسالمی را به لرزه در 

در آنصورت اٌن جرٌان  ،آورد
قرار "  چک و مات"در موقعٌت 
نتٌجتا راهی برای .  گرفته است

واقعٌت اٌن .  پس و پٌش ندارد
است که جنبش اصالح طلبی 
حکومتی با ٌک استراتژی 

استفاده  ،شکست خورده آؼاز کرد
مردم سرنگونی طلب از شکافها 
و جدال جناحها را ابلهانه به 
معنای استقبال از سٌاست و 

. استراتژی اٌن جنبش تلقی کردند
گوٌی مردم بعد از شکست دوم 

شده بودند و قرار " بٌدار" ،خرداد
را "  آزموده"بود بار دٌگر 

؟ و اگر قرار باشد اٌن "بٌازماٌند"
" فشار از پاٌٌن"جرٌانات فاکتور 
دٌگر آن ارزش  ،را کنار بگذارند

مصرؾ را هم برای مردم 
نخواهند داشت و بٌش از پٌش 

 . حاشٌه ای و اٌزوله خواهند شد

از اٌن رو سردمداران اٌن جرٌان 
 ،در جستجوی راه حلی برای بقاء

 ،به منشور حقوق شهروندی
برای پی بردن به اهداؾ .  رسٌدند

اگر جرٌانی 4  اٌن منشور باٌد پرسٌد
خود را از دست "  چانه زنی"قدرت 

فشار از "اگر قدرت  ،داده باشد
و اگر  ،را از دست داده باشد" پاٌٌن

بخواهد وانمود کند که کماکان زنده 
نتٌجتا  ،است و مشؽول کاری است

باٌد به سنگری بخزد که نوار کهنه 
جنبش "و "  جنبش اصالح طلبی"

و .  را بازتکرار کند"  مطالبه محور
اٌن مساله را باٌد با بٌانٌه و 

هدؾ اٌن .  منشوری انجام داد
منشور در حقٌقت اعالم خزٌدن به 

شاٌد نام .  نقطه شروع مجدد است
اٌن حرکت را مدافعٌن همٌشه بی 
شرم اٌن جرٌان در ادبٌات پست 

. بنامند"  آؼازی نو"مدرنٌستی شان 
اسمی بی مسماء برای تکرار ٌک 

 !کمدی مضحک

اٌن منشور در اساس اهداؾ خود 
تفاوتی با جوهر سٌاستهای تاکنونی 

. اصالح طلبان حکومتی ندارد
هدفش اجرای بی کم و کاست 

رژٌم آدمکشان "  قانون اساسی"
معضل رژٌم اسالمی .  اسالمی است

از سٌاستهای "  انحراؾ"را 
دوران قتل عام های دسته "  طالٌی"

تاکٌدشان بر .  جمعی خمٌنی مٌداند
اصل والٌت فقٌه بدون شک و شبهه 

اما در عٌن حال تالش کرده .  است
اند که به همان اهداؾ ظاهر و قالب 

تالش کرده اند که .  جدٌدی ببخشند
عنصر ناسٌونالٌسم اٌن حرکت را 

اگر جرٌانات طوق .  تقوٌت کنند
ناسٌونالٌست منشاء حقوق انسانها 

متصل "  منشور کورش"را به 
اٌن جرٌانات نٌز بطور  ،مٌکنند

مضحکی تالش کرده اند که کورش 
را به قرآن و قرآن را سندی در 

قلمداد "  حقوق شهروندی"تحکٌم 
؟ واقعا که اٌران سرزمٌن !کنند

قرآن و حقوق .  عجاٌب است

 شهروندی؟ 

اٌن بٌانٌه در عٌن حال تالش کرده 
حقوق "است که تاکٌداتی بر 

. آحاد جامعه داشته باشد"  شهروندی
اما باٌد اضافه کرد حتی اٌن حقوق 

و در "  خودی ها"ناچٌز هم برای 

و "  قانون اساسی"چهارچوب 
منطبق بر موازٌن کثٌؾ اسالم 

بر اساس اٌن بٌانٌه قرار .  است
نٌست تمامی شهروندان از درجه 
ای از حقوق شهروندی برخوردار 

قرار نٌست مطبوعات آزاد .  شوند
قرار نٌست زن و مرد .  باشند

. بدون قٌد و شرط برابر باشند
قرار نٌست کارگر از حق تشکل و 

قرار .  تحزب برخوردار باشد
 ،کمونٌستها ،نٌست که مخالفٌن

و احزاب سٌاسی  ،آزادٌخواهان
قرار نٌست پوشش .  آزاد باشند
قرار نٌست دٌگر .  آزاد باشد

قرار نٌست .  زندانی سٌاسی نباشد
 ،که دٌگر کسی اعدام نشود

. شالق نخورد ،سنگسار نشود
تمام حقوق مدنی در اٌن !  خٌر

بٌانٌه همانند تمام بٌانٌه های 
گراٌشات متفاوت جنبش اصالح 
طلبی حکومتی در چهارچوب 

اٌن .  رژٌم اسالمی معنا مٌدهد
تالش جرٌانات حکومتی برای باز 

خودی "کردن فضای سٌاسی برای 
تالشی برای بقاء جناح .  است"  ها

اصالح طلب حکومت و ارائه 
شراٌط بقاء رژٌم اسالمی از نظر 

اٌن بٌانٌه در .  اٌن جرٌان است
عٌن حال تالش دارد بخشهاٌی از 
جرٌان ناسٌونالٌسم پرو ؼربی و 
جرٌان ناسٌونالٌسم قومی را به 

 . طرؾ خود جلب کند

موضع حزب اتحاد کمونٌسم 
کارگری در قبال اٌن جنبش در 
سطح پاٌه ای تری تبٌٌن شده 

 ،برابری ،آزادی"ما برای .  است
. مبارزه مٌکنٌم"  حکومت کارگری

ٌک حلقه تحقق اٌن امر 
استراتژٌک ما سرنگونی همه 

ما .  جانبه رژٌم اسالمی است
مٌکوشٌم هر گونه تالشی برای 
بقاء رژٌم اسالمی را خنثی و 

ما برای درهم کوبٌدن .  افشاء کنٌم
ما .  رژٌم اسالمی مبارزه مٌکنٌم

نقطه سازشهاٌی که جرٌانات 
اصالح طلب و جرٌانات محافظه 
کار ناسٌونالٌسم پرو ؼربی در 

 ١۵٧ضوارٍ 
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مقابل اعتراضات مردم قرار 
ما .  قاطعانه افشاء مٌکنٌم ،مٌدهند

شکافها و جدال جناحهای رژٌم 
اسالمی را محصول مستقٌم 

تشدٌد .  مبارزه مردم مٌدانٌم
 ،مبارزه علٌه کلٌت رژٌم اسالمی

دعوت مردم به اردوی آزادی و 
تالش  ،برابری و رفاه همگان

برای اٌجاد تشکل های توده ای 
کارگران و توده های مردم و 
تشکل حزبی طبقه کارگر ٌک 
محور سٌاستهای حزب اتحاد 

 .کمونٌسم کارگری است

برخی از  :يک دنيای بهتر
جرٌانات دنبالچه اصالح طلبان 
حکومتی که پس از کرنش 
موسوی دچار چند دستگی و 
تفرقه شده بودند به استقبال اٌن 

در عٌن حال .  بٌانٌه شتافتند
جرٌاناتی هم اعالم کرده اند که 
دٌگر امٌدی به اصالح رژٌم 
اسالمی نٌست و ٌا اٌنکه اصالح 
طلبی را باٌد در خارج از جدال 

کال چه .  جناحها دنبال کرد
ارزٌابی ای از واکنش های اٌن 
جرٌانات دارٌد؟ آٌنده اٌن صؾ را 
چگونه می بٌنٌد؟ از طرؾ دٌگر 
حزب اکس مسلم که لٌدرشان قبال 

"اعالم کرده بود موسوی در 4 
" همراه مردم"و "  کنار مردم

اٌن "  بخشش"خواهان طلب  ،است
. جرٌانات از مردم شده اند

ارزٌابی شما از اٌن سٌاست 

 چٌست؟

اردوی اصالح طلبان  :آذر ماجدی

. حکومتی بهم رٌخته است
اؼتشاش و درماندگی بر صفوؾ 

به هر دری .  شان حاکم شده است
می زنند تا موضوعٌت خود را از 

"دست ندهند می "  استؽفار نامه. 
های "  زٌاده روی"نوٌسند و از 

طلب بخش می کنند،  03دهه 
بٌانٌه و منشور صادر می کنند و 
ضمن قسم به قانون اساسی، به 

متوسل می "  اٌرانٌت"کوروش و 
شوند و برخی اعالم می کنند که 
جمهوری اسالمی اصالح بردار 

بعضی ها نقد شان به رژٌم . نٌست
اسالمی را تدرٌجا به دوران عقب 

تر می برند و حاال به خود 
. خمٌنی، امام شان رسانده اند

اٌنها همه از ٌک اردوی 
شکست خورده و در حال 

از .  اضمحالل سخن می گوٌد
اٌنجا مانده و از آنجا رانده شده 

 .اند

اٌن جناح در مٌان مردم از ٌک 
سو و جناح هار حاکم از سوی 

ارزش .  دٌگر دارد له می شود
مصرؾ اٌنها در اٌن بود که 
نقش سوپاپ اطمٌنان شورش 

مردم دٌگر .  مردم را بازی کنند
. از اٌن مرز عبور کرده اند

جناح حاکم نٌز اٌن حقٌقت را 
لذا دٌگر به جناح .  درٌافته است

اصالح طلب مفلوک نٌازی 
سوال اصلی سرنگونی .  ندارد

رژٌم است، اٌن را همه می 
هر دو جناح اٌن را درک . دانند

جناح حاکم تنها راه .  کرده اند
را در ادامه سرکوب خشن می 

مردم هم می دانند که تا .  بٌند
زمانی که اٌن رژٌم منحوس 
سر کار است رنگ شادی، 
آرامش، رفاه و آزادی را 

باال تر از سٌاهی . "نخواهند دٌد
اٌن واقعٌتی ."  رنگی نٌست

است که در عرصه سٌاست 
جامعه اٌران اکنون عرض اندام 

 .می کند

هر .  اٌن جرٌان آٌنده ای ندارد
. روز بی خاصٌت تر می شود

اکنون دارند می کوشند که دوز 
ناسٌونالٌسم و اٌرانی گری را 
در منشورشان باال ببرند تا از 
اٌن طرٌق مقبولٌت خود را نزد 
جرٌان ناسٌونالٌسم پرو ؼرب 

کاالی خود را در . افزاٌش دهند
اما .  مقابل آنها قرار داده اند

جنبش اخٌر هم تا زمانی به 
اٌنها دخٌل می بندد که آنها 

" اپوزٌسٌون"قادرند بعنوان 
گزٌنه . "درباری نقش اٌفاء کنند
سٌاست " حفظ جمهوری اسالمی

بخشی از جنبش ناسٌونالٌسم 
پرو ؼرب از زمان آؼاز 

. خٌزش عظٌم مردم بوده است
اٌن سٌاست اما زمانی که 

منتقدٌن درباری رژٌم رنگ باخته و 
بی خاصٌت شده اند دٌگر کامال به 
ضرر جنبش ناسٌونالٌسم پرو ؼرب 

 .تمام خواهد شد

اکنون اوضاع به گونه ای است که 
در جبهه ارتجاع همه دارند دور 
خود می چرخند، کله معلق می زنند 

در .  و با هم گوشه بازی می کنند
هراس از ٌک انقالب کارگری با 
تمام قوا می کوشند که اٌن نظام را 

هنوز به مردم التماس می . حفظ کنند
" ساختار شکنی"کنند که دست از 

با منشور اخٌر موسوی آه .  بردارند
از نهادشان بلند شده است و به او 

اما اٌن را بٌش از . تبرٌک می گوٌند
هر چٌز باٌد سٌاست با سٌلی 

. صورت را سرخ نگاه داشتن نامٌد
می دانند که کار اٌن رژٌم تمام 

 . است

در عٌن حال درک اٌن واقعٌت 
وادارشان می سازد که برای حفظ 

"خود به نعل و به مٌخ زنند طلب . 
دهه "  اشتباهات"بابت " بخشش کردن

تاکتٌکی مذبوحانه در اٌن راستا  03
برخی حمله و سرکوب .  است

را اشتباه و  03در دهه "  خودی ها"
اٌن تمام عمق .  زٌاده روی نامٌده اند

بٌش از صد .  آنها است"  پشٌمانی"
هزار انسان، کمونٌست، 
سوسٌالٌست، چپ، مجاهد و مخالؾ 

. رژٌم در اٌن دهه اعدام شدند
زجر کش .  وحشٌانه اعدام شدند

اٌن قاتالن به اٌن جناٌات .  شدند
اٌنها از قرار .  سرک هم نمی کشند

 . اشتباه و زٌاده روی نبوده است

تا آنجا که به حزب اکس مسلم 
مربوط می شود، اٌنها در راست 
روی دست همه را از پشت بسته 

رهبری اٌن حزب را فقط می .  اند
توان همتای حزب توده و حزب 

رهبرشان حتی .  رنجبران خواند
دٌگر بدون هٌچ شرم و خجالتی 
کلمات قصار کٌانوری را تکرار می 
کند و به همان شٌوه درباره نٌروهای 

. چپ و کمونٌست صحبت می کند
ظرؾ ٌک سال گذشته با سرعت به 
قعر مماشات با ارتجاع سقوط کرده 

از .  از کٌسه خلٌفه می بخشند.  اند
موسوی می خواهند که از مردم 
طلب بخشش کند، تا اٌنها راحت تر 
و بی خجالت تر بتوانند از او دفاع 

حمٌد تقواٌی . کنند و با او دست دهند
چند ماه پٌش کوشٌد موسوی را به 
مٌان مردم قاچاق کند؛ او و جناح 
متبوعش را نٌروی های سازشکار 
انقالب نامٌد؛ عکس او و جانٌان 

دٌگر را از پوستر قاتالن رژٌم که 
مستوجب محاکمه هستند الک 
زدند؛ حاال هم به آنها می گوٌند که 

اٌن به اٌن معنا .  طلب بخشش کنند
است که اٌنها آماده اند با موسوی 

اگر موسوی از خر .  بٌعت کنند
شٌطان پاٌٌن آٌد و به مردم بگوٌد 

اشتباه کرده است،  03که در دهه 
اٌن حزب آماده است که بر 
جناٌات او در شکنجه و قتل صد 
هزار نفر قلم بکشد و ورود او را 

اعالم "  به صفوؾ انقالب"رسما 
ٌک معذرت خشک و .  همٌن.  کند

 .خالی

اٌن خطابٌه به رهبران جنبش سبز 
را باٌد در کنار ائتالؾ آنها با 
سلطنت طلبان در تظاهرات در 
خارج کشور بگذارٌد، آنوقت 

توجٌه .  تصوٌر کامل می شود
تئورٌک و سٌاسی اٌن راست 
روی و اسکاندال سٌاسی را نٌز 
باٌد در صحبت های رهبر اٌن 

" قدرت سٌاسی"حزب در سمٌنار 
او خٌلی .  شان ٌافت 03پلنوم 

صرٌح به اعضای حزب می گوٌد 
که پرچم حزبی، شعار آزادی و 
برابری و تتمه رادٌکالٌسم و چپ 
گراٌی شان را در خانه بگذارند و 
به مٌان اٌن دو جرٌان ارتجاعی 

جالب اٌنجاست که اٌنها را .  بروند
اٌن کار .  توده مردم می نامد

راست روی خود .  پوپولٌسم است
توجٌه "  توده ها"را با ارجاع به 

 . می کنند

. اٌن جرٌان نٌز آٌنده ای ندارد
. بسرعت مضمحل خواهد شد

حمٌد تقواٌی به خٌال خود 
مٌخواهد پشت فرمان کامٌونی که 
ترمزش برٌده بپرد و آنرا به جاٌی 

در اٌن .  که خود می خواهد ببرد
توهم و خام خٌالی در مقابل 
اردوی ارتجاع تسلٌم شده است و 
مٌخواهد با آنها به سالمتی 

. موهوم اش آبجو بنوشد"  انقالب"
اٌن حزب و رهبری اش اولٌن 
جرٌانی نٌست که در تارٌخ قربانی 

در روٌای .  راست روی شده است
قدرت ٌابی آنچنان ترمز برٌده به 
سوی راست رفته است که در 
مدت کوتاهی قابل باز شناسی 

اٌن سرنوشت شومی است .  نٌستند
. که در برابر اٌن حزب قرار دارد

 . ما اٌن را پٌش بٌنی کرده بودٌم

در صؾ  :يک دنيای بهتر
 ،جرٌانات متعدد ناسٌونالٌست

 ١۵٧ضوارٍ 
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مشروطه طلبان به دفاع دو آتشه 
از سٌاستهای موسوی پرداخته 

دارٌوش هماٌون نظرٌه پرداز . اند
در عٌن .  چنٌن سٌاستهاٌی است

حال برخی جرٌانات قوم پرست 
نٌز به استقبال اٌن بٌانه رفته اند و 
مشروطه شان را بعضا در اٌن 

چه .  چهارچوب جستجو مٌکنند
ارزٌابی ای از حرکت و واکنش 
اٌن جرٌانات در قبال اٌن صؾ 

کال رابطه اٌن جنبشها را .  دارٌد
در پس تحوالت حاضر چگونه 

 می بٌنٌد؟ 

بدنبال شتاب  :سياوش دانشور
تحوالت سٌاسى بوٌژه در ٌکسال 

بخش مهمى از نٌروهاى  ،اخٌر
سٌاسى بورژوازى اٌران خود را 

نه .  در ٌک صؾ واحد ٌافته اند
فقط نٌروهاى جنبش ملى اسالمى 
و طٌؾ توده اٌست و 
جمهورٌخواه، بلکه 
ناسٌونالٌستهاى متفرقه و بخش 
مهمى از طرفداران نظام پادشاهى 

جناح .  به اٌن بلوک پٌوسته اند
چپ اٌن جرٌان ٌعنى حزب اکس 
کمونٌست کارگرى نٌز کمابٌش 
در ائتالفى با نٌروهاى راست 
سلطنت طلب و سبز و 
جمهورٌخواه بسر مٌبرد و در 
پراتٌک روزمره و اعتراض 
خٌابانى آگاهانه خود را موئتلؾ 

اٌن .  اٌن نٌروها بشمار مى آورد
جهت گٌري ها و تعٌٌن اولوٌتهاى 

حتى از .  سٌاسى تصادفى نٌستند
درک معوج روزمره نٌز نشات 

افق  ،منافع واحدى.  نمٌگٌرند
نقد کمابٌش  ،کمابٌش واحدى

و اٌنجا  ،واحدى به وضع موجود
جناح خامنه اى و شخص 
دٌکتاتور و شعارهاى کمابٌش و 
ماهٌتا واحدى اٌن جرٌانات را به 

 ،تارٌخ.  هم نزدٌک کرده است
اختالؾ مواضع و   ،نگرش بنٌادى

ساٌه روشن ها و اسناد سٌاسى 
 ،اٌن نٌروهاى متضاد هرچه باشند

در پراتٌک واقعى اٌن مجموعه 
همدٌگر را نٌروهاى سٌاسى ٌک 
طبقه واحد مى ٌابد که از تحول 

در .  رادٌکال عمٌقا وحشت دارد
تحلٌل نهائى اٌن ٌک صؾ آرائى 

راست در مقابل چپ  و 

 .  کمونٌسم جامعه است

واقعٌت اٌنست که نه دارٌوش 
هماٌون و نه حزب مشروطه 

الگوٌش جمهورى  ،اٌران
اسالم "اسالمى و ٌا حکومت 

موسوى و خمٌنى "  رحمانى
الگوى اٌن جرٌان رژٌم . نٌست

سابق و ٌک حکومت طرفدار 
پروپاقرص آمرٌکا و بانک 

اما امروز اٌن .  جهانى است
جرٌان افقى براى رسٌدن به 
اٌن هدؾ ندارد و متقابال جناح 
موسوى نٌز به اندازه کافى در 
شٌپور ناهنجار ناسٌونالٌسم 

حزب مشروطه .  اٌرانى مٌدمد
فکر مٌکند اٌن روند بنفع 
تضعٌؾ جمهورى اسالمى و 
نزدٌک شدن به شراٌطى است 
که امکان تشکٌل ٌک صؾ 
آرائى جدٌد بورژوازى در 
اٌران ممکن مٌشود و لذا با 
بودن در اٌن مسٌر ممکن است 
در حلقه هاى بعدى خودشان 

براى حزب .  مٌداندار شوند
مشروطه اسالمً گرى و 
قشری گرى جناحى از 
حکومت برخالؾ ژست 

" لٌبرال دمکرات"سکوالر و 
. آقاى هماٌون ابدا مهم نٌست

خودشان تارٌخا متحد دستگاه 
مذهب بوده اند و در فردا هم 

مواضع .  به آن نٌاز دارند
امروز دارٌوش هماٌون تماٌز 
عجٌبى با سران جنبش ملى 

. اسالمى و توده اٌها ندارد
نزدٌکى شان بٌشتر از دورى 

ٌک مسئله دٌگر .  شان است
براى اٌن جرٌان پارانوٌاى 

حفظ "سٌاسى و همٌشه حاضر 
بزعم .  است"  تمامٌت ارضى

اٌنها حفظ جمهورى اسالمى و 
تؽٌٌراتى کنترل شده در آن و 
معامله با قوم پرستان متفرقه 
براى حفظ ٌکپارچگى اٌران 

امرى که در دٌدگاه .  مهم است
" منافع ملى و منافع اٌران"آنها 

اما بمجرد اٌنکه .  نامٌده مٌشود
سٌاست آمرٌکا در قبال اٌران 

بٌشتر اٌن نٌروها  ،عوض شود

ساعت هاٌشان را با ساعت ارتش 
آمرٌکا و سٌاستهاى پنتاگون کوک 

 . خواهند کرد

در مورد جرٌانات قوم پرست و 
تالش براى تبدٌل شدن به شاخه 
جنبش سبز در کردستان نٌز عوامل 

امثال عبدهللا .  مختلفى دخٌل است
مهتدى قبل از اٌنکه به موسوى و 
جمهورى اسالمى عالقه داشته باشد 
به خانخانى نظم عشٌره اى و 

. فدرالٌسم قومى عالقه مند است
حال اگر اٌن توهمات پوچ را 
آمرٌکا با حمله نظامى متحقق کند و 
ٌا در وعده موسوى و کروبى مبنى 

 ،تجلى پٌدا کند"  حقوق قومٌتها"بر 
قوم پرستى روى پاى .  فرقى نمٌکند

خودش افق و استراتژى سٌاسى 
روشنى براى تحقق فدرالٌسم و 

. مشروطه ملى و قومى اش ندارد
رٌموت کنترل سٌاسى اٌنها دست 
جرٌانات دٌگرى است و اٌن وٌژگى 
هر جرٌان دست ساز و فرقه هاى 

نظامى ضد جامعه و ؼٌر  –سٌاسى 
وانگهى براى .  اجتماعى است

ناسٌونالٌسم کرد و جرٌانات 
مختلفش نفس مذاکره و بند و بست 

مردم و از جانب "با حکومتها بنام 
. امر جدٌدى نٌست"  مردم کرد

تارٌخ ناسٌونالٌسم کرد مملو از اٌن 
بندبازى سٌاسى شکست خورده 

در واقع مهتدى راه کوبٌده .  است
شده سنت ناسٌونالٌسم کرد را دنبال 

تفاوت در اٌنست که اگر .  مٌکند
قاسملو و دٌگران نقطه عزٌمت شان 
اعاده سهم ٌک جرٌان راست با 
پٌشٌنه مشخص و پاٌه اجتماعى 

اٌن ٌکى بدلى است و از  ،معٌن بود
نظر بورژوازى تارٌخ روشنى 

اگر مً بٌنٌد مهتدى از .  ندارد
کمونٌسم و سابقه کمونٌستى اش 
اظهار پشٌمانى مٌکند و خود را 

 ،معرفى مٌکند"  سوسٌال دمکرات"
دارد به ملزومات وارد شدن به اٌن 

 . اردو پاسخ مٌدهد

اما اٌران لٌبرال به معنى واقعى 
کلمه ندارد تا چه رسد به سوسٌال 

سوسٌال دمکراسى اٌرانى . دمکرات
را در جنبش ملى اسالمى و ٌا 
جرٌاناتى مانند اکثرٌت و حزب 
توده و ؼٌره جستن ٌک اشتباه 

سوسٌال دمکراسى .  محض است
امروز البته تماٌز عمٌقى با راست 
جدٌد ندارد و نسخه جهان سومى 
اش به طرٌق اولى کارٌکاتورى 

اما عبدهلل مهتدى و .  بٌش نٌست
دٌگر قوم پرستان سوسٌال دمکرات 

آنها سوسٌال دمکراسى را  ،نشدند
صرفا و بعنوان خاکرٌزى براى 
اعالم نفى تارٌخ و سابقه 
سوسٌالٌست و کمونٌست بودن خود 

در عٌن حال اٌن عنوان .  مٌخواهند
مٌتواند کمکى باشد به پوشاندن و 

ضد  ،تلطٌؾ ماهٌت بشدت فرقه اى
باند سٌاهى و شبه فاشٌستى  ،جامعه

کسانى که .  نٌروهاى قوم پرست
ادعاى مهتدى و دٌگر قوم پرستان 

" سوسٌال دمکرات"را مبنى بر 
شدن می پذٌرند دارند در زمٌن 

عبدهللا مهتدى .  اٌشان بازى مٌکنند
و گرگهاى خاکسترى و االحواز و 

" سوسٌال دمکرات"ؼٌره همانقدر 
اند که مثال نوه خمٌنى و آخوندها و 

" لٌبرال"بچه آخوندهاى حکومتى 
اٌن نان قرض دادنهاى .  اند

ناسٌونالٌسم پرو ؼرب با قوم 
پرستان و هر دوٌشان با موسوى و 

 ،جناحى از جمهورى اسالمى
محصول تناقضات و بى افقى 
سٌاسى از ٌکسو و محاسبات خرد 
سٌاسى هر کدام از سوى دٌگر 

 . است

رابطه اٌن نٌروها با جناحى از 
جمهورى اسالمى و دوام و بقاى 
آن تابع اٌنست که موسوى بجائى 

فرداى سرنگونى .  برسد که نمٌرسد
جمهورى اسالمى همه مانند فنر 
جمع شده سر جاٌشان برمٌگردند و 
نه قوم پرست و نه ناسٌونالٌست 
عظمت طلب به همدٌگر اطمٌنان 
نخواهد کرد و هر کسى ساز 

وحشت از .  خودش را خواهد زد
اٌن سٌر و ناتوانى براى ارائه 
پالتفرمى معقول و زمٌنى در 
اٌنمورد و همٌنطور افق پٌشروى و 
گسترش اردوى کمونٌستى و 

نٌروهاى بورژوازى اٌران  ،انقالبى
را به ٌک تجدٌد آراٌش جدٌد سوق 

امروز بخشى از .  داده است
ناسٌونالٌسم پرو ؼرب و 
ناسٌونالٌست قومى متحد جناحى از 
جمهورى اسالمى است و به 
اردوى ملى اسالمٌها پٌودسته 

و فردا ملى اسالمی هاى ٌتٌم  ،است
شده که حکومت شان سرنگون شده 

در هر .  به اردوى اٌنها می پٌوندند
حال اٌن جاٌجائى ها و صفبندی ها 
قرار است منافع ارتجاع سٌاسى در 

کمونٌسم از .  اٌران را تامٌن کند
اٌن زاوٌه باٌد کل اٌن اردو را 
بکوبد و اهداؾ ارتجاعى و 
روٌاهاى ارتجاعى ترشان را افشاء 

 . *کند و شکست بدهد

 

 منشور حقوق شهروندی موسوی

 سياست ما ٬واکنش ها ٬اهداف
  با هيئت دائر حزب

 ١۵٧ضوارٍ 



يک دًيآ تِتر                                                                  ۶صفذَ   

با تشكر از سازماندهندگان اٌن 
. برنامه و شركت كنندگان عزٌز

گرد همائی امروز همانطور كه در 
اطالعٌه برگزاری آمده در مورد 

و ٌاد بود ندا آقا  ۶٠خرداد  ۳٠

 .سلطان است

کسى كه دوران جوانٌش شاهد 
بوده، به طور حتم  ۷٧انقالب 

 ۳٠تهاجمات گسترده رژٌم را در 
اٌن روز نقطه .  خرداد بٌاد دارد

آؼاز تهاجم وسٌع به دستاورد های 
روز حمله گسترده به .  انقالب بود

مبارزٌن و فعالٌن سازمانهای زنان، 
كارگران، جوانان، تشكلهای 

آؼاز .  ماركسٌستی و چپ بود
تا  ۳٠٠اعدامهای دسته جمعی 

نفره زنان و مردان پرشور  ۷٠٠
انقالبی و  اٌجاد گور هاى دسته 

در خٌابانها موج وسٌع .  جمعى بود
دستگٌری آؼاز شد، هر كس كه 
آستٌن كوتاه پوشٌده بود، آستٌن 
لباسش را باال زده بود، آراٌش كرده 
بود، همراهش كتابی ؼٌر از 
اراجٌؾ اسالمی  بود، گرفتند، 
وحشٌانه شكنجه كردند و اعدام 
كردند و بابت هر گلوله از 
بازماندگانشان وجه نقد درٌافت 

 . كردند

در كارخانجات به فعالٌن كارگری،  
به كسانی كه در اٌجاد تشكٌالت 
كارگری نقشی داشتند، هر كسی كه 
مبلػ مجمع عمومی بود و ٌا 
خواهان افزاٌش دستمزد شده بود، 
هر كس را كه خواهان  بٌمه های 
درمانی، اجتماعی و ٌا مسكن 

هر كس كه از .  مناسب بود
مبارزات مردم در تركمن صحرا و 
كردستان بنحوی حماٌت كرده بود، 
همه و همه را پس از دستگٌری و 

 . شكنجه به اعدام محكوم كردند

اٌن روز سٌاه شروع محكومٌت 
مٌلٌونها انسان به زندگی كردن زٌر 
ٌوغ ٌك سٌستم  عقب مانده، 

. ارتجاعی و سر كوبگر است
آؼازدورانی است كه زنان آزاده را 
زندان، تجاوز، اعدام و سنگسار 

سمبل روزی  ۶٠سی خرداد . كردند
است كه جمهوری اسالمی با كشتار 

. وسٌع توانست خود را تثبٌت كند

ٌك كودتای وحشٌانه خونٌن علٌه 
مردم اٌران بود كه با همكاری 
مستقٌم حزب توده و اكثرٌت 

بشرٌت هرگز اٌن .  انجام گرفت
روز را از ٌاد نخواهد برد و با 
جزئٌاتش اٌن روز را  در تارٌخ 

اٌن روزی .  ثبت خواهد كرد
نٌست كه بشود از تارٌخ پاك كرد 

 . و ٌا حتی كمرنگش كرد

امروز نفرت مٌلٌونی به 
جمهوری اسالمی دارد به انفجار 

. عظٌم مردمی مبدل می شود
نمونه بارز آن خٌزش مٌلٌونی 
مردم در خرداد سال گذشته بود 
كه منجر به كشته شدن ندا آقا 
سلطان در تظاهرات خٌابانی 
توسط مزدوران جمهوری 

اٌن واقعه جهانٌان را . اسالمی شد
از انزجارمردم اٌران نسبت به 
جمهوری اسالمی آگاه كرد و 
انسانٌت مترقی و آزاده دنٌا را 
هر چه بٌشتر به خٌزش توده ای 
مردم ستم دٌده در اٌران نزدٌكتر 

اٌن روز برای همٌشه در .  كرد
باقی  ۶٠خراداد  ۳٠تارٌخ بنام 
بطور قطع ٌاد ندا و .  خواهد ماند

دٌگر كسانی كه در قٌام توده ای 
سال گذشته به خون كشٌده شده 
اند را باٌد گرامی داشت و هر 
روز كشتار اٌن عزٌزٌان را 
بعنوان مظهر توحش و بربرٌت و 
قصی القلبی حكومت اوباشان 
اسالمی به دنٌا معرفی كرد و 
شاٌد هم برای تقوٌت و 
گرامٌداشت مبارزات توده ای 
خرداد سال گذشته و پٌوند آن به 

روزی  ۶٠خرداد سٌاه سال  ۳٠
را به نام ندا اختصاص داد ولی 

خرداد  ۳٠نباٌد به هٌچ وجه 
 ۳٠.  شصت را كمرنگ كرد

خرداد روز عروج ٌك حكومت 
متوحش مذهبی در قرن بٌستم 

اما !  است، همچون عروج هٌتلر
مظهر مقابله و  ٨٨خرداد 

قدرتنماٌی توده های زجر دٌده و 
داغ دٌده در مقٌاس مٌلٌونی در 
مقابل ٌك رژٌم تا دندان مسلح 

جنبش  ایاٌن عروج توده .  بود

 .سرنگون خواهی بود

خٌزش چند مٌلٌونی اخٌر مردم 

در اٌران علٌه جمهوری اسالمی 
نوٌد  شمارش معكوس برای 

اما هم زمان .  واژگونی آن  است
بخشی از جنبش ملی اسالمی كه 
جز خانواده همٌن حكومت زن 
ستٌز  و ضد انسانی است تالش 
وسٌعی را برای نجات كلٌت 
رژٌم اسالمی و اسالم سٌاسی، 

.  تحت  نام جنبش سبز آؼاز كرد
از جرٌان سبزموسوی و كروبی 
گرفته تا جرٌانات حزب توده و 
اكثرٌت كه به اٌن جنبش باد 
مٌزنند هٌچٌک مسئله اش نجات 
مردم در اٌران، تامٌن آزادی و 
سعادت و رفاه برای مردم اٌران 

اٌنها مٌخواهند سبز .  نٌست
محمدی را بجای سٌاه محمدی به 

اٌن كار ماست . خورد مردم بدهند
كه نگذارٌم بٌش از اٌن بخشی از 
جوانان و مردم مبارز ما را به 

 . كجراه بكشند

ما باٌد كار رژٌم جمهوری 
 ما باٌد.  اسالمی را ٌكسره كنٌم

رژٌم را در محاصره همه جانبه 
 باٌد در خارج.   ٌمقرار ده

ه  تمام رهبران خواهان محاکم
ما می توانٌم .  اٌن رژٌم شوٌم

رهبران اٌن رژٌم را بخاطررعب 
و وحشتی كه برای ملٌونها انسان 
نه تنها در اٌران بلكه در سطح 
بٌن المللی اٌجاد كرده، بخاطر 
چندٌن دهه قتل و جناٌت و كشتار 
هزاران زندانی سٌاسی، بخاطر 
اسٌد پاشی و سنگسار زنان، 
بخاطر ترور مخالفان سٌاسی 
حتی در خارج  از اٌران ،  به 

. دادگاه های بٌن المللی بكشانٌم
باٌد كاری كنٌم كه هٌچ كدام از 
عواملش جرئت ابراز وجود در 

. خارج از اٌران را نداشته باشند
حتی نتوانند به نام خواننده، 
نوازنده، نوٌسنده ٌا كارگردان در 

باٌد كاری .  مجامع ظاهر شوند
كرد كه دانشجوٌان اعزامی 
جمهوری اسالمی جرئت ابراز 
وجود نداشته باشند و جرئت علم 
كردن پرچم سٌاه و خونٌن اٌن 

. رژٌم جناٌتكار را نداشته باشند
اٌنها، نباٌد گذاشت برای رژٌم 

 .آبرو بخرند

ما در خارج از اٌران می توانٌم 
و باٌد كاری كنٌم كه  نه تنها 
صدای اعتراض مردم در اٌران 
بر علٌه جمهوری اسالمی در 
تمام مجامع بٌن المللی انعكاس 
ٌابد، بلكه باعث قطع روابط 
دٌپلماتٌك كشور های جهان با اٌن 

ما می .  رژٌم ضد انسانی شوٌم
توانٌم و باٌد همٌن امروز، نه 
فردا، برای بستن سفارتخانه های 
جمهوری اسالمی اقدام كنٌم تا  به 
عمرننگٌن اٌن حكومت مخوؾ و 
جناٌتهای آن علٌه مردم اٌران 

اٌن حركت تا .  خاتمه دهٌم
حدودی در اروپا توسط نٌروهای 

باٌد .  اپوزٌسٌون آؼاز شده است
حركتهای اٌن چنٌنی را به همه 

ما باٌد كاری كنٌم تا . جا تعمٌم داد
تمام پولهای سرقت شده مردم 
توسط سران رژٌم جمهوری 

تمام .  اسالمی منجمند شوند
حسابهای شخصی آنان كه  در 
بانكهای اروپا، آمرٌكا و كانادا 

 .انباشت شده اند را مسدود  كنٌم

ه  ٌد کاٌن معتقد هست اگر بهو اما 
خالصی از اٌن رژٌم تنها راه 

ه نجات مردم در اٌران و تنها را
پاٌان دادن به خوؾ اسالم سٌاسی 

اگر برای كوتاه  .در جهان است
اٌن رژٌم كردن عمر نكبت بار 

باٌد ٌم، عزم خود را جزم کرده ا
ه حول خواست بستن سفارتخان

خود را در هاى رژٌم نٌروهاى 
و  بسٌج کشور هاى مختلؾ

مردم  ،حامٌان ما.  کنٌم متشكل
 ٌکى ازاٌن .  انساندوست جهانند

ه هاى  مقابله با ماشٌن سركوب را
ه متوقؾ كردن موج را رژٌم  و

باٌد .  اعدامها در اٌران است
دولتها و سازمانهای بٌن المللی را 
ملزوم كنٌم كه سفارتخانه ها و 
النه های جاسوسی اٌن رژٌم را 

از اٌن رو همه شما را در .  ببندند
اٌن جا دعوت مٌكنم به كمپٌن بٌن 

 .المللی بستن سفارتخانه بپٌوندٌد

 ١۵٧ضوارٍ 
 

 سّص کؾتبس ّعیغ ّ خًْیي ۶۳۱٠ خرداد ٢٢

 ُوا ارجوٌذ

 .ايي هتي تر هثٌای سخٌراًی ُوا ارجوٌذ تِيَ ضذٍ است
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 !آثار هٌصْر دکوت را تخْاًيذ

ترای ُر کارگر ّ کوًْيستی کَ تَ ترپائی جاهعَ ای سْسياليستی عکر هيکٌذ ّ آى را اهری هثرم ّ هوکي هيذاًذ، 

.هٌصْر دکوت يک گٌجيٌَ غٌی آهْزش است  

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

  www.m-hekmat.com/ 

سٌر اخراجهای گروهی و بٌسابقه 
کارگران در هفته های گذشته  
پٌامدهای سنگٌنی را بردوش 

فشارهای .  کارگران مٌگذارد
 ،گرانی ،ناشی از تورم خرد کننده

و طفره رفتن سرماٌه داران و 
دولت شان در پاسخ دادن به 

زندگى  ،مطالبات برحق کارگران
را براى کارگران و خانواده 
هاٌشان به جهنمى تبدٌل کرده 

اٌن تعرض وحشٌانه .  است
سرماٌه در شراٌطى صورت 
مٌگٌرد که طبقه کارگر از 
تشکلهاى مستقل برسمٌت شناخته 
شده حزبى و توده اى خود محروم 

 .است

 7031در سالهای بعد از انقالب 
و زٌر فشار انقالب و خواسته 

خمٌنى ناچار شد با وعده  ،هاٌش
های سرخرمن در باره احقاق 
حقوق مردم جلو بٌاٌد و اصال 

اٌن ".  خدا هم کارگر است"گفت 
نشان زور کارگران در آن موقع 

اما بعد از استقرار حکومت .  بود
اسالمى نه فقط حرفهاٌش عوض 

نه تنها شوراهاى واقعى  ،شد
کارگران را منحل کردند و بقول 

 ،"شورا پورا مالٌده"بنى صدر 
بلکه با سازماندهى نهادى پلٌسى 

شوراى "در مٌان کارگران بنام 
و تدوٌن قانون "  اسالمى کار

ارتجاعی و ضد کارگرى کار که 
به تصوٌب نماٌندگان منصوب 
خمٌنی در مجلس شورای اسالمی 

د به سرکوب کامل کارگران رسٌ
در واقع قدرت .  مبادرت ورزٌد

به شکلی  کامال  ۷٧طى انقالب 
حٌله گرانه بدست سرماٌه داران 
مرتجع مذهبى و آخوند افتاد تا هم 
نظم سرماٌه دارى را از دست 
کارگر معترض و انقالبى نجات 

دهند و هم بتوانند هرچه بٌشتر 
زنجٌر استثمار و بردگی را بر 

 . گردن کارگران سفت تر نماٌند

در واقع شوراهای اسالمی کار  
محصول سرکوب شوراهاى 
واقعى کارگران است که در 
انقالب کنترل کارگرى اعمال 

تشکلهاى توده کارگران  ،کرد
قوانٌن راٌج در  ،را اٌجاد کرد

و با  ،کارخانه ها را تؽٌٌر داد
اعتصابات شکوهمندش در نفت 
و صناٌع دٌگر رژٌم سلطنتى 

آن شوراها .  را شکست داد
تشکل واقعى و مستقل طبقه 
کارگر بودند و اٌن شوراهاى 
اسالمى تشکل واقعى 
بورژوازى ضد انقالبى در 

اٌن نهادهاى .  مٌان کارگران
اسالمى نمٌتوانند بٌان کننده آالم 
و دردهای کارگران باشند چون 
اساسا بر علٌه کارگران شکل 
گرفتند و به همٌن دلٌل کسانى 
مٌتوانند در آن وارد شوند که به 
اساس نظام و اٌدئولوژی 
سرکوبگر اسالمى وفادار 

درست بهمٌن دلٌل است .  باشند
که آنچه ما در اٌن سالٌان 
مٌبٌنٌم بجز انحراؾ مطالبات 
کارگران و کوشش در خاموش 
نمودن اٌن خواسته ها توسط 
شوراهای اسالمى دست پرورده 
حاکمٌت سرماٌه دارى اسالمى 

بلکه .   عقب مانده نبوده است
در بٌشتر و اکثر اوقات نٌز  
همٌن کارگران معترض به 
وضعٌت فاجعه بار خود توسط 
نماٌندگان دست پرورده رژٌم 

 . نٌز سرکوب شده اند

منصور اسانلو توسط سران 
اوباش همٌن شورای اسالمی 

 ،چاقو خوردن ،کار مورد حمله

زبان برٌدن و نهاٌتا بازداشت و 
منصور .  زندانى شدن قرا گرفت

اسانلو بعنوان ٌک سندٌکالٌست 
صرفا گفته بود باٌد کارگران دارای 
تشکالت مستقل باشند و مٌخواست 
از طرٌق تشکل توده اى کارگران به 
خواسته های  بنٌادٌن کارگران 

داشتن  ،همچون حق آموزش راٌگان
داشتن حق بٌمه و  ،اشتؽال ،مسکن

ؼٌره برسد و چشم اندازى برای 
بهبود موقعٌت اقتصادى کارگران 

اما .  شرکت اتوبوسرانی تهران باشد
از آنجا که سندٌکاى واحد به آؼازى 
براى اٌجاد تشکلهاى کارگرى منجر 
مٌشد حکومت آنرا قاطعانه سرکوب 
کرد و همٌن اصالح طلبان حکومتی 
نٌر در مقابل اٌن سرکوب سکوت 

 . کردند

سندٌکاى واحد و سندٌکاى هفت تپه 
دو مورد از تشکل هاى توده اى 
طبقه کارگر است که حکومت تحمل 
آن را نداشت و سرانش را سرکوب 

با اٌنحال تحرکات کارگرى و .  کرد
خواست  ،تالش براى متشکل شدن

کارگران و اعتراض کارگرى را به 
لطؾ حماٌتهاى طبقاتى و 
انترناسٌونالٌستى به گوش کارگران 

در حالى که .  جهان رسانده است
تشکلهاى واقعى و مستقل کارگران 
اعم از شورا و سندٌکا و ؼٌره 

نهادهاى  ،بشدت سرکوب مٌشود
دولتى و پلٌسى مانند شورای اسالمى 
در جاهاٌی مثل نوشابه سازی زمزم 
در خرمشهر در اخراج حداقل 
شصت نفر از کارگران دست داشتند 
و همچنٌن شورای اسالمی کار در 

کارخانه کشتی سازی )استان بوشهر 
در سکوت آگاهانه خبری (  صدرا

نشرٌات زرد و سبز ساخته و 
دهها نفر  ،پرداخته والٌان و خلٌفگان

در .  را بی سر و صدا اخراج نمودند

اٌنجا کارگران و گراٌشى که در 
انتخابات شوراى اسالمى به امٌد 
دفاع آنها از حقوق شان شرکت 
کرده بودند با اٌن مواجه شدند که 

پای برگه "  نماٌندگانی"همان 
اخراج کارگران کشتی سازی را 
امضا و تاٌٌد نمودند که توسط خود 
کارگران به اصطالح برای دفاع 
از حقوق شان بر صندلی نماٌندگی 
شورای اسالمی کار تکٌه زده 

اٌنها تنها نمونه هائى از .  بودند
عملکرد پلٌسى شوراهاى اسالمى 
کار و نهادهاى دست ساز حکومت 
در مٌان کارگران علٌه کارگران 

 . است

با اٌن حال جنبش کارگرى اٌران 
در جرٌان اعتراضات کارگری 
خوٌش که هٌچ ارتباطی با 
جناحهای حکومتی و رنگارنگ 

توانست فرٌاد  ،مرتجع آن ندارد
اعتراض خود را به گوش افکار 
عمومی جهان و بوٌژه هم طبقه ای 
هاٌشان در کشورهاى دٌگر 

تاکنون از سوی مجامع و .  برساند
اتحادٌه ها و سازمانهاى کارگرى 
جهان با کارگران معترض در 

. اٌران اعالم همبستگی شده است
اٌن همبستگى ارزشمند است اما 
تحقق خواستهاى کارگرى و 

در گرو  ،پٌشروى در جامعه
متشکل شدن بخشهاى مختلؾ طبقه 
کارگر در سازمانهاى حزبى و 
توده اى مستقل خود و بمٌدان آمدن 
بعنوان ٌک نٌروى مستقل سٌاسى 

ما کارگران نه فقط براى .  است
تحقق خواستهاى بدٌهى و پاٌه اى 
خود در چهارچوب نظام سرماٌه 
دارى ٌعنى رفرم و بهبود در 
وضعٌت معٌشتى بلکه براى نفى 
مناسبات بردگى مزدى باٌد از 

و اٌن .  حکومت سرماٌه عبور کنٌم
در گرو تشکل طبقه کارگر در 
سطوح مختلؾ حزبى و توده اى و 
آماده شدن براى بدست گرفتن 

براى .  رهبرى جامعه است

 .*پٌروزى باٌد متشکل شوٌم

 

 !براى پيروزى بايد متشکل شويم
  بابک زحمتکشان
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با انتشار وٌدئوکلٌپی از تظاهرات 

مشترک حزب اکس مسلم و ٌک 

جرٌان سلطنت طلب ما شاهد 

واکنشهای اعتراضی متعددی از 

ی بودٌم که تجانب ما و جرٌانا

سٌاست سازش و همکاری با 

جرٌانات راست و ارتجاعی را 

برای امر آزادی و سوسٌالٌسم 

اٌن .  مضر و مخرب مٌدانند

اعتراضات اٌن حزب را وادار 

کرد به سرعت واحد انگلٌس 

حزبشان را برای جلوگٌری از بی 

آبروٌی و افتضاح سٌاسی کنونی 

که محصول سٌاستهای  ،شان

 ،مستقٌم رهبری اٌن حزب است

به جلو بٌندازند تا جلوی اٌن آبرو 

اما .  رٌزی را سد کنند

" عذر بدتر از گناه"استدالالتشان 

به هر خس و خاشاک و .  است

تحرٌفی متوسل شده اند تا جلوی 

 . اٌن اسکاندال سٌاسی را بگٌرند

اٌن تظاهرات توسط 4  مٌگوٌند

واحد حزبی شان فراخوان داده 

بلکه توسط جرٌان  ،نشده است

ٌک قانون "و "  اٌران سولٌدارتی"

فراخوان داده شده "  برای همه

ظاهرا فراموش کرده اند که . است

" جرٌانات"اعالم کنند که اٌن 

جملگی از تشکالت جانبی اٌن 

مٌکوشند رٌاکارانه .  جرٌان هستند

وانمود کنند که گوٌی سلطنت 

طلبان با علم و کتل شان به 

صفوؾ اٌن جرٌان و فراخوانشان 

هٌچ .  در سی خرداد پٌوسته اند

همکاری ای صورت نگرفته 

هٌچ اتحادی در مٌان نبوده .  است

و اگر هم همکارٌی .  است

مٌان  ،صورت گرفته است

جرٌانات جانبی اٌن جرٌان و 

سلطنت طلبان بوده است و از 

اما ظاهرا .  قرار اٌرادی هم ندارد

 ،فراموش کرده اند که اعالم کنند

که آن لحظاتی از وٌدئوکلٌپ که 

نشاندهنده دست زدن و هورا 

کشٌدن جرٌانات سلطنت طلب 

برای حضور چند تن از 

اعضای دفتر سٌاسی و کمٌته 

مرکزی اٌن حزب در اٌن تجمع 

" تقبٌح"و ٌا "  ادٌت"است را 

اما اگر همه اٌن ادعاها را ! کنند

تظاهرات مشترک  ،بپذٌرٌم

استکهلم را چگونه مٌتوانند 

کنند؟ تظاهرات "  توجٌه"

" توجٌه"ٌوتوبوری را چگونه 

 می کنند؟

اٌن فٌلم تنها ٌک جنبه 4  مٌگوٌند

. از تظاهرات را بٌان مٌکند

سرود و  ،مونتاژ شده است

شعارهای سلطنت طلبان مونتاژ 

پس از تظاهرات بر .  شده است

. اٌن وٌدئو قرار داده شده است

معترضٌن حرؾ ٌک 4  مٌگوٌند

جرٌان سلطنت طلب براٌشان 

و از قرار .  شده است"  حجت"

فراموش کرده اند که لبهای 

افراد شعار دهنده از پشت 

از .  کنند"  انکار"بلندگو را هم 

قرار فراموش کرده اند که 

زمانی که بلندگوها دست به 

و جرٌان سلطنت  ،دست مٌشود

طلب شعارهای ارتجاعی خود 

" جعلی"را فرٌاد مٌزنند را 

و از قرار ما باٌد .  قلمداد کنند

حقٌقت ؼٌر قابل انکار روبروی 

شعور  ،خودمان را ندٌده بگٌرٌم

بٌننده و چشمهاٌش را مالک 

بلکه تحرٌفات و  ،قرار ندهٌم

دروؼپردازٌهای اٌن جرٌان را 

گوٌا اسناد .  مالک قرار دهٌم

بلکه  ،زنده مالک نٌستند

ادعاهای اٌن جرٌان راست ؼٌر 

و اما ٌک .  سنتی مالک است

جمهوری "آٌا شعارهای 4  سئوال

 ،آزادی"  ،"سوسٌالٌستی

و "  حکومت کارگری ،برابری

هم توسط "  زنده باد سوسٌالٌسم"

جرٌانات سلطنت طلب از وٌدئو 

" تصادفی"شده بود؟ ٌا "  ادٌت"

و بر اساس رهنمودهای 

لٌدرشان آن شعارهای را در 

 خانه جا گذاشته بودند؟ کدامٌک؟ 

کسانی که با دٌدن جرٌانات 4 مٌگوٌند

مختلؾ و با پرچمهای سٌاسی شان 

فکر مٌکنند که مرزهای طبقاتی شان 

مخدوش شده است باٌد فکری به 

اٌنهم تالشی .  حال اٌن مرزها بکنند

مذبوحانه دٌگر برای توجٌه سٌاست 

سازش کاری شان با جرٌانات 

مساله اٌن . سلطنت طلب و سبز است

نٌست که مثال چرا افراد مختلؾ 

اپوزٌسٌون در مقابل سفارت 

جمهوری اسالمی با پرچمهای 

مساله بر .  متفاوتشان حضور دارند

سر نفس همکاری و سازش و اتحاد 

مساله حتی .  مٌان اٌن جرٌانات است

در قاطی شدن صفهای جرٌانات 

اپوزٌسٌون در ٌک اکسٌون 

اعتراضی در مقابله با رژٌم اسالمی 

مساله در اتحاد عمل و .  نٌست

تظاهرات مشترک مٌان اٌن جرٌانات 

مساله اٌن است که اٌن .  است

جرٌانات در ٌک برنامه از پٌش 

سازمان داده شده به صفوؾ اٌن 

 . جرٌانات راست پٌوسته اند

در انگلستان همٌن سٌاست را دنبال 

در استکهلم اٌن سٌاست را  ،کردند

در شهرهای دٌگر هم  ،دنبال کردند

مساله در .  همٌن سٌاستشان بود

قباحت سٌاستی است که بجای 

تفکٌک صفوؾ جنبشهای اجتماعی 

و دعوت مردم به صفوؾ 

اٌن  ،آزادٌخواهی و سوسٌالٌسم

جرٌان خود داوطلبانه به صفوؾ 

. راست در اپوزٌسٌون پٌوسته است

دٌدن اٌن وٌدئو کلٌپ جای هٌچگونه 

تردٌدی نمٌگذارد که اٌن جرٌان 

نئوراست آگاهانه و بر مبنای 

رهنمودهای رهبری شان بعد از 

رسما به صؾ اٌن  ۳۳پلنوم 

بٌهوده مٌکوشند . جرٌانات پٌوسته اند

ما و دٌگر منتقدٌن اٌن سٌاست 

ما .  ارتجاعی شان را محکوم کنند

اٌن افتضاح محصول  ،مقصر نٌستٌم

آشکار سٌاست رهبری حزبشان 

 . است

حزب اکس مسلم برای 4  مٌگوٌند

برقراری جامعه ای مٌکوشد که  "

همه جرٌانات از سطلنت طلبان 

گرفته تا چپ های سنتی و حتی 

فرقه های اٌدئولوژٌک بتوانند 

آزادانه فعالٌت کنند و حرؾ 

حتی فرقه ."  خودشان را بزنند

عجب پاٌبندی !  های اٌدئولوژٌک

عمٌقی به آزادی بی قٌد و شرط 

باٌد بر اٌن بخش از !  بٌان

"افاضاتشان مکثی کرد فرقه . 

در اٌنجا اسم رمز "  اٌدئولوژٌک

حمله اٌن حزب راست و 

سازشکار به جرٌاناتی است که بر 

اهداؾ کمونٌستی و کارگری شان 

جرٌاناتی که اهداؾ .  تاکٌد مٌکنند

سٌاسی و نظری جنبش شان را به 

جنبش ناسٌونالٌسم محافظه کار 

پرو ؼربی و جنبش ارتجاعی سبز 

"نفروخته اند " فرقه اٌدئولوژٌک. 

در اٌن تعرض ارتجاعی به 

جرٌاناتی اطالق مٌشود که در 

مقابله با سازشکاری و سٌاستهای 

پرچم تماٌز  ،مفتضحانه اٌن جرٌان

جنبشهای اجتماعی و پرچم 

کمونٌسم کارگری را برافراشته 

در مقابل فراخوان ارتجاعی .  اند

که ٌک نتٌجه "  همه با هم"

مخربش سوار شدن ارتجاع 

اسالمی بر جنبش اعتراضی توده 

بر  ،بود ۷٧های مردم در سال 

سٌاست تماٌز صفوؾ جنبشهای 

. نامتجانس اجتماعی تاکٌد مٌکند

 ،مردم را به اردوی آزادی

و سوسٌالٌسم فرا  ،برابری

"مٌخوانند " فرقه اٌدئولوژٌک. 

برای اٌن جرٌان همان خاصٌتی 

را دارد که مترادؾ قرار دادن 

برای "  انقالب با خشونت"

. جرٌانات راست و ارتجاعی دارد

برای اٌن "  فرقه اٌدئولوژٌک"
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  محمود احمدی 



يک دًيآ تِتر                                                                 ١صفذَ     ١۵٧ضوارٍ   

 

 

 ٬بدون اميد سوسياليسم ٬جهان بدون فراخوان سوسياليسم

!به چه منجالبى تبديل ميشود ٬سوسياليسم“ خطر”بدون   

 هٌصْر دکوت

جرٌان اسم رمز حمله به ٌک 

جرٌان مارکسٌستی و کمونٌستی 

" اٌدئولوژٌک"از قرار .  است

کسی است که دارای ٌک 

چهارچوب انتقادی و همه جانبه 

نظری و تئورٌک در نقد نظام 

سرماٌه داری و بنٌادهای ضد 

. انسانی و ضد کارگری آن است

اسم رمز "  فرقه اٌدئولوژٌک"

حمله به جرٌانی است که پرچم 

کمونٌسم کارگری منصور حکمت 

"را برافراشته است فرقه . 

اسم رمز حمله و  ،"اٌدئولوژٌک

تسوٌه حساب با کمونٌسم 

فرقه "اگر . منصور حکمت است

به معنای پاٌبندی "  اٌدئولوژٌک

به سازماندهی و پٌشبرد امر 

انقالب کارگری و پٌروزی 

ما با  ،کمونٌسم کارگری است

را می "  اتهام"افتخار اٌن 

 . پذٌرٌم

و در عٌن حال جوهر راست و 

ارتجاعی اٌن تهاجم را که با 

 ،فروپاشی بلوک شرق آؼاز شد

اٌن تهاجمی .  افشاء و طرد مٌکنٌم

به چپ و کمونٌسم و مارکسٌسم 

اٌن تهاجمی است که .  است

زرادخانه ضد کمونٌستی پنتاگون و 

ژورنالٌستهای دست راستی بورژوا 

اٌن تهاجمی است .  منشاء آن است

که قبل از آنکه حزب نئو راست 

اکس مسلم به اٌن کمپٌن ارتجاعی 

سی ان ان و بی بی سی و  ،بپٌوندند

فاکس نٌوز پرچمداران آن  بوده و 

 .  هستند

واقعٌت اٌن است که آب دٌگگگر از 

آکسٌون .  سر اٌن حزب گذشته است

مشترک اٌگن جگرٌگان بگا جگرٌگانگات 

سلطنت طلب و سبز در لگنگدن ٌگک 

استثناء در حرکت سٌاسی اخٌر اٌن 

. ٌگگک قگگاعگگده اسگگت.  حگزب نگگٌگگسگگت

سٌاستی که امتدادش اٌن جرٌگان را 

تماما در کنار جرٌانات ناسٌونالٌسگم 

پرو ؼربگی و جگرٌگانگات اکگثگرٌگتگی 

! تگگاسگگؾ آور اسگگت.  قگگرار مگگٌگگدهگگد

ضد کمونگٌگسگتگی و !  ارتجاعی است

  !ضد کارگری است
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  محمود احمدی 

پگگٌگگونگگد شگگاه پگگرسگگتگگان و حگگزب 
کمونٌست کارگری به رواٌت ٌگک 

لطفا گزارش و فٌلم )سلطنت طلب 

 (را تا آخر ببٌنٌد

 با درود

من امروز افتخار مٌکنم کگه ٌگک  

 اٌرانٌم

امگروز بگگرای اولگگٌگن بگار بگنگگا بگگه 
رهنمود های شگهگرٌگار اٌگران کگه 
همٌشه تأکٌد به اتحاد فگرمگوده انگد 
بگگرای اولگگٌگگن بگگار اتگگحگگاد بگگٌگگن 
طرفداران نظام پادشاهی و حگزب 
کگگمگگونگگٌگگسگگت کگگارگگگری در لگگنگگدن 
تظاهرات گروهی و از قبل تفگاهگم 
شده جلوی سفارت اشؽگالگی را بگا 

امگٌگد اسگت کگه .  هم اجراء نمودند
اٌن قدم اول برای همکاری بٌشتگر 
بٌن گروه ها بگاشگد هگمگچگنگٌگن راه 

گشائی برای اتحاد بٌن بقٌه گروه 
ها که همگی در انتظار آن بودٌم 
تا دٌگر پرفسوری از فرانسگه ٌگا 
شخص دٌگر از آمرٌکا و ٌگا از 
هر نقطه دٌگر دنٌا و ٌا مگردکگی 
اٌرانی با جمع آوری چند جدائگی 
طلگب اٌگران بگربگاد ده زٌگر نگام 
فدرالٌزم برای ما نقشه نکشنگد و 
کاری که امروز با کنار گذاشگتگن 
آرمانها و بگاورهگا هگم از سگوی 
طگرفگگداران پگادشگگاهگگی و هگگم از 
حزب کمونٌست کارگگری انگجگام 
گرفت سرمشقگی بگرای دٌگگگران 
شود تا اٌن شروع آعاز نگابگودی 
جگگگگمگگگگهگگگگوری و اسگگگگالمگگگگی و 
جناٌتکاران وابسته و بگٌگگگانگگگان 

درود بگر خگردمگنگدانگی کگه .  شود
امروز در اٌن تظاهرات حضور 
داشتنند و شگادبگاش مگا بگه تگمگام 
بگگگانگگگگوان و مگگگردان چگگگگه از 

طرفداران راستٌن پادشاهی و حزب 
کمونٌست کارگری که با آمدن خگود 
در اٌگن تگظگاهگرات بگه آن روشگنگی 

نگگنگگگ بگگه آنگگهگگا کگگه خگگود را . دادانگد
پادشاهی مٌدانند ولگی بگا فگرسگتگادن 
پگگٌگگامگگهگگای بگگٌگگخگگردانگگه پگگی درپگگی 
خواستنند که جگلگوی اٌگن اتگحگاد را 
بگٌرند در آٌگنگده آنگان را بگه مگردم 
شرٌؾ اٌران معرفی خواهٌم کرد تگا 
اٌن اشخاص که در لگنگدن و دٌگگگر 
نقاط دنٌا با لباس پادشاهگی هگمگٌگشگه 
در گگگذشگگتگگه جگگلگگوگگگٌگگر در پگگٌگگشگگبگگرد 
براندازی جمهوری اسگالمگی بگودنگد 
را مردم شناخته و از آنها بپرهٌزنگد 
تا بروند در اطاقهگای پگالگتگاک خگود 
مانند گذشته اٌنقدر حگرؾ بگزنگنگد تگا 
بترکنند حال از طٌؾ مستراح پگاکگن 
آن بگگاشگگد ٌگگا جگگنگگس فگگروشگگی در 

لگطگفگأ روی لگٌگنگک .  کشوری دٌگگر
امروز تظاهرات در ( فٌلم)ُرخشاره 

ٌگا .  لندن در زٌگر را کگلگٌگک کگنگٌگد
بگگرای نگگگگگهگگداری اٌگگن ُرخشگگگاره 
مٌتوانٌد به لٌنگک زٌگرٌگن مگراجگعگه 

 .فرمائٌد

  

/com.youtube.www://http

c4REdafSKbb=v?watch 

/film/org.awti.www://http
]2010_jun_20[neda_rooz

wmv.01 

بهتر است بگوئٌم ما امروز افتخار  
نگنگگ بگر .  مٌکنٌم که اٌرانی هستٌگم

هگر کسگگی دانسگتگگه ٌگگا نگدانسگگتگگه بگگه 
ماندگاری جمهوری اسالمی کگمگک 

 .مٌکند

 با مهر

  مرداوٌج 

 

 اسکاندال سياسی حزب اکس مسلم

 تذّى ضرح

http://www.youtube.com/watch?v=REdafSKbb4c
http://www.youtube.com/watch?v=REdafSKbb4c
http://www.awti.org/film/rooz_neda%5b20_jun_2010%5d01.wmv
http://www.awti.org/film/rooz_neda%5b20_jun_2010%5d01.wmv
http://www.awti.org/film/rooz_neda%5b20_jun_2010%5d01.wmv
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 :هرکس هطالعات کوًْيسن کارگری ترگسار هيکٌذ

 ؟"کوًْيست کارگری"سرًْضت تلخ دسب 

 
ًئْپْپْلیغن ساعت عشاًجبم خْد سا دس چشخؼ ّ             .  یک ًقغَ ػغف تؼییي کٌٌذٍ دس تبسیخ ایي دضة اعت               "  کوًْیغت کبسگشی "دضة    ۳۳پلٌْم  

دس ایي عویٌبس ثَ هغبئل صیش        .  اعالهی ًؾبى داد     –ُوغْیی ُوَ جبًجَ ایي دضة ثَ عشف جٌجؾِبی استجبػی ًبعیًْبلیغن پشّغشثی ّ جٌجؼ هلی                      

 :پشداختَ ؽذ

 

 چَ ثش عش ایي دضة آهذٍ اعت؟ -

 چگًَْ ایي دضة دس کٌبس جشیبًبت ساعت علغٌت علت ّ ًیشُّبی هتفبّت جٌجؼ عجض قشاس گشفت؟ -

 چگًَْ ّ ثب چَ تضُبیی ایي دضة اص ػٌقش کوًْیغتی ّ کبسگشی تِی ؽذ؟  -

 تْجیِبت سُجشی ایي دضة دس تْضیخ ایي چشخؾِبی استجبػی کذام اعت؟   -

 هْلفَ ُبی ایي ًیشّی ساعت غیش عٌتی کذام اعت؟ -

 آیٌذٍ ایي دضة چیغت؟  -

 کذام اعت؟" دکوتیغت"تؾبثَ عیبعتِبی ایي دضة ثب دضة  -

 چگًَْ ثبیذ جلْی تبثیشات هخشة ایي دضة سا دس جبهؼَ گشفت؟ -

 سّػ ثشخْسد ّ ّظبیف کوًْیغن کبسگشی دس قجبل ایي دضة ّ ًیشُّبی هتؾکل دس آى چیغت؟  -

 
 علی جْادی

 ايراى  –ضثکَ پالتاک، گرٍّ خاّر هياًَ : هکاى

 ٣٢٠٢ژّئي  ٣۶ضٌثَ : زهاى

 ضة تْقت ارّپای هرکسی  ٣:٢٢تا  ٢٢:۶

 صثخ تْقت لس آًجلس٢٢:٠٠ تا ١:٢٢

www.wupiran.org 
 ! لطفا تَ اطالع عوْم ترساًيذ

 

 

ّيذئْ تالگ آرر هاجذٓ ّ علٔ جْادٓ را در 

 !تارٍ هسائل سياسٔ ايراى ّ جِاى تثيٌيذ

www.wupiran.org 
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سُجشی دضة اکظ کوًْیغت                
دس اقذاهی  (  ح ک ک ا     )کبسگشی  

ًَ دّس اص تقْس، عٌگ ثٌبی یک  

ائتالف استجبػی سا دس تظبُشاتی      

دس لٌذى ثب عیف ُبی علٌغت                  
ایي .   علت سّی ُن چیذٍ اعت          

ائتالف ثش هجٌبی ُوبى تضُبی                

قذیوی دعت ساعتی تشیي                           
عیبعتوذاساى، پلْسالیغن عیبعی،       

دویذ تقْایی ّ    .  اًجبم گشفتَ اعت   

تیوؼ ثَ یکجبسٍ ساٍ خْد سا اص                
جشیبى چپ سادیکبل ثَ پبیبى خظ         

سعیذٍ، جذا هی کٌٌذ ّ ثَ جشگَ             

ًبعیًْبلیغن پْعیذٍ ّ فشعْدٍ                

ؽبُضادٍ خْدگوبسدٍ پِلْی هی            
سُجشی ح ک ک ا ثش               .  پیًْذًذ

هجٌبی هذبعجبت ثی پبیَ ثٌب سا ثش          

ایي گزاؽتَ اعت کَ ثَ ُش قیوتی           
دس دکْهت ائتالفی ثؼذ اص                       

عشًگًْی جوِْسی اعالهی ثشای     

یک .  خْد فٌذلی دعت ّ پب کٌذ         
سّص دم اص تْلشاًظ ثب کشّثی ّ            

هْعْی هی صًذ ّ اکٌْى ثب                       

عشػت عشعبم آّس ثَ قؼش ساعت        

عقْط هی کٌذ ّ عش اص هشص                     
" ؽبٌُؾبٍ"پشگِش ّ تبج ّ تخت           

 .دس هی آّسد

ایي دیگش ساعتؼ ثشای کغی کَ           
رسٍ ای ثَ آصادی ّ ثشاثشی هؼتقذ         

اعت ّ دذاقل عَ دَُ ثشای                     

عْعیبلیغن ّ کوًْیغن هجبسصٍ            
کشدٍ اعت اگش ؽشم آّس ًجبؽذ،          

آًچَ .  افتضبح پبک ًؾذًی اعت      

کَ هؾخـ اعت ُیچ کذام اص             

ائتالف ُب ّ ثشگ ُبی عیبعی            
دویذ تقْایی ّ سُجشی ح ک ک         

. ا دسعت اص کبس دس ًیبهذٍ اعت        

اگش اپغیلًْی دکن ُب ّ تئْسی          
ُبی پْعیذٍ ایي چپ ّسؽکغتَ         

دسعت اص آة دسآهذٍ ثْد، اگش           

رسٍ ای صهیٌی تش فکش کشدٍ                  
ثْدًذ اهشّص دچبس ایي                             

 .ّسؽکغتگی ًبثبّساًَ ًوی ؽذًذ

ثب اتکبء ثَ فبکتْسُب ّ هؾخقَ         
ُبی جذیذ، ح ک ک ا ثغْس                  

سعوی داسد ثَ یک هذفل چؾن           

اًتظبس ساعت ثب عیبعت ُبی              

فشهْلَ ّ هؾخـ استجبػی               
الجتَ سًّذ   .  تغییش سیل هی دُذ       

عیبعی دس ایي دضة ثَ گًَْ ای        

اعت کَ عش ّ تَ ُشگًَْ اؽتجبٍ         
عیبعی ّ گبف هجبسصاتی سا ثب             

یک اعالػیَ پب دس ُْا ُن هی             

اهب ایي دیگش ُوبًٌذ جبم        .  آّسًذ
صُشی اعت کَ خویٌی جالد عش       

ػذٍ ای اص سُجشی فؼلی         .  کؾیذ

ایي دضة عبل ُب دس صًذاى ُبی    

ؽبٍ ثَ جشم هجبسصٍ کوًْیغتی             
آیب ثشای کغی هثل    . صًذاًی ثْدًذ

افغش کشیوی یک دّگبًگی ّ           

 ١۵٧ضوارٍ 

ًیِیلیغن عیبعی دس پی ایي قضیَ              

 ثْجْد ًوی آیذ؟

ثشای خْد سُجشی فؼلی ایي دضة           

تبسیخ صًذگی هجبسصاتی ثَ اًقالة            
ثَ .  ضذ علغٌتی گشٍ هی خْسد             

هجبسصٍ ثب جوِْسی اعالهی گشٍ هی    

اهب ایي سُجشی، دضثی ثب ایي . خْسد

عبثقَ پش افتخبس ّ اػضبیؼ سا ثَ             
عْیی ثشدٍ کَ دس ثشاثش توبهی ایي           

جٌبح .  جشیبًبت ًتْاًٌذ عش ثلٌذ کٌٌذ     

افالح علت دکْهتی سا کَ ثَ                 
دهْکشات ثْدى اهبم خًْخْاسػ            

قغن هی خْسد، جشیبى عبصؽکبس            

خیلی فشیخ ّ      .  اًقالة هی ًبهٌذ     
سّؽي هبًٌذ توبم پْپْلیغت ُبی              

ُوپبلکی هزُجی ّ عکْالسؽبى،             

هبًٌذ خبًن سجْی ػوش جوِْسی             

اعالهی سا توبم ؽذٍ داًغتٌذ ّ توبم           
هٌبعجبت فی الذبل هْجْد اجتوبػی       

ّ عیبعی ّ عجقبتی سا فبکتْس                      

 . گشفتٌذ

یکی اص کبدسُبی ایي دضة دس                  

ساثغَ ثب هغلجی کَ دس فیظ ثْک              

چبپ ؽذٍ ثْد هٌتقذیي ثَ ایي                         
افتضبدبت سا ثَ دوبقت هتِن کشدٍ         

ثْد ّ کْؽیذٍ ثْد ایي تظبُشات ثی         

" علجی اثجبتی "ؽشهبًَ سا ثب تئْسی       

قلت .  هٌقْس دکوت تْجیَ کٌذ           
ّاقؼیت تب کجب؟ سُجشی ح ک ک ا            

عشػ سا هبًٌذ کجک دس ثشف کشدٍ        
اعت ّ گْیی ُیچ کظ اّسا ًوی              

ایي هثل ایي اعت کَ هٌقْس         .  ثیٌذ

دکوت سا عشفذاس ًظبم پبدؽبُی           

آًچَ !  هٌذْط پِلْی هؼشفی کٌی       
کَ سّؽي اعت هٌقْس دکوت               

ُیچ گبٍ اص ًقذ ثی اهبى عَ جشیبًی         

کَ ح ک ک ا دس اى لٌگش اًذاختَ              
اگش کغی قشاس     .  اعت ثبص ًٌؾغت    

ثْد ثب جشیبًِبی ساعت ُوکبسی            

کٌذ دسدعش ح ک ک ا سا ًوی کؾیذ   
ّ هغتقیوب دعتِبیؼ سا ثبال هی ثشد         

ّ ثَ عشف قلؼَ هتضلضل ساعت قذم        

 .ثش هی داؽت

عْالی کَ اهشّص جلْی کبدسُبی          

قذیوی ّ کوًْیغت ح ک ک ا قشاس          

گشفتَ ایٌغت کَ آیب ثبیذ ثیؼ اص ایي     

ایغتبد ّ آثشّی عیبعی خْد سا اص          
        َ قغؼب ٌُْص    .  دعت داد؟ هغلوب ً

کبدسُب ّ اػضبیی دس ایي دضة              

ّجْد داسًذ کَ توبم عبثقَ هجبسصاتی 
ّ آسّصُبی عیبعی ؽبى سا اگش               

ثبیغتٌذ ثیؾتش اص ّضغ هْجْد اص           

رسٍ ای تؼلل جبیض      .  دعت هی دٌُذ   
ُویي اهشّص ثبیذ فف ایي        .  ًیغت

هذفل دعت ساعتی ّ اپْستًْیغت         

سا تشک کشد ّ ثَ دضة ّ ثغتش                 

ّاقؼی کوًْیغن کبسگشی یؼٌی                 
دضة اتذبد کوًْیغن کبسگشی                  

 ! ایي دضة ؽوبعت. پیْعت

 

 جام زُر ائتالف تا سلطٌت طلثاى
  علی طاُری

 ! کارگران واگن پارس اراک

 دستمزدهای پرداخت نشده
 

نفر از کارگران کارخانه واگن پارس اراک تاکنون دستمزدهای آبان و آذر، دی و بهمن و اسفند ماه سال  0333بٌش از  ،بنا به خبر درٌافتى

 . گذشته را درٌافت نکرده اند

 

سرماٌه داران و عوامل کارفرما در پناه حماٌت حکومت اسالمی نوکرشان به کار شکنی خود در  ،به دنبال اعتراضات پی در پی کارگران
ماه سال گذشته  3دستمزدهای معوق 4  عوامل کارفرما با گستاخی به کارگران گرسنه گفته اند.  پرداخت دستمزدهای ناچٌز کارگران ادامه مٌدهند

 . باٌد بماند و مقدارى وعده سرخرمن به کارگران داده اند

در حال حاضر فقط دستمزدهای فروردٌن و اردٌبهشت ماه کارگران پرداخت شده و از قرار حتی پرداخت دستمزدهای خرداد ماه کارگران بعلت 

 . دزدی و کارشکنی و جر زنی سرماٌه داران و عواملشان در ابها م فرو رفته است

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۲٠٣٠ژوئن  ۲٣ – ٣۳٨٩خرداد  ۳٣
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با سالمهای گرم به همه حاضرٌن 
در اٌن كنگره به ٌاد ماندنی و با 
تشكر از بنٌاد منصور حكمت و 
بطور مشخص رفٌق آذر ماجدی 
بعنوان مبتكر اٌن كنگره و 
سازماندهنده آن كه به من هم 
فرصتی داد كه با اراٌه مطلبی 
درباره حقوق كودك نزد منصور 

بخش كوچكی از دٌنم را    ،حكمت
به اٌن آموزگار بزرگ و متفكر 

. برجسته كمونٌسم معاصر ادا كنم
من در اٌنجا قصد ارائه ٌك بحث 
تئورٌك ندارم ولی دوست دارم كه 
به ٌك جنبه مهم از كار منصور 
حكمت تاكٌدی داشته باشم كه برای 
من بعنوان ٌك كمونٌست و فعال 
حقوق كودكان اهمٌت وٌژه داشته و 
به من امكان داد تا با روشن بٌنی و 
رادٌكالٌسم در اٌن عرصه نقش اٌفا 

 .كنم
ماركس درباره مسئله زنان در 
كتاب خانواده مقدس می گوٌد 

شاخص آزادی و پٌشرفت هر "
رهاٌی و پٌشرفت زنان در  ،جامعه

در مورد مسئله ".  آن جامعه است
كودكان منصور حكمت نٌز با چنٌن 

" دقتی و با چنٌن ظرافتی می گوٌد 
رفتار هر جامعه با كودكان محك 
ارزٌابی درجه انسانی بودن و آزاد 

تاكٌد بر ".  بودن آن جامعه است
چنٌن مالكی درمورد آزاد بودن ٌك 
جامعه تنها از كسانی برمٌاٌد كه نه 
تنها به رهاٌی انسان و جامعه عشق 
مٌورزند و انسان و خوشبختی آن 
محور تفكر و عمل آنها را تشكٌل 
مٌدهد بلكه بطور مشخص 
تصوٌرگر كسی است كه ٌكی از 
معضالت اساسی جوامع در دنٌای 
معاصر را می شناسد و معٌار 

بودن ٌك   درجه انسانی  اندازه گٌری
كاری .  جامعه را در حل آن می بٌند

كه تا كنون كسی و ٌا گروهی از آن 
بارها .  زاوٌه بدان تاكٌد نكرده است

شنٌده اٌد و ٌا خوانده اٌد كه منصور 
حكمت اومانٌسم را به سوسٌالٌسم 

هم از نظر در  ،برگردانده است
مركز قرار دادن سعادت بشرٌت و 
هم نقش تعٌٌن كننده او برای بدست 

اٌن .  گرفتن سرنوشت خوٌش
دكترٌن را بطور برجسته مٌتوان به 
توجه همجانبه ای كه منصور 

حكمت به امر كودك و حقوق آن 
داشته است خٌلی زمٌنی تر و 
واقعی تر نشان داد و من در اٌنجا 
سعی مٌكنم به سرحلقه های اٌن 

 4حکم بپردازم
 :حقوق كودك و حزب سياسی

دفاع از كودكان و حقوق انسانی 
آنان و برخورداری آنان از ٌك 
زندگی بهتر و دور از رنج و 
عذاب با شكل گٌری سرماٌه 
داری و جامعه مدرن و در عٌن 
حال متوحش نسبت به انسانهای 
كاركن و محروم ٌك جزء اساسی 
فعالٌت و مبارزه بخشهاٌی از 
جامعه و گروههای اجتماعی و 

اٌن را حتی ما .  سٌاسی بوده است
در ادبٌات و در شاهكارهای 
نوٌسندگانی چون چارلز دٌكنز و 

. وٌكتور هوگو شاهد بوده اٌم
درشراٌط كنونی وجود هزاران 
نهاد و سازمان مدافع حقوق كودك 
در مقٌاس جهانی، چه آنهاٌی كه 
مستقل عمل مٌكنند و ٌا وابسته به 
دولتها هستند، همچنٌن گواه آن 
آست كه مسئله كودك ٌك مسئله 
اساسی و در عٌن حال حل نشده 

اما آنچه كه ما شاهد آن .  است
هستٌم اساسا تالشی است كه خود 
را در بٌطرفی سٌاسی و در 
پوشش نهادها و سازمانهای ؼٌر 
سٌاسی و ان جی او ها پٌش 

 . مٌبرد
منصور حكمت در اٌن زمٌنه نٌز 
همچون هرعرصه دٌگری كه 

پٌشرو است و ٌک    بدان دستبرده
تبدٌل .  شٌوه برخورد جدٌد دارد

كردن مسئله كودك و رهاٌی او به 
مسئله ٌك حزب سٌاسی اگر در 
تارٌخ اولٌن بار نبوده باشد، 
تالشی نادر است، كه او مبتكرش 

و اٌن صرفا در تاكٌد .  بوده است
بر حقوق كودكان در برنامه 
حزب خالصه نمٌشود بلكه به 
سازمان دادن نهادی كه اساس 
فعالٌت آن به مبارزه برای تامٌن 
ٌك زندگی مرفه و شاد برای 
كودكان متمركز است نٌز 

همه مٌدانٌم كه ابتكار .  برمٌگردد
و بٌانٌه آن از "  اول كودكان"

بٌانٌه ای كه .  منصور حكمت بود
من آن جمله معروؾ و زٌبا را 

 ١۵٧ضوارٍ 

مالكٌت خصوصی اساس و بنٌاد 
كاركرد آن را تشكٌل مٌدهد و در 
مورد كودك بعضا بطور ؼرٌزی 
فرض بر اٌن است كه جز ماٌملك 
پدر و مادر و سرپرستان است، 
بنحوی كه هر كاری مٌتوانند با 
كودكان بكنند و ٌا هر بالٌی 

اٌن  ،مٌتوانند بر سر آنان بٌاورند
را بگذارٌد تا خالؾ جرٌان    حكم

بودن و پٌشرو بودن و زٌرو رو 
 .كنٌد حسكننده بودن آن را 

اٌن بٌش از هزاران صفحه بحث  
 ،و نوشته تئورٌك بار فلسفی

سٌاسی و حقوقی و حتی تربٌتی در 
اٌن در شراٌطی است .  خود دارد

كه دنٌای متوحش سود و ثروث 
حتی حق حٌات را از كودكان در 

مكمله اٌن .  حال سلب كردن است
تضمٌن رفاه و "تز اساسی شعار 

سعادت هر كودك مستقل از 
" وضعٌت خانوادگی با جامعه است

از ٌك    اٌن دو در كنار هم.  مٌباشد
طرؾ با اٌن تلقی كه كودك را كاال 
و ملك می بٌند در مٌافتد و از 
طرؾ دٌگر امر صٌانت كودك را 

و ٌا    .به جامعه و دولت مٌسپارد
منفعت كودكان 4 "  به اٌن توجه كنٌد

 ،بر هر مالحظه و منفعت ملی
 ،اقتصادی ،نژادی ،مذهبی ،قومی

." فرهنگی و اٌدٌولوژٌك مقدم است
آٌا مٌتوان از اٌن تٌز تر، روشن تر 
و دقٌق تر بر هوٌت مستقل کودکان 
تاکٌد کرد و دفاعی بی قٌد و شرط 
تر از اٌن از تامٌن حقوق آنان 

 . نمود
شما را به كنوانسٌون حقوق كودك 
سازمان ملل كه بورژوازی جهانی 
و آن هم متمدن ترٌنشان پزش را 

بزور تالشهای    مٌدهد كه تازه
بشرٌت مترقی و انساندوست به آن 

. مراجعه مٌدهم ،تحمٌل شده است
حكومتهای عضو پٌمان برای هر "

كودكی كه در قلمرو آنهاست بدون 
تبعٌض و ٌا فرق گذاری و بدور از 

رنگ و  ،هرگونه وابستگی نژادی
منشا اجتماعی و قومی و ٌا  ،پوست

 ،معلولٌت ،مٌزان داراٌی ،ملی
وضعٌت سرپرست و ٌا والدٌن و 
هر موقعٌت دٌگری كه كودك در 

اجرای حقوق مندرج در  ،آن است
." اٌن پٌمان نامه را تضمٌن مٌكند

در اولی صحبت از مقدم بودن 
منفعت كودك است در دومی تاكٌد 

و ٌا فرق گذاری    بر عدم تبعٌض
است جدا از اٌن كه هٌچ مرزبندی 

. با منفعت و مالحظه مذهبی ندارد
تازه در بند چهارم همٌن كنوانسٌون 

در ابتدای صحبتم به عارٌه 
"  گرفتم رفتار هر جامعه با . 

كودكان محك ارزٌابی درجه 
انسانی بودن و آزاد بودن آن 

به اٌن معنی ".  جامعه است
سرفصل جدٌدی را در مبارزه 
برای حقوق كودكان در جنبش 
كارگری و كمونٌستی گشوده 
است كه به ندرت ٌك حزب چپ 

امر .  بدان توجه داشته است
ٌك    كودك به امر مبارزه جدی

حزب سٌاسی برای رفورمهای 
. اجتماعی گره مٌخورد

همانطور كه رفتار جامعه با 
كودكان چون محكی خوانده 
مٌشود برای درجه انسانی بودن 

تبدٌل شدن امر  ،آن جامعه
كودكان برای ٌك حزب سٌاسی 
محكی مٌشود برای درجه جدی 
بودن آن حزب برای دگرگون 

تبدٌل .  كردن جامعه و رهاٌی آن
كردن امر خوشبختی كودك به 
امر ٌك حزب سٌاسی و بطور 

نشان  ،مشخص حزب كمونٌست
از اهمٌت و ارزش اٌن مسئله 

 .نزد منصور حكمت دارد
قائل شدن هويت مستقل برای 

 : كودكان
در دنٌاٌی كه هر روزه مٌلٌونها 

بردگی و  ،كودك از گرسنگی
خشونتهای جسمی و روحی رنج 

در دنٌاٌی كه كودكان را . مٌبرند
در مقٌاس مٌلٌونی در تجارت 
سٌاه جنسی مورد تجاوز قرار 
مٌدهند و ٌا به قتل مٌرسانند و 

. اعضای بدن آنان را مٌفروشند
در دنٌاٌی كه در مقٌاس هزاران 
نفره اٌن موجودات كوچك و 
عزٌز را در جنگهای شوم ملی 
و قومی و مذهبی به سالخی 
مٌكشند و ٌا بعنوان بردگان 
مزدی پرپر مٌكنند و ٌا در 
چنبره كرٌه مذهب روحشان را 

در چنٌن دنٌاٌی .  مٌخشكانند
منصور حكمت نه تنها امر 
كودك و حقوق كودك و سعادت 
آن را ٌك موضوع اساسی 
پراتٌك اجتماعی و سٌاسی می 
بٌند، بلكه برای خود كودك 
هوٌت مستقلی را تعرٌؾ مٌكند 
كه در پٌشرو ترٌن برنامها و 

 missionمٌٌشٌن استٌتمنتها
statements   نمونه آن را

بطور مشخص به .  نخواهٌد دٌد
كودك ملك 4 "اٌن حكم توجه كنٌد

در مورد  ،"شخصی كسی نٌست
اٌن تز باٌد گفت در دنٌاٌی كه 

 

  منصور حكمت و حقوق كودك
 هما ارجمند

 ۶۳۳۲آوريل  ١۵
 متن سخنرانی در كنگره اول منصور حكمت
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برای تحقق مفاد اٌن عهد نامه با "
 ،توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی

توجه داده شده "  سٌاسی و فرهنگی 
امٌدوارم اٌن مقاٌسه كمك    .است

كرده باشد تا عمق حساسٌتی كه 
منصور حكمت در مورد تامٌن 
حقوق انسانی كودك بخرج مٌداد را 

 . متوجه شوٌم
 :مذهب و حقوق كودك 

ٌك سرزمٌن وسٌع و در عٌن حال 
مٌدان مقابله با  ،كمتر دست خورده

دست اندازی مذهب به كودكان و 
در اٌن مٌدان .  شكوفاٌی آنان است

منصور حكمت كاشؾ و رزمنده 
مذهب بخصوص در اٌن چند .  است

دهه گذشته چه با تهاجم عمومی 
جرٌان راست و عنان گسٌخته 
بورژوازی در ؼرب و چه با دست 
ٌابی اسالم سٌاسی به قدرت در 

دنٌای سٌاه و تلخی را  ،خاورمٌانه
برای بشرٌت ساخته است و به طبع 
كودكان بعنوان ضعٌؾ ترٌن و بی 
دفاع ترٌن بخش جامعه بٌشترٌن 

از تبدٌل .  گزند را متحمل مٌشوند
شدن به سپاه ارتش خدا در اوگانادا 
تا تبدٌل شدن به حامالن بمبهای 
انتحاری در جنگ قدرت اسالم 

تا قربانی تجاوز  ،سٌاسی با ؼرب
جنسی شدن تحت عنوان ازدواج در 

تا محروم  ،كشورهای اسالم زده
شدن از فعالٌتهای اجتماعی و 

بخاطر سلطه مذهب و    فرهنگی
تا تبدٌل شدن به ارتش  ،قٌود مذهبی

تنفر مذهبی و متحمل شدن بٌشترٌن 
خشونتهای جسمی و روحی در 
خانواده های مذهبی وجوهی از 
خشونتی است كه در مقٌاس مٌلٌونی 
توسط صنعت پلٌدی چون دستگاه 
مذهب كه از بٌشترٌن اؼماض نٌز 

به كودكان اعمال  ،برخوردار مٌشود
 . مٌشود

منصور حكمت در اٌن مٌان چون 
كودكان مذهب "ناجی شجاعی پرچم 

هنوز وقتی .  را بلند مٌكند"  ندارند
در هر اجتماع و كنفرانسی اٌن كلمه 
قصار و با بار سٌاسی و اجتماعی 
عمٌق را مطرح مٌكنم در عٌن ؼلبه 
حٌرت بر بخشی از شنوندگان كه 

 ،حكاٌت از ٌك واكنش منفی دارد
خلع سالح شدن و قاصر بودن از 
هر گونه استدالل در نقد آن را در 

اٌن شاه .  مٌان آنان نٌز شاهد هستم
بٌت من در دفاع از كودكان در 

. مقابله با بٌرحمی مذهب است
اگر مٌخواهٌد دست مذهب را از 
دخالتگری در زندگی كودكان 

اگر مٌخواهٌد آداب  ،كوتاه كنٌد
و رسوم ارتجاعی و عقب مانده 
و مذهبی دنٌای زشتی برای 

اگر مٌخواهٌد  ،كودكان نٌافرٌند
انسان را با هوٌت مذهبی آن 

اگر مٌخواهٌد بذر  ،تعرٌؾ نكنند
تنفر و جدا سازی در بٌن مردم 
كاشته نشود و تا حدودی رٌشه 
های جنگهای مذهبی بخشكد اٌن 

است كه باٌد    آن پرچمی
 . برافراشت

اهمٌت .  كودكان مذهب ندارند
اٌن شعار صد چندان مٌشود 
زمانی كه متوجه مٌشوٌم كه 
حتی در كشورهاٌی كه مذهب 
بٌش از دو قرن است كه توسط 
انقالبات و جنبشهای مترقی به 
كنار زده شده نسبت به 
تجاوزگری مذهب و بطور 
مشخص اسالم به كودكان هٌچ 
اعتراض گسترده ای شكل 

چرا كه فرض را بر .  نمٌگٌرد
اٌن گذاشته اند كه كودكان زائده 
مذهب پدران و مادرانشان 

به    اٌن توصٌه من است.  هستند
همه مدافعٌن جداٌی مذهب از 

مخالفٌن  ،آموزش و پرورش
جداسازی  ،پوششهای اسالمی

كودكان دختر و پسر و حتی 
دولتهاٌی كه مدعی اند مٌخواهند 
با اسالم سٌاسی مبارزه كنند كه 
اٌن شعار را اساس كار خود 

اٌن شعارهمچنٌن .  قرار دهند
اساس ٌك بخش بسٌار مهم و 

تحت عنوان مقابله با  ،وٌژه
دخالت مذهب در زندگی 

در بٌانٌه حقوق  ،كودكان
نهاد كودكان مقدمند    كودك

كاری كه ما .  منظور شده است
به همه تشكلهای مدافع حقوق 
كودك نٌز توصٌه مٌكنٌم كه 

 . چنٌن كنند
جايگاه ويژه مبارزه برای 

 :حقوق دختران خرد سال

را همه " حجاب گٌت"حتما مقاله 
منصور حكمت .  شما خوانده اٌد

در اٌن نوشته به صراحت 
حجاب كودكان را كودك آزاری 
مٌخواند و خواهان دخالت 

او . قانونی در ممنوعٌت آن است

بسٌار عمومی نادٌده گرفت و در 
عٌن حال مدعی شد كه با حرارت 
و به گونه ماكزٌمالٌستی برای 

. حقوق كودكان مبارزه مٌكنند
كاری كه بخش اعظم گروها و 

. تشكلهای مدافع حقوق كودك مٌكنند
اگر به كنوانسٌون حقوق كودك 
سازمان ملل توجه كنٌد هٌچ جزئی 
را در آن نمٌبٌنٌد كه مبارزه با 
مذهب و ٌا حقوق كودكان دختر را 

 .گنجانده باشد
من و همه آنهاٌی كه در اٌن 

و در نهاد كودكان مقدمند    حزب
مبارزه مٌكنند اٌن ٌك امتٌاز 
بزرگی بود كه از شخصٌتی چون 
منصور حكمت برخوردار بودٌم 
بنحوی كه امروز مٌتوانٌم افتخار 
كنٌم كه ٌك مانٌفست بسٌار 

ماكزٌمال، مدرن و  ،رادٌكال
انسانی پرچم مبارزه ما در دفاع از 

 . كودكان است
در مورد حقوق كودك در نزد 

. منصور حكمت مٌتوان بسٌار گفت
مٌتوان در اٌن مورد نوشت كه او 
چگونه جامعه را مسئول حراست 
از جان و روح كودك مٌداند بدون 
آنكه استقالل و آزادی كودك را 
مورد تعرض قرار دهد ٌا حرمت 

مٌتوان .  او را زٌرپا گذارد
جاٌگاه مبارزه با مذهب در   درباره

دفاع از حقوق كودك از نظر او 
نوشت، ٌا در دفاع او از حق حٌات 
كه شامل حق حٌات كودك در 

 ،دوران بارداری مادر نٌز مٌشود
مٌتوان در مورد حقوق .  نوشت

دورانی كه  ،كودكان در سنٌن بلوغ
كودكان در حال بدل شدن به ٌك 

دورانی .  بزرگسال هستند بحث كرد
كه در عٌن حال خانواده و جامعه 
و دولت موظؾ است تمام تالش 
خود را جهت ممانعت از هرگونه 
گزند به آنان بكار گٌرد و در عٌن 
حال درجات باالٌی از دخالت گری 
و مسئولٌت پذٌری آنان در امور 

البته ممكن .  جامعه را فراهم كند
است نتوان بطور مكتوب نوشته 
هاٌی در هر ٌك از اٌن موارد از 
منصور حكمت ٌافت ولی مٌتوان 
از آنچه كه به جای گذاشت 

. پاسخهای روشنی را درٌافت
جاٌگاه برجسته منصور حكمت در 
مبارزه برای ٌك زندگی مملو از 

آساٌش و شكوفاهی برای  ،رفاه
كودكان بر كسی پوشٌده نٌست 
بنحوی كه آموزشهای اوست كه 
امروز راهنمای ما در اٌن عرصه 

        .بسٌار مهم است

در مورد دختران خردسال 
اٌنها فقط اموال "مٌگوٌد 

شهروندان .  اولٌاشان نٌستند
محترم و صاحب حق جامعه اند 
و جامعه در قبال حفظ حقوق 

نوشته ای كه ." آنها مسئول است
جز آثار كالسٌك ماركسٌسم باٌد 

اٌن نوشته حكمت .  قلمدادش كرد
ضمن آن كه ٌك ادعانامه 

ٌك دفاعٌه  ،قدرتمند علٌه مذهب 
پرشور و پرصالبت در دفاع از 

نشان از  ،كودكان است
حساسٌت وٌژه او در قبال زنان 
و بطور مشخص كودكان دختر 

بر مبنای رهنمود اوست .  دارد
 ،كودكان مقدمند ،كه بٌانٌه ما

فصل وٌژه ای را به طرح 
مطالبات اٌن بخش از كودكان 

 . اختصاص داده است
به واقع ٌك نهاد و سازمان جدی 
مدافع حقوق كودكان نمٌتواند 
آنچه كه بر دختران كودك 
مٌگذرد را بطور برجسته در 
نظر نگٌرد و موضوع مبارزه 

تبعٌضی كه بر .  خود قرار ندهد
كودكان مونث چه در سطح 
خانواده ها و چه در سطح 
جامعه مٌرود را نمٌتوان تنها بر 
حول مطالبات عمومی برای 

چه در .  كودكان پوشاند
كشورهای پٌشرفته و چه در 
كشورهاٌی كه مذهب و 
فرهنگهای عقب مانده همچنان 
در سوخت و ساز جامعه دست 
دارند سركوب آمال و آرزوهای 
زنان و دختران چون ٌك پدٌده 

از اٌن رو .  زشت جرٌان دارد
عرصه وٌژه ای  ،مقابله با آن

است كه نگاه تٌز بٌن منصور 
. حكمت بر آن احاطه دارد

نمٌتوان در دنٌاٌی كه دختران 
خردسال را تحت عنوان ازدواج 
مورد تجاوز جنسی قرار 
مٌدهند، حجاب بر سرشان 
مٌكنند و به اٌن ترتٌب مورد 

 ،تحقٌر قرار مٌدهند، از ورزش
تفرٌح و فعالٌتهای هنری و 

 ،اجتماعی محرومشان مٌسازند
به صرؾ دختر بودن كار 
خانگی را به آنان تحمٌل مٌكنند، 
در سنٌن جوانی از هر نوع 
رابطه آزاد با پسران جلو 
مٌگٌرند و در صورت تخطی 
مورد خشونت تا سر حد مرگ 
قرار مٌدهند و ٌا در محٌط های 
آموزشی مورد تحقٌر و تعدی 
قرار مٌدهند را تحت عناوٌنی 

 

  منصور حكمت و حقوق كودك
 هما ارجمند
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چگونه با منصور  :يک دنيای بهتر
حکمت آشنا شدٌد؟ نقش و تاثٌر 
منصور حکمت در زندگی سٌاسی 
شما چه بوده است؟ امروز چگونه 
تئوری ها و سٌاستهای کمونٌسم 
منصور حکمت را پراتٌک مٌکنٌد؟ 
بزرگترٌن تاثٌری که بنظر شما 
منصور حکمت در تحوالت سٌاسی 

 کدام است؟ ،جامعه داشته است

در زندگی همه  :پروين کابلی

انسانها اتفاقاتی رخ می دهد که نه 
خود اتفاق بلکه تاثٌرات آن زندگی 
شان را مٌتواند برای همٌشه رنگی 

برای من .  دٌگر دهد و تؽٌٌر دهد
آشناٌی با منصور حکمت اٌن اتفاق 

من از لحظه ای که مطلع شدم .  بود
منصور حکمت بٌمار است تاکنون 

سال از رفتنش مٌگذرد هنوز  2که 
نتوانسته ام اٌن حقٌقت تلخ را باور 
کنم و بعداز آن به مرور زمان براٌم 
مشگل شد که در مورد نادر ٌا 
منصور حکمت چٌزی بگوٌم و ٌا 

در اٌن مورد هنوز .  بنوٌسم
احساساتم بشدت درگٌر است طوری 
که  عمال تاکنون دست به قلم نبرده 
ام و اکنون هم بعد از ٌک هفته جدل 
با خودم تصمٌم دارم اٌن سوال را 

اگر چه زٌاد مطمئن به .  جواب دهم

 .پاٌان آن نٌستم

آشنائی من با منصور حکمت و 
ادبٌات وی در تهران در دوران 

من با کومله فعالٌت .  انقالب بود
در مورد تشکٌالت اتحاد .  مٌکردم

مبارزان کمونٌست درون تشکٌالت 
تماسهائی از طرؾ . کومله بحث بود

. هر دو تشکٌالت در جرٌان بود
روزی در مقابل دانشگاه تهران در 
ٌکی از کتاب فروشی ها به جزوه 

دست "  بورژوازی ملی و مترقی"
بعد از چندی هم درون .  ٌافتم

تشکٌالت شروع به خواندن و نقد 
. نوشته های منصور حکمت کردٌم

به خاطر دارم که من با شهال 
دانشفر ٌکی از جزوات وی را 
خواندٌم و هر دو بسٌار تحت تاثٌر 

بعد از مدتی کوتاه .  آن قرار گرفتٌم
من بدلٌل تحت تعقٌب قرار گرفتن 
به کردستان رفتم و به تشکٌالت 

 . علنی پٌوستم

 07اگر اشتباه نکنم در بهار 
. منصور حکمت به کردستان آمد

روزی که وارد شدند من در مقر 
ٌادم مٌاٌد که وقتی که .  نبودم

برگشتم از اذدحام جمعٌت در 
. درون و بٌرون مقر متعجب شدم

تعداد زٌادی پٌشمرگ جمع شده 
. بودند و به کسی گوش مٌکردند

از ٌک نفر پرسٌدم جلسه چٌه؟ 
نادر داره حرؾ مٌزنه، 4  گفت

ساکت؟ به هر طرٌقی که بود 
با .  نگاهی به درون مقر انداختم

ٌک بلوز سفٌد و شلوار کردی
روی زمٌن نشسته بود (  پانتول)  

و از سفرش از مٌان مناطق آزاد 
شده و تصوٌری که گرفته بود 

روی زمٌن .  صحبت مٌکرد
کالمش .  نشستم و فقط گوش کردم

و نقدش برای همٌشه در ذهنم 

 .نقش بست

منصور حکمت نه ٌک روزه 
بلکه در پروسه تشکٌل حزب 
کمونٌست اٌران به رهبر 

اما اٌن .  بالمنازع من تبدٌل شد
تاثٌر بنا به دالئل زٌادی که  در 
حوصله اٌن نوشته نٌست نتوانست 
خود را نشان دهد تا اٌنکه من به 

به فراکسٌون کمونٌسم .  سوئد آمدم
کارگری پٌوستم و از آن زمان با 
اٌن جرٌان فعالٌت کرده ام و 
توانسته ام به  سهم خود در مورد 
آنچه به عنوان حقوق کوک و 
زنان اسم برده مٌشود فعالٌت های 
موثری در اروپا و باالخص در 

 7333دوره .  سوئد  داشته باشم
بدون شک از پرقدرت  6330تا 

ترٌن دوران حرکت و رشد و 
پراتٌک اندٌشه های منصور 

. حکمت در خارج از کشور بود
به همراه دوستان دٌگری که در 
اٌن جبهه مبارزه مٌکردند 
قاطعترٌن مبارزه را علٌه رشد 
اسالم سٌاسی و برای حقوق 
کودکان و زنان سازمان دادٌم و 
جبهه وسٌعی را در اٌن مورد باز 

همه ی اٌنها تنها در ساٌه .  نمودٌم
تئوری حزب و جامعه صورت 

من بارها و بارها گفته ام .  گرفت
که اگر تارٌخ نوٌس منصفی پٌدا 
شود و بخواهد تارٌخ اٌن دوره را 
بنوٌسد نمٌتواند نقش ما را در اٌن 
دوره در شمال اروپا و بوٌژه در 

 . سوئد نادٌده بگٌرد

کدام  ،سٌاسی جامعه داشته است

  است؟

من با منصور 4  جليل بهروزی

 ٣۳۶٣حكمت در اواخر تابستان 
هنوز .  در كردستان آشنا شدم

تصوٌر بسٌار زنده ای از او در 
برای كنگره اول اتحاد .  ذهن دارم

مبارزان كمونٌست به كردستان 
تازه به ده سالمت ستاد . رفته بودٌم

مركزی كومه رسٌده بودٌم كه دو 
جوان رشٌد و قد بلند و بسٌار 
خوش سٌما با كالشٌنكوؾ به دوش 

ٌكی از آن دو .  به پٌشواز ما آمدند
بسٌار .  خود را نادر معرفی كرد

پس .  خون گرم و بسٌار بشاش بود
از ٌك سفر طوالنی و گذشتن از 
مٌان محاصره نظامی رژٌم، خسته 
و كوفته با دٌدن اٌن رفقا كه بعنوان 
رهبری سازمان معرفی شده بودند، 
احساسی بسٌار رٌلكس و آسوده 

در .  خاطری به من دست داده بود
طول كنگره كه بٌش از دو هفته 
طول كشٌد و در تمام اٌن مدت همه 
اعضای شركت كننده در ٌك سالن 
مٌخوابٌدند، مٌخوردند و در جلسات 

. رسمی كنگره شركت مٌكردند
منصور حكت، همان نادر هم در 

در .  تمام طول اٌن مدت با ما بود
اٌن جا بود كه با شخصٌت اٌن 
متفكر و پراكتٌسٌن كمونٌست 

. همتراز لنٌن از نزدٌك آشنا شدم
در طول اٌن كنگره به تٌز بٌنی، 
قدرت استدالل و مجاب كردن  او 

در همٌن جا و با مشاهده .  پی بردم
جدالهای نظری و روش 
برخوردهای او به مسائل و 
موضوعات مختلؾ بود كه برای 
اولٌن بار ٌك درك روشن و زمٌنی 

انسانی .  از رهبر سٌاسی پٌدا كردم
با اٌن كه  .  مهربان، شوخ و گرم

بار آخر در كنگره سوم حزب 
كمونٌست كارگری  در سال 

او را برای چند روز دٌدم   ٣۳٧٩
ولی هنوز تصوٌر او در سال 

 . بٌشتر در ذهنم مانده است ٣۳۶٣

تاثٌرات منصور حکمت در 
اٌران را بوٌژه باٌد در رابطه با 

. مطرح کردن حقوق انسانی دٌد
مباحث مربوط به اعدام، حقوق 
کودکان، سازماندهی کارگری و 
در ٌک کالم تالش برای ٌک 
دنٌای بهتر فقط و فقط گوشه ای 
از تاثٌرات گراٌش کمونٌسم 
کارگری بر اوضاع سٌاسی در 

منصور حکمت .  اٌران است
سوسٌالٌسم را از طاقچه های 
خاک خورده پائٌن آورد و به 
امر قابل فهم و دسترس تبدٌل 

تالش برای گرفتن قدرت .  نمود
سٌاسی را برای اولٌن بار به 
ٌک امر عاجل و روزمره بدل 

راه ها و فرمولبندی های .  کرد
عجٌب و ؼرٌب را با مقوالت 
بنٌادی که همٌن امروز امکان 

تابوی .  پذٌر است عوض نمود
تشکٌل حزب را شکست و 

بدون منصور .  حزب را ساخت
حکمت بسٌاری از اٌن مباحث 
نمٌتوانست به اٌن تٌزی، شفافٌت 

تاثٌر .  و روشنی طرح شود
منصور حکمت فقط سٌاسی 

همه ماٌی که از نزدٌک با . نبود
وی و مباحث او آشنا شدٌم و 
فعالٌت مٌکردٌم، زندگی 
شخصی مان دستخوش تحوالت 

خصوصٌات .   عظٌمی شد
دٌگری ٌافتٌم و بسٌاری از 
خصوصٌات انسانٌمان را بٌشتر 

 .  شناختٌم

منصور حکمت از مٌانمان رفت 
ولی تاثٌراتش، حرفهاٌش، خنده 
ها، طنز و نقد تٌزش هرگز 

برای ما که از . کهنه نخواهد شد
نزدٌک شناختٌمش به سرانجام 
رساندن آنچه  که ما را دور وی 

 .   جمع کرد ٌک امرجدی است

چگونه با  :يک دنيای بهتر

منصور حکمت آشنا شدٌد؟ نقش 
و تاثٌر منصور حکمت در 
زندگی سٌاسی شما چه بوده 
است؟ امروز چگونه تئوری ها 
و سٌاستهای کمونٌسم منصور 
حکمت را پراتٌک مٌکنٌد؟ 
بزرگترٌن تاثٌری که بنظر شما 
منصور حکمت در تحوالت 
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 اعتصاب و اعتراض 

 ! کارگران کارخانه آلمورول اراک

نفر از کارگران کارخانه آلمورول اراک علٌرؼم اعتصاب و اعتراضات تاکنونی تا اٌن لحظه دستمزدهای سه  7033بٌش از   ،بنا به خبر درٌافتى

 . ماهه اول امسال ٌعنی فروردٌن، اردٌبهشت و خرداد را درٌافت نکرده اند

 کارگران کارخانه آلمورول در سه شنبه هفته گذشته با اعتصاب قدرتمند ٌکروزه و برپاٌی تجمع اعتراضی و متحد خود موفق شدند برای ساعاتی
تجمع اعتراضی کارگران با برخوردهای پلٌسی و تهدٌدات مزدوران حکومت اسالمی .  تهران را به نشانه اعتراض مسدود نماٌند  -جاده اراک 

سرماٌه داران روبرو شد اما سرانجام بعلت مقاومت و پافشاری کارگران تعدادی از مزدوران و مسئوالن شهری اراک از جمله جعفری مد ٌر 
اما تا امروز خبری .  کارخانه در برابر کارگران معترض حاضر شده و وعده دادند که حداقل دستمزدهای ٌکماهه خرداد بموقع پرداخت خواهد شد

اوضاع در مٌان کارگران بعلت کار سنگٌن و فشرده، نپرداختن دستمزدها، فقر و گرسنگی .  از پرداخت حتی دستمزد خرداد ماه کارگران هم نٌست

کارگران معترض خواهان درٌافت فوری و بی اما و اگر .  استروزافزون و وعده های دروغ عوامل حکومت اسالمی  بسٌار ملتهب و بحرانی 

 . دستمزدهای معوقشان هستند

ساعته کاری در زمٌنه  2هزار تومانی و دو شٌفت  030کارگر قراردادی و سفٌد امضا با دستمزدهای  7033کارخانه آلمورول اراک با بٌش از 

 . تبدٌل شمش آلومٌنٌوم و نورد و تولٌد انواع فلز مصرفی آلومٌنٌوم فعال مٌباشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ۲٠٣٠ژوئن  ۲٣ – ٣۳٨٩خرداد  ۳٣
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اما در مورد نقش و تاثٌر منصور 
حكمت در زندگی سٌاسی من همٌن 
را بگوٌم كه جاٌگاه من و خٌلٌها 
امروز، ٌعنی قرار گرفتن در چپ 
ترٌن و رادٌكال ترٌن جناح جنبش 
كمونٌستی و كارگری دقٌقا بخاطر 
آموزه ها و رهبرٌهای او بوده 

نگاه من به دنٌا، زندگی و .  است
سٌاست اساسا متاثر از آموزشهای 
منصور حكمت و دانشی است كه او 
در اختٌار من و امثال من گذشته 

او حتی در روش برخورد .  است
من به زنان و كودكان نٌز شدٌدا 

 . تاثٌر داشته است

اساس تئورٌها و آموزشهای منصور 
حكمت چون قطب نماٌی است برای 
من و خٌلی از كمونٌستها برای 
عبور از دل گردابهای سٌاسی 

خوش بٌنی همراه با تالشی .  امروز
آگاهانه برای تؽٌٌر جامعه جهت 
رهاٌی و سعادت انسان كه اساس 
آموزش منصور حكمت است را 

فعالٌت .  كماكان در خود می بٌنم
متشكل و سازمان ٌافته و به ٌك 
معنی حزبی جهت انقالب اجتماعی 
ركن دٌگر تئورٌهای حكمت است 

برخورد .  كه بدان وفادار مانده ام
رٌشه ای به مسائل و داشتن نگاهی 
نقادانه به همه امور و نقد رادٌكال 
به احزاب و جنبشها، بطور قطع با 
كالٌبری ؼٌر قابل مقاٌسه با منصور 

حكمت، شٌوه ای است كه از او 
ٌاد گرفته ام و كامال به او 

الگوی من در سازش .  مدٌونم
ناپذٌری و خالؾ جرٌان بودن 
بخصوص در شراٌطی كه 
ظاهرا همه رادٌكال شده اند، 

فكر مٌكنم .  منصور حكمت است
در دوران ما و شاٌد هم تا چند 
نسل آتی چپی كه بخواهد چپ 
بماند و تاثٌر گذار باشد و 
تاثٌراتی در مقٌاس اجتماعی 

بگذارد نمٌتواند منصور حكمت  
فكر مٌكنم تا .  را دور بزند

آنجاٌی كه به ظرفٌت شخصی 
برمٌگردد،  كمونٌست كارگری 
هاٌی كه امروز به راست 
گراٌش دارند و ٌا راست شده اند 
بطور قطع منصور حكمت در 
ذهن و افق شان كمرنگ شده 

 .    است

اما تاثٌر منصور حكمت در 
متاسفانه .  تحوالت سٌاسی جامعه

مرگ مانع تاثٌر گذاری او در 
تحوالت سٌاسی جامعه آنطور 
كه او تاثٌر گذاری را معنی 

از نظر او برای .  مٌكرد، گشت
تاثٌر گذاری عمٌق و وسٌع باٌد 
قدرت سٌاسی را بدست گرفت و 
تمام تالش او اساسا براٌن بود 
كه با اٌجاد ٌك حزب قدرتمند 
چپ كارگری و با كسب قدرت 

مدافع و مبلػ آن بود بطور قطع 
مبارزه نٌم بند و بی خاصٌتی 

الزم نٌست راه دوری .  خواهد بود
سر بر آوردن دوباره جنبش .  بروٌم

ملی اسالمی تحت عنوان جرٌان 
سبز بنظرم اساسا بخاطر خالء 
رهبر كمونٌستی همچون منصور 
حكمت است و گرنه اٌن جنبش در 
دوران خاتمی بخاطر وجود ٌك 
حزب كمونٌستی كارگری تحت 
رهبری منصور حكمت آنچنان 
سرٌع بی آبرو و بی تاثٌر شده بود 
كه حتی تصور آن نمٌرفت كه 
بتواند ٌك بار دٌگر سربرآورد و 
حتی بخشی از چپ را هم با خود 

جنبش سكوالرٌسم در .  همراه كند
اٌران بطور قطع مدٌون اوست، 

.  همانطور كه جنبش ضد اعدام
را او "  اعدام قتل عمد دولتی است"

. بر سر زبانها انداخته است
بطوری كه  امروز چپ و راست 

منصور حكمت خود .  بر آن متفقند
ٌك تحول سٌاسی در جامعه اٌران 

فردی عمٌقا با فرهنگ مترقی .  بود
ؼربی، مروج و اشاعه دهنده اٌن 
فرهنگ و آموزگار نسلی در تقوٌت 

او نتوانست ٌك .  اٌن فرهنگ
انقالب اجتماعی را هداٌت كند ولی 
نسلی از كمونٌستها را برای اٌن 
انقالب پروش داده است كه هنوز 
هم دوش به دوش طبقه كارگر در 
جدال شبانه و روزی با سرماٌه 
داران و حكومتهای حامی آنان 

اٌن نٌز خود ٌك تاثٌر مهم .  هستند
او در تحوالت سٌاسی جامعه 

  .    است

سٌاسی توسط طبقه كارگر امر 
. انقالب اجتماعی به پٌش رود

در سطوح دٌگر مٌتوان موارد 
زٌادی را برشمرد كه بدون او، 
دستاوردهای تئورٌك سٌاسی او، 
پراتٌك اجتماعی و تشكٌالتی او 
هنوز هم در جامعه اٌران و در 
مٌان چپ، كمونٌست و جنبش 
كارگری مٌتوانست خالء عمٌقی 

تا آنجاٌی كه .  وجود داشته باشد
به جنبش كمونٌستی و جنبش 
كارگری برمٌگردد نقش و تاثٌر 

 . او بالمنازعه است

منصور حكمت بود كه كمونٌسم 
ماركسی را در اٌران بروی 

پوپولٌسم را .  نقشه سٌاست برد
با نقد همه جانبه و رادٌكال 
شكست داد و از مٌدان سٌاست 

و البته بٌهوده .  بٌرون كرد
نٌست كه امروز در خالء وجود 
او شاهد سر برآوردن مجدد اٌن 

او از پٌشقراوالن  .  جنبش هستٌم
امر تحزب سٌاسی و مبارزه 

جنبش .  حزبی در اٌران بود
رهاٌی زنان در اٌران را 

نمٌتوان بدون آموزشهای او،  
برنامه رادٌكال او برای حل 
مسئله زنان  و با نگاه او به اٌن 

مبارزه .  جنبش تصور كرد
برای حقوق كودك  بدون 
مطالبات و خواستهای كه او 
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نقد  ،اٌران ۷٧در دوره انقالب 
رٌشه اى ناسٌونالٌسم چپ توسط 

سازمان اتحاد  ،منصور حکمت
مبارزان کمونٌست را به پدٌده 
جدٌدى در تارٌخ چپ اٌران تبدٌل 

جدلهاى مارکسٌسم انقالبى در .  کرد
قلمرو فکرى و تئورٌک و دفاع از 

که با  ،سنت مارکسٌستى و کارگرى
سرعت وٌژه دوره طوفانى انقالبى 
و پراتٌک عظٌم اجتماعى حقانٌت 

اتورٌته مارکسٌسم  ،اش اثبات مٌشد
انقالبى و رواٌت ارتدکسى از 
مارکس را در اٌران به کرسى 

کل دستگاه فکرى سوسٌالٌسم .  نشاند
خلقى و ناسٌونالٌسم چپ در پوشش 

امرى که .  کمونٌسم فروپاشٌد
مٌتوانست در شراٌط متعارؾ در 
هر کشورى سالهاى طوالنى طول 

در دوره انقالبى و به  ،بکشد
رهبرى پراتٌسٌن کمونٌستى مانند 
منصور حکمت و طٌفى از 
کمونٌستهاى پرشور و انقالبى در 

تز .  دوره کوتاهى به پٌروزى رسٌد
اصلى منصور حکمت اٌن بود که 
حاصل تالشهاى سازمانى 
مارکسٌست مانند اتحاد مبارزان 

باٌد به  ،کمونٌست در متن انقالب
به "تشکٌل حزبى منجر شود که 

معنى واقعى کلمه، بعنوان حزب 
طبقه کارگر، حزب کمونٌست، به 

 ."انقالب بپردازد

در  ،مسئله تحزب کمونٌستى
مارکسٌسم و در دٌدگاه منصور 

. حکمت ٌک رکن تعٌٌن کننده است
کمونٌسم پراتٌک بدون تحزب 

. کمونٌستى قابل توضٌح نٌست
تحزب رٌشه در دٌدگاه مارکس در 

. نقد کمونٌستى رابطه مزدى دارد
کارگر در جدال علٌه سرماٌه و 
براى آزادى خوٌش و آزادى کل 
جامعه ناچار است اساس مناسبات 
استثمارگرانه و طبقاتى سرماٌه 

اٌن امر از .  دارى را زٌر و رو کند
طرٌق رفرم در سرماٌه دارى 
حاصل نمٌشود بلکه محصول 
انقالب پٌروزمند کمونٌستى طبقه 

انقالب کمونٌستى علٌه . کارگر است
نظم بردگى مدرن سرماٌه دارى 
بدون حزب کمونٌستى طبقه کارگر 

از طرفى دٌگر .  ؼٌر ممکن است

بورژوازى بسادگى و با 
روشهاى دمکراتٌک جامعه را 

. تحوٌل کارگران نمٌدهد
بورژوازى با جنبشها و 
شخصٌتها و احزاب و رسانه ها 
و با اتکاء به قدرت مالى و 
دستگاه وسٌع سرکوب از منافع 
و امتٌازات سٌاسى و طبقاتى اش 

اگر قٌام .  قاطعانه دفاع مٌکند
هاى  علٌرؼم اٌنکه توده ۷٧بهمن 

وسٌع کارگر و زحمتکش براى 
آزادى دست به اسلحه بردند و 
رژٌم سلطنتى را سرنگون 

دلٌلش  ،به نتٌجه نرسٌد ،کردند
اٌن بود که طبقه کارگر فاقد 

حزبى .  حزب سٌاسى اش بود
کمونٌستى که نماٌنده استقالل 

طبقه کارگر و حزبى سٌاسى 
باشد و بعنوان رهبر آزادى 
جامعه پرچم راه حل کارگرى و 
سوسٌالٌستى را در انقالب 

فقدان اٌن حزب و اٌن .  برافرازد
پرچم در تقابل با ضد انقالب 

پرچم انقالب را دست  ،اسالمى
خرده بورژوازى داد و حاصل 
شکست آن انقالب، عروج ٌک 
ضد انقالب خشن و ضد 

اٌن از .  کمونٌست بورژوائى شد
 ۷٧مهمترٌن درسهاى انقالب 

 .     براى طبقه کارگر است

در متن جدالهاى سٌاسى سالهاى 
بحث تشکٌل  ۷٧بعد از انقالب 

حزب بسرعت به سوال محورى 
از طرفى .  تبدٌل مٌشد

سازمانهاى چپ رادٌکال و 
سوسٌالٌسم خلقى اٌران ٌکى بعد 
از دٌگرى دچار بحران و بن 
بست مٌشدند و در مٌانشان 
فراکسٌونهاى هوادار دٌدگاههاى 
مارکسٌسم انقالبى شکل 

و از طرؾ دٌگر  ،مٌگرفت
تهاجم پلٌسى حکومت اسالمى به 
دستاوردهاى انقالب شروع شده 

ٌک روٌداد مهمتر چرخش .  بود
که آن دوران بنام  ،کومله

سازمان انقالبى زحمتکشان "
" کومله  –کردستان اٌران 

به مارکسٌسم  ،فعالٌت مٌکرد
انقالبى و پٌروزى اٌن دٌدگاه در 

کومله که از .  کنگره دوم آن بود

و لٌست اعدامهاى فله اى هر روزه 
 ،را در جراٌد منتشر مٌکرد

نٌروهاى جان بدر برده از سرکوب 
. ناچار به فعالٌت زٌر زمٌنى شدند

جرٌان مارکسٌسم انقالبى نٌز از 
تعقٌب و مراقبتهاى پلٌسى جان 
سالم بدر نبرد و طى دو ضربه در 

صدها کادر و  ۶٣و  ۶٠سالهاى 
عضو و هوادار و فعال پر شور 
اٌن خط دستگٌر و بٌشتر آنها اعدام 

در آنزمان محسن رضائى .  شدند
رئٌس سپاه پاسداران بود و با 
خوشحالى مضحکى در تلوٌزٌون 

خطر مهمى از بٌخ "اعالم کرد که 
جرٌاناتى که  ،گوش انقالب رد شد

دنبال تشکٌل حزب کمونٌست اٌران 
آنزمان مباحث ".  بودند منهدم شدند

پٌرامون تشکٌل حزب کمونٌست 
اٌران در مٌان نٌروهاى طرفدار 
مارکسٌسم انقالبى به نتٌجه رسٌده 

"بود از "  برنامه حزب کمونٌست. 
طرؾ کومله و اتحاد مبارزان 

 .کمونٌست منتشر شده بود

در ٌکى از دورانهاى سٌاه و 
ٌعنى در متن  ،فراموش نشدنى

سرکوب خونٌن انقالب و انفراد و 
تالشى  ،سرخوردگى ناشى از آن

و بازبٌنى هاى انتقادى و  ،تشکلها
تسلٌم طلبانه که از نفس انقالب و 

 ،مبارزه انقالبى شروع شده بود
 ٣٣حزب کمونٌست اٌران در 

در کردستان و  ۶۲شهرٌور سال 
در .  در مناطق آزاد شده تشکٌل شد

طول روزهاى کنگره تهاجم نظامى 
سنگٌنى از طرؾ حکومت اسالمى 
در جرٌان بود و هدؾ اٌن بود که 

اعالم .  اٌن کنگره به نتٌجه نرسد
تشکٌل حزب کمونٌست اٌران در 

 آن

دوره و در متن شراٌط پٌچٌده اى 
که وجود داشت حاوى چند پٌام 

کمونٌسم انقالبى و  ،اول4  بود
پراتٌک اتفاقا در دورانهاى سخت 
است که باٌد پرچم منافع کارگرى 

اٌن .  و کمونٌستى را برافرازد

زاوٌه نظرى در جناح راست 
سوسٌالٌسم خلقى اٌران قرار 

اما در پراتٌک  ،مٌگرفت
اجتماعى و در تقابل با 
سازشکارى حزب دمکرات 
کردستان اٌران که نماٌنده 

 ،بورژوازى کرد و خوانٌن بود
بسرعت به رهبر مبارزه 
انقالبى و توده اى و سازمانده 
مقاومت سٌاسى و نظامى در 
کردستان علٌه جمهورى اسالمى 

با روندى که .  تبدٌل شده بود
پٌش مٌرفت و استقبالى که 
بوٌژه رهبران کارگرى، 
کارگران کمونٌست و بخشهائى 
از چپ نسبت به مباحث 

اگر  ،مارکسٌستى نشان مٌدادند
ٌک فرجه ٌک ساله وجود 

مٌتوانست حزب  ،داشت
کمونٌست بعنوان حزبى رٌشه 
دار کارگرى و قدرتمند در 
طٌؾ رادٌکال و انقالبى جامعه 
در تهران تشکٌل شود و حتى 

عوض  ۷٧سرنوشت انقالب 
متاسفانه موج شدٌد .  شود

سرکوبها و تهاجمات پلٌسى و 
ناآمادگى نٌروهاى چپ بطور 
کلى و مهمتر بحران عمٌق و 

 ،تالشى تشکٌالتى حاصل از آن
قادر نشد سنگرى بالفصل و به 
اندازه کافى موثر در مقابل اٌن 
تهاجمات ضد انقالبى جمهورى 

 ۳٠تهاجم .  اسالمى برپا کند
تٌر خالص به آخرٌن  ۶٠خرداد 

سنگرهاى انقالب و 
شکست .  دستاوردهاى آن بود

مانند شکست هر  ۷٧انقالب 
انقالب دٌگر توسط ٌک ضد 

ضد انقالب .  انقالب عملى شد
را در خون  ۷٧انقالب  ،اسالمى

ؼرق کرد تا نظام سرماٌه دارى 
رژٌم اسالمى .  را نجات دهد

کار ناتمام رژٌم سلطنتى را تمام 

 .کرد

 تشکيل حزب کمونيست ايران  

در مٌان آتش و خونى که ضد 
انقالب اسالمى براى سرکوب 

و هر  ،انقالب راه انداخته بود
انهدام ٌک شبکه و ٌا "روز از 

خبر مٌداد "  سازمان ضد انقالب
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وٌژگى را منصور حکمت که نقشى 
کلٌدى و تعٌٌن کننده در تشکٌل 
حزب کمونٌست اٌران داشت در 
دوره مشابه دٌگرى از خود نشان 

زمانى که شوروى فرو رٌخت .  داد
پاٌان "و روشنفکران بورژوازى 

پاٌان تارٌخ را جار "و "  کمونٌسم
منصور حکمت حزب  ،زدند

. کمونٌست کارگرى را تشکٌل داد
اٌن وٌژگى خالؾ جرٌانى و تاکٌد 
بر حزبٌت در بدترٌن و 
نامساعدترٌن شراٌط سٌاسى از 
خصوصٌات کمونٌسم پراتٌک و 
دخالتگر و انقالبى منصور حکمت 

کمونٌسم اٌران و طبقه  ،دوم.  بود
کارگر علٌرؼم تهاجم پلٌسى رژٌم 
اسالمى و سرکوب خونٌن نٌروهاى 

با تشکٌل حزب سنگر  ،انقالب
مهمى را فتح کرد که بسرعت به 
ٌکى از قطبهاى مهم اپوزٌسٌون 

برنامه حزب  ،سوم.  اٌران تبدٌل شد
و تشکٌل حزب کمونٌست اٌران 
حاصل سه سال جدل مارکسٌسم 
انقالبى علٌه سوسٌالٌسم خلقى و 
ناسٌونالٌسم چپ و اعالم پٌروزى 

در اٌن حزب بخش مهمى .  آن بود
. از کمونٌستهاى اٌران متشکل شدند

اٌن حزب کادرهاى  ،چهارم
کمونٌست بود و با اٌن دٌد تشکٌل 
شد که بسرعت به حزب طبقه 

 . کارگر تبدٌل شود

منصور حکمت بدنبال تشکٌل حزب 
4 در توضٌح اٌن نگرش مٌگوٌد

شعار محورى ما توده اى کردن 
اٌن .  حزب کمونٌست اٌران است

حزب باٌد به تشکٌالت واقعى 
کارگران پٌشرو تبدٌل شود و اساسا 
حزب کمونٌست توده اى کارگران 

اٌن نگرش منصور حکمت از . باشد
بعنوان حزب  ،حزب کمونٌست

پٌشروان و رهبران کارگرى و 
حزبى که براى  ،کارگران مبارز

انقالب کمونٌستى تالش مٌکند و 
مٌخواهد قدرت بورژوازى را 
سرنگون کند و با فتح قدرت سٌاسى 
و برپائى حکومت انقالبى کارگران 
دست به اجراى برنامه سٌاسى اش 

در همان ابتداى تشکٌل اتحاد  ،بزند
مبارزان کمونٌست در ادبٌات 

بحث .  منصور حکمت موج مٌزند
انقالب اجتماعى  ،انقالب کارگرى

تصرؾ قدرت  ،سوسٌالٌستى
سٌاسى و اجراى سوسٌالٌسم 
حلقه هاى زنجٌرى محکم در 

. دٌدگاه منصور حکمت است
منصور حکمت در عٌن حال 
مرتبا با سنتهاى چپ رادٌکال و 
ؼٌر کارگرى در درون و بٌرون 

در اٌن دوره . حزب مقابله مٌکند
 ،تقوٌت سنت کارگرى حزب

دٌدگاههاى  ،بافت کارگرى حزب
فعالٌت روتٌن  ،کارگرى حزب
و در ٌک کالم  ،کارگرى حزب

سوخت و ساز حزب در مٌان 
طبقه کارگر و توسط طبقه 

جهت گٌرى اساسى و  ،کارگر
تبدٌل حزب 4 شعار محورى است

به ظرؾ اعتراض اجتماعى 
طبقه کارگر علٌه سرماٌه دارى 

اٌن خط .  با پرچم مارکسٌسم
سٌاسى از کنگره اول اتحاد 
مبارزان کمونٌست بطور روشن 
تماٌز خود را با سنت چپ 
رادٌکال و سنت انقالب پنجاه و 
هفتى طرح مٌکند و در کنگره 
دوم حزب کمونٌست اٌران مبانى 

مباحثى که در .  آن طرح مٌشود
انتقاد از محدودٌتهاى مارکسٌسم 
انقالبى بعد از تشکٌل حزب و 
در چهارچوب مباحث کمونٌسم 
کارگرى به تفصٌل و در 

 . قلمروهاى گوناگون طرح شدند

4 به قول منصور حکمت
کمونٌسم قرار بوده آن بخشى "

از طبقه کارگر، آن سازمان 
متشکل بخشى از طبقه کارگر 
باشد که منافع کل طبقه را جلوى 

کمونٌسم .  خودش قرار مٌدهد
قرار بوده نوعى آراٌش 

. مبارزاتى طبقه کارگر باشد
اٌنکه روٌزٌونٌسمى آمده و 
تئورٌهاٌش اٌن ِاشکال را دارد و 
در نتٌجه کار خوبى است که آدم 
دوباره اٌن تئورٌها را زنده 
بکند، تؽٌٌرى در اصل ماجرا 

به فرض هم که ما .  نمٌدهد
توانستٌم مارکسٌسم را احٌا کنٌم 
و خٌلى فرمولبندٌهاى اصولى از 
آن ارائه بدهٌم، به زمان 
مانٌفست کمونٌست که در دوره 
خودش منتشر شده است 

ها  باألخره اٌن اٌده.  اٌم برگشته

ٌعنى در سطح جهانى مسئله 
کمونٌسم "کمونٌسم بطور کلى و 

اردوگاهى بطور اخص با "  موجود
مصافهاى سٌاسى زٌر و رو کننده 

امرى .  و دورانسازى روبرو مٌشد
که همه احزاب کمونٌست و چپ 
دنٌا را بناگزٌر تحت تاثٌر جدى 

حزب کمونٌست اٌران .  قرار مٌداد
در چهارچوب مارکسٌسم انقالبى 
منتهاالٌه رادٌکالٌزاسٌون چپ 
رادٌکال اٌران بود و هنوز با ٌک 
کمونٌسم اصٌل کارگرى فاصله 

قبل از سقوط شوروى چپ .  داشت
رادٌکال اٌران و سنت فکرى 

از نفس افتاده بود و  ۷٧انقالب 
روٌدادهاى جهانى بن بست و بى 

. افقى کامل آن را اعالم مٌکرد
همٌنطور به گراٌش ناسٌونالٌستى 
امکان مانور و رهائى از اتورٌته 

 .  مارکسٌسم در حزب مٌداد

منصور حکمت براى اٌجاد حزب 
انقالب کارگرى و ٌک سنت حزبى 
مارکسٌستى و کارگرى ضد 

. کاپٌتالٌستى تالش و جدل مٌکرد
او فروپاشى اردوگاه شوروى را 
پٌش بٌنى و با توجه به موقعٌت 
نامساعدى که براى کمونٌسم و 

با  ،فعالٌت کمونٌستى اٌجاد مٌکند
بحث کمونٌسم کارگرى به استقبال 

حمله آمرٌکا به عراق . آن رفته بود
 ،و روٌدادهاى کردستان عراق

موقعٌت گراٌشات درون حزب را 
بهم رٌخت و سٌر واگرائى و جدال 

. درون حزب را قطبى تر کرد
گراٌش ناسٌونالٌستى درون حزب 
با اٌن روٌدادها همان زمان به اٌن 
نتٌجه رسٌد که تشکٌل حزب 

. کمونٌست اشتباه بوده است
موقعٌت امروز اٌن گراٌش و آٌنده 
اى که پٌدا کرده است توسط 
منصور حکمت بدقت عجٌب و 
باور نکردنى اى تصوٌر شده 

بخشى از گراٌش سانتر و .  است
بعضا شبه سوسٌال دمکراتٌک 

. افقى نداشت ،پاسٌو شده بود
زمزمه کهنه شدن کمونٌسم و 
مارکسٌسم توسط اٌن گراٌش در 
بٌرون حزب بسٌار زودتر شروع 

 ،تحزب گرٌزى ،انفراد.  شده بود
رجعت به جنبشهاى ؼٌر  ،پاسٌفٌسم

و "  جدٌد"کمونٌستى و ٌا مکاتب 
مرسوم زمانه آٌنده بخشى از اٌن 

اما براى منصور .  گراٌش بود
حکمت مسئله از بٌخ و بن متفاوت 

او کمونٌسم کارگرى را .  بود
پاسخى در چهارچوب مشکالت 

باٌد به نٌروى واقعى طبقه 
کارگر، به جزئى از طبقه 
کارگر و به شکل تشکٌالتى و 
آراٌش رزمندگى خود آن طبقه 

آن روندى که ما باٌد . تبدٌل شود
مشاهده بکنٌم براى آنکه بتوانٌم 

اٌم و اٌران  بگوٌٌم که جلو رفته
به َسمت انقالب اجتماعى رفت، 
اٌران به َسمت انقالب کارگرى 
رفت، اٌران به َسمت حکومت 
کارگرى رفت، ٌکى همٌن است 
که مارکسٌسم چقدر کارگرى 
شده است و کارگر چقدر 

 ."مارکسٌست

اگرچه حزب کمونٌست اٌران 
طى مدت کوتاهى بعد از 
تشکلٌش توانست خود را بعنوان 
سازمان اصلى چپ سوسٌالٌست 
اٌران تثبٌت کند اما از دٌد 
منصور حکمت ارزش سٌاسى 
واقعى اٌن حزب در نقشى است 
که مٌتواند بالقوه در پٌشروى 
بسوى ٌک سنت اصٌل و قوى 
کمونٌستى کارگرى در اٌران 

اٌن حزب طى .  داشته باشد
دهسال نقطه عطفهاى سٌاسى 
مهم و مباحث ارزنده و 
مارکسٌستى ماندگار و جدلهاى 

. مهمى را پشت سر گذاشت
تارٌخ حزب کمونٌست اٌران در 
پروسه تشکٌلش و در سٌر 
فعالٌت آن و همٌنطور در 

تارٌخ جدال  ،مقاطع مهم سٌاسى
گراٌشات سٌاسى و اجتماعى 
درون حزب در مواجهه با 
مسائل سٌاسى حزب و سواالت 

مطالعه اٌن .  بٌرون حزب است
تارٌخ براى نسل جدٌد 
کمونٌستهاى امروز ساده و 

از ته "بنوعى ٌک بررسى 
هر بررسى نقاط .  است"  تارٌخ

 ،جدلهاى فکرى ،عطؾ سٌاسى
 ،مواضع گراٌشات مختلؾ

واگرائى گراٌشهاى درون 
تبئٌن موجود از اٌن  ،حزب

و فرجام آنها عمٌقا  ،روٌدادها

 . آموزنده است

شکست انقالب اٌران تقرٌبا 
مصادؾ است با علنى شدن 

. بحران در اردوگاه شوروى
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سبک کارى و ٌا نظرى درون 
حزب کمونٌست اٌران تبئٌن 

روشن است که کمونٌسم .  نمٌکرد
کارگرى پالتفرم اثباتى اى هم براى 
چگونگى فعالٌت و پراتٌک حزب 
ارائه مٌداد اما براى منصور 
حکمت کمونٌسم کارگرى پاسخى به 
مسائل مهم جهانى و تالش براى 
برپائى ٌک سنگربندى اصٌل 
کارگرى و کمونٌستى در تقابل با 
بربرٌت سرماٌه دارى نظم نوٌنى و 
آوار قومى و فاشٌستى اردوگاه 

براى او در عٌن .  فروپاشٌده بود
اشراؾ و تاکٌد به اهمٌت فتح 

هٌچ  ،سنگرهاى فکرى و نظرى
اندازه رادٌکالٌزه شدن تئورٌک و 

سٌاسى در خود قادر به تؽٌٌر 
خصلت کمونٌسم امروز و ُپر 
کردن شکافى که آن را از طبقه 

 . کارگر جدا مٌکند، نٌست

آنچه که براى تحقق کمونٌسم "
پرولترى مانٌفست کمونٌست 
الزم است، ٌک انتقال اجتماعى 

کمونٌسم باٌد از .  واقعى است
همه کسانى که آن را طى قرن 
بٌستم براى رفرم در کاپٌتالٌسم 
بکار گرفتند، پس گرفته شود و 
به طبقه کارگر داده شود تا علٌه 
سرماٌه و براى رهاٌى بشرٌت 

باٌد جنبش .  بکار گرفته شود
کمونٌسم کارگرى شکل بگٌرد؛ 

اى در اٌن  پٌشروٌهاى تعٌٌن کننده
اما اٌنها همه به .  جهت هستند

پراتٌک نسل حاضر مارکسٌستهاى 
انقالبى اٌران و تواناٌى آنها در 
پاسخگوٌى در چرخشهاى سٌاسى 

اٌن .  مهم در آٌنده بستگى دارد
آزماٌشى است که حزب کمونٌست 

 ".اٌران باٌد از سر بگذراند

 

اما پراتٌک گراٌشات درون حزب 
اجازه نداد که حزب کمونٌست 
اٌران اٌن آزماٌش را با موفقٌت از 
سر بگذراند و منصور حکمت 
تصمٌم به جدائى از حزب و 
تشکٌل حزب کمونٌست کارگرى 

 . گرفت

 ... ادامه دارد

جنبشى که در آن کمونٌسم 
دوباره بٌان اعتراض طبقاتى و 

انقالب .  فعالٌت طبقاتى است
اٌران ماتلاير الزم براى اٌن 

. انتقال طبقاتى را فراهم ساخت
ظهور قشر وسٌعى از رهبران 
کارگرى سوسٌالٌست و 
رادٌکال، ورشکستگى 

 -اٌدئولوژٌک و سٌاسى ناسٌونال
رفرمٌسم و سوسٌالٌسم خرده 
بورژواٌى، و ظهور ٌک حزب 
مارکسٌستى رادٌکال که بالقوه 
مٌتواند توسط طبقه کارگر در 
دست گرفته شود و به عنوان 
ابزار مؤثرى در مبارزه طبقاتى 
بکار گرفته شود، همگى 

  ٣٠صفذَ  

 ! کارگران پارس خودرو

 تهديد اخراج و بيکاری ادامه دارد

 
به دلٌل اشتهای سٌری ناپذٌر سرماٌه داران برای  ،نفر از کارگران شرکت پٌمانکاری سٌکو پارس خودرو  033  ،بنا به خبر درٌافتى

همچنان در برزخ بٌکاری و فقر و تهدٌد مداوم اخراج از کار بسر  ،کسب سود بٌشتر و دسترسی به جلب و جذب نٌروی کار ارزانتر

 . مٌبرند

 

بنا به اعالم قبلی مٌرزاٌی مدٌر سٌکو پارس خودرو به کارگران گفته بود تا پاٌان خرداد ماه قرارداد کاری شرکت سٌکو با پارس 
اما برخالؾ اٌن تهدٌدات در چند روز اخٌر شرکت سٌکو مجددا .  خودرو به اتمام رسٌده و همه کارگران از کار اخراج خواهند شد

 . روزه تا پاٌان شهرٌور ماه را منعقد نموده است 23قراردادهای کاری 

 

مٌرزاٌی و همدستانش با تهدٌد به اخراج مٌخواهند که ما کارگران بٌش از اٌنها مطٌع و امر بردارشان باشٌم 4  ٌکی از کارگران مٌگفت
تا هر جناٌتشان در حق ما و خانواده هاٌمان با سکوت و خاموشی همراه باشد و هم ماٌلند به جای ما کارگران فعلی از کارگران بٌکار 

 . و ارزان تری استفاده کنند تا سود بٌشتری به جٌب بزنند اما ترس از اعتراض ما کارگران فعال بر افسارشا ن ترمز زده است

 

هزار  030روزه، ٌکطرفه و سفٌد امضا و پاٌه دستمزد  23کارگر قراردادی با قراردادهای  033شرکت پٌمانکاری سٌکو با بٌش از  
 0صبح تا  1ساعت کار کارگران از .  جاده قدٌم کرج مٌباشد 73ناظر و مجری استخر رنگ پارس خودرو واقع در کٌلومتر  ،تومانی

اکثرٌت .  عصر و اضافه کاری اجباری به روش بردگی مطلق تا پاسی از شب و اٌام تعطٌل بنا به صالحدٌد کارفرما برقرار است
کارگران به دلٌل شراٌط نامناسب و ؼٌر اٌمن کار و استنشاق بوی انواع مواد شٌمٌاٌی و رنگ به بٌمارٌهای مزمن و العالج تنفسی از 

 . مبتال شده اند بی آنکه پولی و مجالی برای درمان واستراحت داشته با شند... قبٌل آسم و تنگی نفس و حساسٌت و 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۲٠٣٠ژوئن  ۲٣ – ٣۳٨٩خرداد  ۳٣

 

 کوًْيسن چيست؟؛     هٌصْر دکوتيادداضتِائٔ در تارٍ 
  سياّش داًطْر تخص سْم    



يک دًيآ تِتر                                                                  ١۵٧ضوارٍ  

  ٬هماندار قطار انديمشک تهرانمکارگران 

 کارگران احيا صنعت ٬مسکن مهرکارگران 

 تهران –وضعيت کارگران مهماندار قطار انديمشک 

از کارگرانی . صدها نفر در اٌن بخش استخدام هستند. همه مرد هستند .هن خبری از کارگر زن نٌستآدر اٌن بخش ٌعنی مهمانداری و خدمات راه 
استخدام در اٌن کارگران همگی .  شپزها و کارگرانی که مسئول برق و سٌستمهای درونی قطار هستندآکه قطار را تمٌز می کنند تا مهمانداران و 

. ا مٌگذرد و خبری از حقوق کارگران نٌست و کارفرما مرتبا کارگران را سر می دواندهماه. هستندهن جمهوری اسالمی آٌعنی راه " رجا"شرکت 
ساعت کار  32شراٌط کاری کارگران بطوری است که  .ستهای کارگران را دنبال کندانه خبری از تشکل است و نه خبری از نماٌنده ای که خو

قطار كه حركت مٌكنه اٌنها با قطار . ٌعنی از جنوب اٌران راه می افتند تا تهران و برگشت بطور متوسط دو شبانه روز به طول می انجامد. دنمٌکن
بعد بعداظهر همانروز دوباره از تهران حركت مٌكنه . به تهران مٌرسهح قطار بعدازظهر از جنوب حركت مٌكنه و فردا صب.  مٌرن به سمت مقصد

 ! بدون استراحت. دٌعنى دو شب و ٌك روز  سر كار هستن. و فردا صبح دوباره به جنوب مٌرسه

 

استخدام در راننده ها همه .  معوقه داشتندپارسال شش ماه حقوق .  هزار تومانى است ۳٠۳حداقل در حد همون حقوق ى و جزئوق اٌن کارگران قح
کارگران اٌن بخش عموما بشدت . دمهمانداران قطار مشكل زٌاد دارن ىول. حقوقشون رو هنوز كه هنوزه هر چند ماه ٌكبار مٌدهندد و هن هستنآراه 

 .تا حاال هٌچ جا از اٌن کارگران گزارش نداده اند. ناراضى و معترض هستند

 مسکن مهر  کارگران 

است که به پروژه مسکونى باقرالعلوم  ىاسم مجتمع مسكون .اخٌرا پروژه های ساختمان سازی در شهر تبرٌز به اسم مسکن مهر راه افتاده است
منظور از اٌن تاکٌد اٌن .  است شركت آذرباٌجان كوثر وابسته به سپاه پاسدارانآن پٌمانكار .  مشهور است  -مسکن مهر –واحدى باقرالعلوم  ۲۳٠

حاال .  اٌن پٌمانکاران دفاع از سرماٌه خودشان استمذهب همه .  تر برخورد می کردند "انسانی"پٌمانکاران دٌگر بودند مثال خٌلی نٌست که اگر 
کارگر هم که بجز نٌروی کارش .  و سرماٌه تلمبار مٌکنندسود فقط اٌنها  .ٌک روز در خدمت احمدی نژاد هستند ٌک روز در خدمت رفسنجانی

 .است هنٌروی کارش را به حراج گذاشت ،اقتصادی –سٌاسی درهم رٌخته در اٌن اوضاع  ،چٌزی ندارد

بحز تعداد محدودی که قرارداد .  ساله را ببٌنی 13دهای رساله تا پٌرم 76تصوٌری وحشتناک از کودکان مٌتوانى در اٌن بخشهای ساختمان سازی 
کارگران روزمزدی که حتی از برخورداری لباس  .بدون بٌمه هستندو داد ربقٌه بدون قرا  ،لوله کشیو دارند مثل متخصصٌن جوش کاری و برق 

ٌند و آٌن پٌمانکارن اشخاصی استخدام شدند که مرتب می جانب ااز طرؾ دٌگر از  .کار شاق ٌکطرؾ قضٌه است .اٌمنی برای کار بی بهره هستند
اٌنجا  .مٌکشند و گاها بی شرمانه و با به تمسخر گرفتن کارگران ؼرورشان را می شکنندا همدٌگر گاها کارگران را به رقابت ب .دستور مٌدهند

 . اردوى بردگى است

برای .  با نٌروی کار ارزان کارگران جابجا مٌشودمٌشود وال با چرثقٌل جابجا می که معئهنی دوٌست کٌلوآتٌرچه های شاٌد باورش سخت باشد اما 
ی همٌشه راکارگران را ب "سوانح در محٌط کار"بطور روتٌن اٌنجا .  کودکان استفاده مٌشودشانه هاى کوچک بلند کردن اٌن تٌرچه های سنگٌن از 

سرنوشتی نامعلوم در انتظار هزاران  .درمانیخدمات نه و نه بٌمه ای   ،هستنه قراردادی .  کندبٌکار و ٌا در بهترٌن حالت برای مدتی بٌکار مٌ

 . اٌن است انسانٌت بورژوازى .کارگر مسکن مهر است

  کارگران احيا صنعت

ی اٌن ئدر گزارشات قبلی از وضعٌت کارگران احٌا صنعت در شهر سنندج خبر دادٌم که کارفرما کارگران را اخراج و بدون هٌچ حقوق و مزاٌا
در پی اعتراضات کارگران به وضعٌت کار و معٌشتی و حقوقهای .  قرٌب به اتفاق کارگران چندٌن سال سابقه کار دارند.  کارگران بٌکار شدند

 . معوقه شان کارفرما اعالم ورشکستگی کرد و همه کارگران اٌن کارخانه را اخراج نمود

کارفرما کارگران . صبح و بعدازظهر کارخانه مشؽول به کار است تماه گذشته کارخانه احٌا صنعت مجددا شروع به تولٌد کرده است و در دو شٌف
روزه است تا هر لحظه دست کارفرما برای اخراج کارگران  62دادهای کارشان ارالزم به ذکر است اٌن کارگران قر .را مجددا استخدام کرده است

کارگران تالش دارند که حقوقهای معوقه خود را  .کارگران خودداری کرده استو طلبهاى سابق از دادن حقوقهای معوقه تاکنون کارفرما . باز باشد

 . بٌرون بکشندمفتخور سرماٌه دار از حلقوم اٌن 

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !حکومت کارگری ٬برابری ٬آزادی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۲٠٣٠ژوئن  ۲۳ – ٣۳٨٩تٌر  ۲

٠١صفذَ     



 تياًيَ دسب اتذاد کوًْيسن کارگری در تارٍ
 "هٌطْر آزادی، تراتری ّ رعاٍ"

 مصوب دفتر سٌاسى حزب

ما باٌد تضمٌن کنٌم که مبارزه برای بزٌر کشٌدن رژٌم نکبت بار اسالمی هر چه گسترده تر، هدفمند . جمهوری اسالمی در آستانه سرنگونی است -٣
سرنگونی رژٌم اسالمی گام اول در تحقق هرگونه بهبودی در زندگی .  تر، قدرتمند تر به پٌش رود و هر چه سرٌعتر و کم مشقت تر به نتٌجه برسد

 .مادی و معنوی مردم و کسب بدٌهی ترٌن حقوق و آزادٌهای فردی و مدنی در زندگی مٌلٌونها توده مردم است

. آنچه امروز مٌگذرد تعٌٌن مٌکند که فردا دهها مٌلٌون انسان چگونه خواهند زٌست.  تحوالت امروز فقط بر سر بود و نبود رژٌم اسالمی نٌست -۲
ز از هم اکنون کشمش طبقات و جنبشهای اجتماعی بر سر اٌنکه چه نظامی باٌد بر جای رژٌم اسالمی بنشٌند در بطن مبارزه علٌه اٌن حکومت آؼا

آٌنده مٌتواند شاهد .  انتخابی بزرگ دارد صورت مٌگٌرد.  شده است و در پی سرنگونی رژٌم اسالمی و تا تثبٌت حکومت بعدی ادامه خواهد ٌافت
ون پٌروزی ما و برپاٌی جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی باشد، جامعه ای بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرو دست، بد

 .استبداد، بدون حاکمٌت خرافات مذهبی و سنتها و اخالقٌات ارتجاعی، بدون نابرابری، و بدون تبعٌض

حزب اتحاد کمونٌسم کارگری در تحوالت جاری برای ٌک پٌروزی تمام عٌار سوسٌالٌستی، برای تحقق آزادی، برابری، حکومت کارگری و   -۳
حکومت کارگری با به اجرا گذاشتن کلٌت برنامه کمونٌستی خوٌش، شراٌط آزادی و رهاٌی و .  برقراری ٌک جمهوری سوسٌالٌستی مبارزه مٌکند

سازماندهی انقالب کارگری علٌه جمهوری اسالمی مطلوب ترٌن و مطمئن ترٌن راه رسٌدن مردم . برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم مٌکند

 . به خواستهاٌشان است

" آزادی، برابری و رفاه"در عٌن حال شعار .  شعار استراتژٌک حزب ما در تحوالت جاری است"  شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری"  -۳
شعار تاکتٌکی حزب و چهارچوب عمومی و فشرده مطالبات مردم در مبارزه علٌه بی حقوقی و استبداد و نابرابری و فقر و فالکت و حکومت 

 .مذهبی و حلقه اتصالی مٌان مطالبات امروز و خواستهای استراتژٌک ما است

. مستلزم سرنگونی رژٌم اسالمی و استقرار نظامی متضمن اٌن خواستها در جامع ترٌن شکل خود است"  آزادی، برابری، رفاه"تحقق مطالبات   -۷
جمهوری سوسٌالٌستی مطلوبترٌن حکومت ضامن اٌن مطالبات و تامٌن وسٌعترٌن آزادى و برابرى حقوقی و اجتماعی شهروندان در تمام سطوح 

 .است

و کارگران را به تالش برای تبدٌل اٌن منشور به خواست گسترده توده های مردم  ،جوانان ،زنان ،حزب اتحاد کمونٌسم کارگری مردم آزادٌخواه -۶

 .فرا مٌخواند

 حزب اتحاد کمونٌسم کارگری

 ۲٠٠٩ژوئن  ۲٠ – ٣۳٨٨خرداد  ۳٠

 منشور آزادی٬ برابری و رفاه

 آزادی

 .آزادی مذهب و بی مذهبی. لؽو کلٌه قوانٌن و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند. جداٌی دٌن از دولت و آموزش و پرورش4 سکوالرٌسم -٣

 .آزادی بی قٌد و شرط عقٌده، بٌان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب4  آزادی بٌان  -۲
 
، لؽو مجازات اعدام، ممنوعٌت شکنجه و ٌا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و "جرم سٌاسى"لؽو مقوله 4 آزادی تمامی زندانٌان سٌاسی -۳

 .روان افراد

 . آزادى بى قٌد و شرط انتخاب نوع پوشش4 آزادى پوشش -۳

 .محاکمه تمامی آمرٌن و عاملٌن جناٌت توسط دادگاههاى منتخب و عادالنه مردم -۷

 برابری

 .لؽو جدا سازٌها و آپارتاٌد جنسی. لؽو حجاب. برابری کامل و بی قٌد و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی4 برابری زن و مرد -۶

 . برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر از جنسٌت، مذهب، ملٌت، نژاد و تابعٌت4 برابری حقوقی -٧

 رفاه
در شراٌط کنونی حداقل دستمزد باٌد ٌک مٌلٌون .  تعٌٌن حداقل دستمزد مکفى توسط نماٌندگان تشکل های سراسری کارگری4  حداقل دستمزد  -٨

 .تومان باشد

 .پرداخت بٌمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی. پرداخت بٌمه بٌکاری مکفی برای همه افراد بٌکار و آماده به کار4 بٌمه بٌکاری -٩

هزٌنه مسکن نباٌد از ده درصد 4  طب و درمان راٌگان و قابل دسترس، آموزش راٌگان در تمامی سطوح، تامٌن مسکن مناسب برای همگان  -٣٠

 . درآمد فرد ٌا خانواده بٌشتر باشد

يک دًيآ تِتر                                                                  ١۵٧ضوارٍ  

!زًذٍ تاد جوِْرٓ سْسياليستٔ!      سرًگْى تاد جوِْرٓ اسالهٔ  

٣.صفذَ    



يک دًيآ تِتر                                                                  ١۵٧ضوارٍ  

 خشداد 03آکغیْى اػتشاضی دضة اتذبد کوًْیغن کبسگشی ثَ هٌبعجت 

 

آکغیًْی اص عشف دضة اتذبد کوًْیغن کبسگشی ّ ثب دضْس فؼبلیي عیبعی چپ دس ؽِش گْتٌجشگ، عْئذ، دس اػتشاك                        89خشداد    03سّص یکؾٌجَ   

. ایي آکغیْى هْسد اعتقجبل ثغیبس هشدم قشاس گشفت. ثَ سژین فذ ُضاس اػذام ّ دس گشاهیذاؽت یبد توبهی جبًجبختگبى ساٍ آصادی ّ ثشاثشی ثشگضاس ؽذ

ایي تظبُشات دس ػیي دبل تالؽی ثشای هقبثلَ ثب تالػ ُبی هزثْدبًَ     . ؽؼبسُبی هشگ ثش جوِْسی اعالهی فضب سا کبهال تذت الؾؼبع قشاس دادٍ ثْد

کشین ًْسی، ػضْ کویتَ هشکضی      .  ّ اػذام ثیؼ اص فذ ُضاس اًغبى ثْد           63اعالهی ّ پشّ سژین ثشای خبک پبؽیذى ثش تبسیخ دَُ                –جشیبًبت هلی   

عبل جٌبیبت عیغتوبتیک سژین اعالهی اؽبسٍ کشد ّاصهشدم خْاعت ثب ُوجغتگی خْد ثب هجبسصات                  03دضة، دس عخٌشاًی ُبی خْد ثَ ّجٍْ هختلف        

 .هشدم دس ایشاى ثشای عشًگًْی اًقالثی دکْهت اعالهی ّ عبختي یک دًیبی ثِتش عِن خْد سا ادا کٌٌذ

ثَ قلن آرس هبجذی سا دس هیبى سُگزساى پخؼ " ایشاى، افغبًَ ُب ّ دقیقت"ًغخَ اص جضٍّ  053جْاًبى ؽشکت کٌٌذٍ دس تظبُشات هْفق ؽذًذ ثیؼ اص 

 . فذُب ًغخَ اص اعالػیَ هؾتشک عبصهبى آصادی صى ّ هشکض پیگشد عشاى سژین اعالهی ثَ جشم جٌبیت ػلیَ هشدم ایشاى ًیض پخؼ ؽذ. کٌٌذ

 

 

 ّادذ گْتٌثرگ، سْئذ -دسب اتذاد کوًْيسن کارگری
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٣٠صفذَ    



يک دًيآ تِتر                                                                  ١۵٧ضوارٍ  

 تير 81فراخوان به تظاهرات به مناسبت 
 8731تير  81در يازدهيمن سالگرد 

ٌازده سال پٌش در اٌن روز دانشجوٌان و مردم به اعتراض علٌه .  هستٌم 12تٌر  72در آستانه ٌازدهمٌن سالگرد 

در اٌن .  اٌن اعتراض شش روز بطول انجامٌد و توسط جمهوری اسالمی بخون کشٌده شد.  رژٌم اسالمی بلند شدند

در اٌن روزها اردوی .  روز جنبش سرنگونی به شکل توده ای پا در عرصه مبارزه علٌه جمهوری اسالمی نهاد

. سرنگونی طلبی اثبات کرد که جدالهای جاری سٌاسی  در اٌران نه دو طرؾ، دو جناح رژٌم، بلکه سه طرؾ دارد

جنبش سرنگونی مردم اٌران اکنون ٌازده سال است که با .  اٌن اعتراضات ارکان رژٌم اسالمی را به لرزه درآورد

. در سال گذشته اٌن جنبش به شکل مٌلٌونی به مٌدان آمد.  افت و خٌزها رژٌم اسالمی را به مصاؾ طلبٌده است

 .مردم حکم به رفتن رژٌم داده اند. همراه با هر پٌشروی مردم، شکاؾ بٌن جناحهای رژٌم عمٌقتر می شود

در ٌک سال گذشته علٌرؼم دستگٌرٌهای گسترده، حکومت نظامٌهای اعالم نشده، شکنجه، تجاوز و قتل، مردم 

حزب اتحاد کمونٌسم .   همچناان قهرمانانه در مقابل اٌن رژٌم منحوس و جناٌتکار بپا خاسته و مبارزه می کنند

تٌر در  72کارگری تمام مردم آزادٌخواه و برابری طلب را فرا می خواند که در تجمعی که بمنظور سالگرد 

 .گوتنبرگ سوئد برگذار می شود، شرکت کنند

 برونز پارکن جنب مجسمه يوهانا: مکان

 02تا  ٬81 از ساعت 0282ژوئيه  9جمعه : زمان

خراد در دفاع از جنبش ٱزاديخواهانه مردم بر عليه رژيم اعدام  ۰۳گزارش تظاهراتهاى  

 !  و جنايت در تورنتو كانادا

. آزادٌخواه و مخالفٌن سٌاسى  به دست جانٌان اسالمی است ،سالگرد قتل عام و نسل کشی وحشٌانه هزاران هزار انسان کمونٌست۶٠خرداد ۳٠
چوڀه هاى دار براه انداختند و ٌكى از وحشٌانه ترٌن قتل عام هاى قرن بٌستم را در . روز تولد خونٌن حکومت جهل و جناٌت اسالمی سرماٌه  است

جناٌتکاران رژٌم اسالمی به دستور خامنه اى به مردم  ٨٨خرداد ۳٠در .  روز قتل نداها وبسٌارى دٌگر است ٨٨خرداد  ۳٠.  اٌران رقم زدند
دنباله  ٨٨خرداد .  بسٌاری دٌگر را در زندان زٌر شکنجه و تجاوز به قتل رساندند.  وحشٌانه ٌورش بردند و مردم را در خٌابان به گلوله بستند

 قربانٌان مردم اند و قاتالن رژٌم جناٌت كار اسالمى است۔ . ادامه ٌک تارٌخ است. است۶٠خرداد 

تظاهرات درمنطقه  ۲، و درسالروز قتل عام آزادٌخواهان و مخالفٌن سٌاسى توسط جمهورى اسالمى ٨٨خرداد  ۳٠و  ۶٠خرداد  ۳٠در سالروز
خواهان   ،تظاهر كنندگان با سخنرانٌها و شعارهاى كوبنده.  ژوئن توسط سازمانهاى كمونٌست و چڀ برگزارشد ۲٠و  ٣٨نورت ٌورك تورنتو در 
شعارهاى .  و خواهان محاكمه سران جناٌتكار اسالمی بجرم جناٌت بر علٌه بشرٌت شدند  خواهان ٱزادى زندانٌان سٌاسى، سرنگونی رژٌم اسالمً

 . زنده باد سوسٌالٌسم، زنده باد ٱزادى، زنده باد برابری در منطقه طنٌن افكن بود

سخنرانان حزب در اٌن تظاهرات، فخرى جواهرى، كٌوان رحمانی و .  حزب اتحاد كمونٌسم كارگرى در اٌن دو تظاهرات شركت فعال داشت
را زٌر خاک کند و  ۶٠آنها در سخنرانى هاٌشان به اٌن اشاره كردند كه جنبش سبز مذبوحانه  تالش دارد تا تارٌخ سی خرداد . محمود احمدی بودند

درست است كه ندا به سمبل جنبش ٱزادٌخوانه مردم بدل شده است، اما تالش مذبوحانه جنبش سبز برای .  آنرا با روز ندا به دنٌا باز معرفی کند
و تمام آن تارٌخ خونٌن و ننگٌنی است كه همه اٌن  03تالشی آگاهانه برای زٌر خاک کردن سی خرداد "  روز ندا"تبدٌل روز سی خرداد به 

ما ٌاد ندا را بهمراه بٌش از صد .  اما ما نخواهٌم گذاشت.  جناٌتكاران اسالمی از قبٌل موسوى، كروبً، رفسنجانی، و خاتمی در ٱن دست داشتند
ما تمام جانٌان و همدستان شان را به دنٌا معرفی .  هزار انسانی که در دهه شصت در زندان های رژٌم شکنجه و اعدام شدند، گرامی می دارٌم

سی خرداد باٌد بعنوان ٌک . اٌن رژٌم را به زٌر می کشٌم و در ترٌبونال های مردمی تمام اٌن جناٌتکاران را به محاکمه خواهٌم کشٌد. خواهٌم کرد

 .ما اٌن کار را تضمٌن خواهٌم کرد. روز سٌاه و خونٌن در تارٌخ مردم اٌران و بشرٌت به ثبت رسد

 

 تشكيالت كانادا -حزب اتحاد كمونيسم كارگری

 ۶۳١۳ ژوئن ۶۶

٣٣صفذَ    



 

 تَ دسب اتذاد کوًْيسن کارگری  

 !کوک هالٔ کٌيذ

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  

 Routing Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52٣  

يک دًيآ تِتر                                                                  ١۵٧ضوارٍ  

 خرداد 72امروز : تهران

 ! سالگرد جنايت و کشتار٬ سالگرد تولد خونين حکومت وحوش اسالمی

 نازنين اکبری

 

فضای شهر تهران در امروز ٌکشنبه سی ام خرداد ماه بمانند روزهای گذشته، فضای سنگٌن حکومت نظامی و تشدٌد روزافزون کنترلها و 
کنترل ها و گشتٌهای بسٌار گسترده پلٌسی و اٌست و بازرسی های شبانه در اکثر چهار راهها، خٌابانها و مٌادٌن اصلی شهر . فشارهای پلٌسی است

 . برقرار است

 

از اولٌن ساعات صبح .  از دٌروز شنبه به کلٌه کالنترٌها و مراکز مزدوران سرکوبگر نٌروی انتظامی آماده باش اکٌد اعالم و به اجرا درآمده است
 6از صبح تا حوالی ساعت .  امروز ٌکشنبه تحرکات نظامی نٌروهای مزدور و جناٌتکار حکومت اسالمی در سطح شهر شروع شده است

عمدتا از  ،بعدازظهر امروز، حکومت با قصد ظاهرسازی و پنهان داشتن هراس عمٌقش از مبارزات آزادٌخواهانه و برابری طلبانه جوانان و مردم
ها باننٌروهای راهنماٌی و رانندگی بطرز بسٌار وسٌعی استفاده نموده و اٌن ارازل را به همراه خودروها و موتور سٌکلت هاٌشان در همه جای خٌا

و حتی کوچه های اصلی و فرعی شهر بخصوص از مٌدان آزادی تا مٌدان انقالب و فردوسی تا مٌدان ولٌعصر و توحٌد و در دٌگر نقاط حساس 
بعدازظهر بتدرٌج حضور، استقرار و جوالن اوباش پاسدار بسٌجٌها و ٌگان وٌژه نٌروی انتظامی شروع شده  6از ساعت . شهر مستقر نموده است

در همه جا پلٌس ضد شورش با  ،از مٌدان آزادی، خٌابان آزادی، تقاطع خٌابان رودکی، نواب، پارک اوستا، ورودی مترو مٌدان انقالب.  است
حضور لباس شخصٌها با بٌسٌم های .  امکانات و سالحهای سرد و گرم وٌژه با سپر و جوشن به طرز رکٌک و زننده ای علٌه مردم گارد گرفته اند

 . دستشان و انواع وحوش سرکوبگر رٌز و درشت مشهود است

 

در  ،عصر در ضلع شمال ؼربی مٌدان انقالب بٌش از صدها دستگاه از موتورسٌکلتهای سپاه و ٌگان وٌژه ضد شورش 7353هم اکنون ساعت 
هر لحظه بر شمار .  پارک شده است ،حالٌکه ارازل موتور سوار هم با تجهٌزات کامل و تفنگهای جدٌدی که در دست دارند همانجا اٌستاده اند

گله های موتور سوار لمپن و فاالنژهای مزدور در زٌر نگاههای سرشار از تنفر و تحقٌر مردم .  مزدوران سرکوبگر افزون و افزون تر مٌشود
نفر از پلٌس ضد شورشی در آمده که با  7333مٌدان انقالب به محاصره شاٌد بٌش از . زوزه کشان و سرگردان در هوای بسٌار گرم جوالن مٌزنند

از .  اوضاع در فلکه دوم و اول آرٌاشهر نٌز همچنان پلٌسی و نظامی است.  قٌافه های مضطرب و ترسٌده در تنگ ٌکدٌگر گارد گرفته اند
بعدازظهر امروز فلکه دوم آرٌاشهر به اشؽال کامل صدها نفر از پلٌس ضد شورش و پاسدار بسٌجی ها در آمده است، انواع نٌروهای نظامی در 

شب از فلکه اول صادقٌه تا خٌابان ستارخان به سمت مٌدان توحٌد انواع اوباش و پلٌس ضد  0352هم اکنون ساعت . همه جای آرٌاشهر موج مٌزنند

 .شورش حکومتی مستقر شده اند

امروز سی ام خرداد سالگرد قتل عام و نسل کشی وحشٌانه هزاران هزار انسان کمونٌست و روشنفکر و آزادٌخواه و مخالفٌن سٌاسى در ...  و  
امروز سالروز تولد خونٌن حکومت جهل و جناٌت اسالمی سرماٌه داران است به بهای قتل عام و نسل . به دست جانٌان اسالمی است 7003سال 

 . برابری طلبی، سکوالرٌسم و آزادٌخواهی و ٌک زندگى بهتر بوده است" جرمشان"کشی گسترده دهها هزار انسان بٌگناه که فقط 

 

  سی ام خرداد ماه هشتاد و نه

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۲٠٣٠ژوئن  ۲٣ – ٣۳٨٩خرداد  ۳٣

٣٢صفذَ    



٣۴صفذَ   يک دًيآ تِتر                                                                    ١۵٧ضوارٍ  

!زًذٍ تاد جوِْرٓ سْسياليستٔ!      سرًگْى تاد جوِْرٓ اسالهٔ  ٢صفذَ   

هقبدف ثب ُؾتویي            3303چِبس ژّئیَ        

دس .  عبلگشد دسگزؽت هٌقْس دکوت اعت     

یبدثْد ایي هتفکش ثضسگ هبسکغیغت ّ لیذس         

ًظشی کوًْیغن کبسگشی، ثٌیبد           –عیبعی   

هٌقْس دکوت هشاعوی سا دس سّص یکؾٌجَ 

اثتذا، ثشای    .  ژّئیَ عبصهبى دادٍ اعت             4

گشاهیذاؽت یبد ایي اًغبى ػضیض کَ دس                      

صًذگی ثغیبسی اص کوًْیغت ُبی ایشاى ّ             

هٌغقَ ًقؼ هِوی ایفبء کشدٍ اعت، دس                      

عپظ .   گْسعتبى ُبی گیت لٌذى گشد هیبئین       

دس عبلٌی دس ُوبى هٌغقَ ُبی گیت، کٌگشٍ         

تن .  دّم هٌقْس دکوت سا ثشگضاس هیکٌین          

عیبعی   –ایي کٌگشٍ ثَ جبیگبٍ فکشی                     

هٌقْس دکوت دس جٌجؼ کوًْیغتی ثیي               

 . الوللی ّ ایشاى اختقبؿ داسد

ثب یبدثْد ّ گشاهیذاؽت ایي اًغبى ثضسگ، ثَ   

جُْش افلی ًظشیَ ّ عیبعت ُبی اّ                      

ًقؼ اّ سا ثشسعی      .  ًگبُی خْاُین اًذاخت   

خْاُین کشد ّ تالػ هیکٌین کَ دس جِت                  

 

 

 کٌگرٍ دّم هٌصْر دکوت

خٌثی کشدى کبهل ضشثبت عبلِبی اخیش               

قذهی ثشداسین ّ جٌجؼ کوًْیغن کبسگشی            

سا ثش هجٌبی خظ ّ ًظش هٌقْس دکوت                 

 .تذکین ّ تقْیت کٌین

ليست سخٌراًاًی کَ تاکٌْى قطعی ضذٍ              

 :اًذ

 جلیل ثِشّصی

 ػلی جْادی

 هجیذ دغیٌی

 عیبّػ داًؾْس

 ًغشیي سهضبًؼلی

 ایشج فشصاد

 آرس هبجذی

اص دّعتذاساى هٌقْس دکوت دػْت                    

هیکٌین کَ دس ایي هشاعن ّ دس کٌگشٍ دّم             

 . هٌقْس دکوت ؽشکت  کٌٌذ

 گْسعتبى ُبی گیت: هذل تجوع

  3303ژّئیَ  4یکؾٌجَ : زهاى

 03:03: ساعت

 ثؼذ اص ظِش 0: ساعت آغاز کٌگرٍ

لغفب ثوٌظْس تغِیل اهش تذاسکبت ّ                   

عبصهبًذُی ثِتش هشاعن ّ کٌگشٍ ؽشکت 

خْد سا ُش چَ عشیؼتش ثَ هب اعالع                   

ثشای ایي هٌظْس ّ دسیبفت                    .  دُیذ

اعالػبت لغفب ثب ایویول یب تلفي صیش                    

 .توبط ثگیشیذ

 majedi.azar@gmail.com :ايويل

+     44(  3)  77  65400376:  تلفي

 عیشّاى قبدسی

اعالػبت الصم دس عبیت ُبی    ّ                            

org.wupiran.www  

ّ ُوچٌیي دس فیظ ثْک دسج خْاُذ                 

 . ؽذ

 آرر هاجذی 

  تٌياد هٌصْر دکوت

 

 ٬بدون اميد سوسياليسم ٬جهان بدون فراخوان سوسياليسم

!به چه منجالبى تبديل ميشود ٬سوسياليسم“ خطر”بدون   

 هٌصْر دکوت

http://www.wupiran.org

