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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
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.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 

 

 سياوش دانشور

 

 مروری بر 
 اوضاع سياسی ايران

 

آنھائی که سياست را به روايت چھارچوبھای 
سياستمداران دو خردادی و اخيرا سبز ميبينند، دچار 

در تحليلھای طيفی که .  آشفتگی فکری عجيبی شده اند
نگاھشان به مسائل تابعی از اخبار و مانورھای عناصر 
اين و آن جناح حکومتی است و موضع شان نوعی 
واکنش شرطی را تداعی ميکند، تصوير يک ديپرسيون 

عده ای که ھنوز از .  سياسی عميق را مشاھده ميکنيد
خلسه سبز رھائی نيافته اند ھمراه با کسانی که اين موج 

 –حال دمکراتيک يا سبز يا مخملی و غيره   –را انقالب 
پنداشته بودند، جملگی و ھر کدام به فراخور حال خود 

جنبش زنده است و در اعماق جاری "اصرار دارند که 
طرف مقابل که روی دوش سرکوب خونين خود ".  است
مينامد دچار نوعی ماليخوليای سياسی شده و "  پيروز"را 

با نگاھی به اظھارات .  ميبيند"  فتنه"دم به دقيقه کابوس 
خامنه ای و آخوندھائی که در نماز جمعه انشای ديکته 
شده شان را منبر ميروند تا اعضای دفتر سياسی ھای 
سپاه و احزاب و جريانات راست حکومتی و سرداران 
شکنجه گر و متخصص تجاوز جمعی، اين ماليخوليا و 

 . مشاھده کنيد" پيروزمندان"کابوس را ميتوانيد در چھره 

 

به وضعيت سياسی و مجموعه تقابلھای تاکنونی بحث 
حذف سوبسيدھا و سياست اعمال رياضت اقتصادی با 

در .  اضافه شده است"  ھدفمند کردن يارانه ھا"اسم رمز 
اين ميان سر و کله کارشناسان اقتصاد در بی بی سی و 
راديو فردا و ديگر رسانه ھا پيدا شده و برای جماعت از 
رکود و رکود تورمی و نرخ رشد اقتصادی و گرانی و 

در ميان چپ و مدعيان .  تبعات آن سخن ميگويند
سوسياليسم و کمونيسم نيز اين روال 

 

 ! تعارف ھم حدی دارد
 

 !در حاشيه دفاعيه جعفر پناھی در دادگاه
 

   8صفحه                                                  پروين کابلی

 

 سرنگونی و محاکمه سران رژيم،
 تنھا راه پيشا رو

 
 

 16صفحه                                                آذر ماجدی

 

آذر ماجدی حقيقت را گفته است، شما تاريخ را 
پاسخی به يک ھجو نامه ! وارونه ميکنيد  

12صفحه سيروان قادری                                                   

 

 حزب مشروطه کجا ايستاده است؟
 

تا فراخوان به " انتخابات رژيم"از فراخوان به شرکت در 
محکوم کردن "و " دفاع از ميھن در زير ھر حکومتی"

 !"ھر فعاليت ضد رژيم

 5صفحه علی جوادی                                                                          

 

 !حميد تقوايی و نعل وارونه انقالب
 

 10صفحه کامران پايدار                                                                       

 !آش را شور نکنيد
 در جواب خانم ثريا مرادی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

 14صفحه علی طاھری                                                    

 يادداشت سردبير،

2صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 2صفحه     

با زبان و ادبيات ديگری ادامه 
دارد و ھر کسی به فراخور 
موضع و تحليلش در قلمرو 
سياست تالش ميکند تحليلی 

بزعم برخی .  اقتصادی سرھم کند
گويا با پايان يافتن اعتراضات 
خيابانی سياست به اقتصاد شيفت 
کرده است و سرمايه داری 
ورشکسته و بحران زده و به بن 
بست رسيده ايران ھمان دردی را 
دارد که مثال اقتصاد آمريکا و 

" شيفت"اين .  فرانسه و انگلستان
البته ويژه تحليلگران قلمرو 
اقتصاد سياسی نيست بلکه از 
آخوند جنتی تا سردار رادان و 
موسوی و کروبی و تحليلگران 
مستقل و فعالين چپ بنوعی در آن 

تفاوتی اگر ھست .  شريک اند
اينست که امثال جنتی و رادان و 
شرکا از يکسو به پيامدھای 
سياسی طرح رياضت اقتصادی 
توھمی ندارند و با عر و تيز و 
قرق نظامی به استقبال آن رفته اند 
و از سوی ديگر رابطه روشنی 
بين سياست و اقتصاد به زبان 

و "  فتنه اقتصادی"آخوندی يعنی 
" جنوب  –شمال "طرح پيوند 

اما اين دومی ھا .  برقرار کرده اند
که قلمرو سياست و تقابلھای سال 

را تماما جنگ برسر اقتصاد و  88
مالکيت دولت يا سپاه و يا جنگ 
زرگری قلمداد کرده بودند، در 
بحث طرح رياضت اقتصادی نيز 
يا خواھان تعديل سياست خارجی 

ھمان   –و عقالنی کردن اقتصاد 
ھستند و يا اين   -پالتفرم موسوی

طرح را ادامه جنگ قبلی جناح 
ھای سرمايه داری برسر متعارف 

 .     کردن سرمايه داری ميدانند

 

 واقعيت چيست؟   

اوضاع سياسی ايران، رابطه 
مردم عموما و طبقه کارگر 
خصوصا با حکومت، موقعيت 
بحرانی و متکی بر سرکوب 
حکومت اسالمی، اقتصاد 
ورشکسته و به بن بست رسيده 
جمھوری اسالمی، سياست 

 

 مروری بر  
 ...اوضاع سياسی ايران 

خارجی تھاجمی و تروريسيم 
بعنوان يک رکن اساسی آن، 
جنگ جناح ھا برسر بقای 
نظام، در مبانی پايه ای آنھا نه 
فقط تغييری ايجاد نشده بلکه در 
سطوح مختلف تشديد شده 

 . است

 

اول، سياست بقای نظام در 
ايندوره بر حذف جناحی از 
حکومت و اتکای بيش از پيش 
. به نظاميگری بازسازی شد

جمھوری اسالمی درسش را از 
دو خرداد گرفته بود و توھمی 
نداشت که جلو آمدن مجدد کھنه 
حزب اللھی ھا و آدمکشان 
دوره اول جمھوری اسالمی، 
که در دوره رفسنجانی به 
حاشيه رانده شدند و در دوره 
خاتمی با عنوان اصالح طلب 
دينی ظھور کردند، به شکاف 
دورن حکومتی دامن ميزند و 
در اين ميان مردمی جلو می 
آيند که آرزوی بگور سپردن 
کل اين الشه متعفن را در سر 

بسيار واضح بود و .  ميپرورانند
در روز خودش ما تصريح 
کرديم که موسوی برخالف 
توھمات جناحش و موئتلفين 
جنبش ملی اسالمی نميتواند از 
طرق صندوق رای به کاخ 
. رياست جمھوری وارد شود

اين اتفاق افتاد و اين جريان در 
دو راھی تسليم يا مقاومت 
. برسر بقای نظام قرار گرفت

تعداد زيادی از اين جناح 
دستگير و زندانی شدند، برخی 
ترور شدند، برخی خانه نشين 
شدند تا در گامھای بعدی ھمراه 
با ديگران تسليم ھژمونی خامنه 

کل سياست .  ای و شرکا شوند
حذف حداقلی و جذب "

خامنه ای و تالش "  حداکثری
دالالن جناح راست اينبود که 

با .  اين تسليم را عملی سازند
شکست قطعی اين سياست 
مجددا تھديد دستگيری و اعدام 
و رو کردن پرونده ھايشان جلو 

بازھم ھمان .  صحنه آمده است

178شماره   
ابتدا ما تصريح کرديم که اين 
سياست خامنه ای بدليل تناقضات 
حکومت از پيش مھر شکست بر 

نه به  دليل .  پيشانی اش خورده است
موسوی و کروبی بلکه "  شھامت"

بدليل سياست مشترک ھر دو جناح 
برای بقای نظام و کنترل جامعه و 

امروز تنھا .  حتی برای حفظ جانشان
سياست جناح حاکم، عليرغم 
مالحظات و حسابگری سود و زيان 
ھا، تصفيه تمام کسانی است که 

 . ھژمونی جناح حاکم را نميپذيرند

 

دوم، جنبش سبز به پايان رسيده و 
. استراتژی آن شکست خورده است

ھمانطور که جنبش دو خرداد به 
پديده ای به نام جنبش .  پايان رسيد

سبز جز در تخيالت و مانورھای 
بقايای اين جريان درون حکومتی و 
موئتلفين ھميشگی يک جناح 
حکومت اسالمی وجود خارجی 

اطالق سبز به مردمی که در .  ندارد
سال گذشته در متن جدال و شکاف 
جناح ھا بميدان آمدند اشتباه مھلکی 

کسانی که اين وضعيت را .  است
نميخواھند از ابتدا خود را با سبز 
تداعی نکردند تا حاال در انتظار 
عقب نشينی خامنه ای و رضايت 

و "  انتخابات آزاد"دادن به توھم 
جناح .  بقدرت رسيدن موسوی باشند

پرو غربی حکومت در فضائی که 
سقوط جمھوری اسالمی مسجل شده 
است ميتواند بار ديگر با اتکا به اين 

" اصالحات"تاريخ و اسم رمز 
اما .  فرجه تحرک جديدی داشته باشد

در چنين اوضاعی ترديد جدی 
وجود دارد که مردم به اين سناريو 

 . رضايت دھند

 

سوم، کسانی که از موضع اھداف 
سياسی اين جنبش سخن ميگويند 
اساسا معضلی با سياست حذف 

جناح ھائی از اين .  سوبسيدھا ندارند
جريان رسما تاچريست ھستند و 
شعارھای ناسيوناليستی و 

حمايت از توليدات "عوامفريبانه 
بی رويه بودن "و يا نقد به "  داخلی
تالشی برای بسيج ناآگاه "  واردات

ترين بخشھای زحمتکشان و 
کارگران بيکار شده پشت سياست 
جناحی از سرمايه داری ايران 

برای اين جناح سياست .  است
اقتصادی نه مسئله ای درخود و 
بحثی اساسا اقتصادی در چھارچوب 
برنامه ھای مختلف برای راه 

اندازی اقتصاد بلکه امری سياسی 
و گوشه ای از پالتفرم سياسی در 

نه فقط .  جنگ بقای حکومت است
کليه جناح ھا و باندھای متفرقه 
حکومت اسالمی بلکه ھر بخش 
بورژوازی پرو غربی و 
اپوزيسيونی حکومت اگر در 
موقعيت اداره سرمايه داری ايران 
قرار بگيرد پالتفرم اقتصادی 

به معنی اقتصادی .  متفاوتی ندارد
صرف کلمه، يعنی اگر مسئله 
بحران سياسی و بن بست 
حکومتی را ناديده بگيريم، 
بورژوازی ايران نميتواند نسخه 
ای جدا از اسالف جھانی اش 
داشته باشد و ھمين نسخه در 
کشوری مانند ايران که سرمايه 
داری متکی بر ديکتاتوری عريان 
و ارزان نگھداشتن نيروی کار 

 . است شديدتر اجرا ميشود

 

اما ھمين فرض صرفا اقتصادی 
نادرست است و الاقل در مورد 

ايران آمريکا .  ايران صدق نميکند
. و انگلستان و حتی ترکيه نيست
. در ايران مسئله سياسی است

ريشه بحران اقتصادی سياسی 
طرح رياضت اقتصادی .  است

جمھوری اسالمی نه برای 
بازسازی اقتصادی است و نه 
برای تطبيق سرمايه داری ايران 
و دسترسی اش به بازار جھانی، 
نه گوشه ای از سياست اقتصادی 
برای جلب سرمايه خارجی و 
تکنولوژی و تخصص، و نه 
اساسا جنگ و جدال جناح ھا 
برسر پالتفرم ھای اقتصادی 

در ايران جدال .  متفاوت است
درون حکومتی برسر بقای 
حکومت و جلوگيری از سقوط 
نظام است و سرکوب و اعدام و 
ترور و فقر و اعمال فالکت و 
بيکاری و تغيير قوانين کار و 
غيره گوشه ھای مختلفی از اين 

آنچه در ايران .  تالش است
است، تھاجم سرمايه به "  جھانی"

کارگر با توجيه جديد بحران 
اما .  اقتصادی و تحريمھا است

است موقعيت "  ايرانی"آنچه 
متمايز سرمايه داری ايران و 

 . معضالت سياسی آنست

 

چھارم، اکثريت مردم عموما و 
جنبشھای اجتماعی خصوصا 

طوق لعنت 
3صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 3صفحه     

جمھوری اسالمی را نپذيرفته اند 
و سرکوبھای خشن تاکنونی به 
گستراندن وحشت و تسليم به 
جنايتکاران اسالمی منجر نشده 

در گوشه گوشه جامعه .  است
ھنوز قتل و .  اعتراض موج ميزند

زندان و تھاجمھای وحشيانه متعدد 
و سياست اخراج نتوانسته است 
. دانشگاھھا را به سکوت بکشاند

ھنوز ارتش ضد زن نتوانسته 
مسئله .  است حجاب را تحميل کند

نيست "  بد حجابی"امروز ايران 
ھنوز .  بلکه بی حجابی است

عليرغم گرو گرفتن نان کارگر و 
ندادن دستمزدھای چند ماھه و 
تعرض مستمر به فعالين کارگری، 
نتوانسته اند حتی جلوی افزايش 
روزمره اعتراض و اعتصاب 
کارگری و يا تالش برای متشکل 

از اسالم و پايه .  شدن را بگيرند
ھای ايدئولوژی اسالمی نه تنھا در 
ميان مردمی که ھيچوقت به 
فرھنگ اسالمی رضايت ندادند 
چيزی باقی نمانده است بلکه در 
ميان ابواب جمعی حکومت بشدت 

آخوند و .  تخريب شده است
سمبلھای نظام اسالمی بحدی 
منفور است که حتی در جنگ 
درون حکومتی تعرض به آخوند 
جماعت توسط راستھای حکومتی 
مدتھاست که شروع شده و آويزان 
شدن به تبليغات ارتجاعی 
ناسيوناليستی بيش از گذشته مجاز 

حکومت اسالمی با .  شده است
سياست تصفيه درونی و سرکوب 
خونين مردم تالش کرد بقای خود 
. را برای دوره ای تحکيم کند

نتيجه اين سياست بی اعتباری 
بيش از پيش جمھوری اسالمی، 
تضعيف بيش از پيش آن، ھجوم 
وسيع مردم به آن، و صد پاره 

 . شدن آن بوده است

 

اين حکومت امروز بدون حکومت 
. نظامی نميتواند سرپايش بايستد

امروز پايه اساسی اين حکومت را 
نيز مشتی اوباش و ھمين سرمايه 
دارانی تشکيل ميدھد که فرمانده و 
سردار و بسيجی و پاسدار سابق 

 

 مروری بر 
 ...اوضاع سياسی ايران 

اند و برای دفاع از منافعشان 
حاضرند دست به ھر جنايتی 

اما ھمين نيروی خشن .  بزنند
سرکوب که در رويدادھای 

نه فقط از پادگانھا و  88تھران 
مساجد و زندانھا بلکه از پشت 
ميز رياست کارخانه ھا ھم به 
خيابانھا کشانده شد و با چاقو و 
اسلحه به جان مردم افتادند، 
معلوم شد عليرغم ظرفيت 
وسيعش در سبعيت و آدمکشی 
. خيلی سريع ميتواند ازھم بپاشد

به ھمين دليل جمھوری اسالمی 
امروز به حکومت نظامی 

در چنين .  صرف متکی است
حکومتی با چنين مختصاتی، 
بحث پالتفرمھای اقتصادی 
. مختلف پوچ تر از پوچ است

اين حکومت برای بقايش 
ميجنگد و خطر سرنگونی 

 . مرتبا تھديدش ميکند

 

 جايگاه طرح رياضت اقتصادی

ترديدی نيست يک وجه بحران 
ھمه جانبه حکومت اسالمی 

اقتصاد ايران، .  اقتصادی است
حتی اگر مانند اقتصاددانان 
بورژوا آنرا به فروش نفت و 
ھزينه پول آن تقليل دھيم، مھم 
و حياتی است و درآمد نفت 
منبع مھمی برای ھر دولتی 
است که در ايران سر کار 

اما اگر جمھوری .  است
اسالمی نتوانسته است اقتصاد 
ايران را بازسازی کند، امری 
که کشورھای ديگر که از منبع 
در آمد نفتی محروم بوده اند اما 
توانسته اند اين روند را آغاز و 
به درجه ای بفرجام برسانند، 
دليلش اينست که معضل ايران 
و ريشه بحران اقتصادی ايران 

سرمايه صنعتی .  سياسی است
به  کشوری که امروز و 
فردايش نامعلوم است صادر 

بعد از پايان جنگ .  نميشود
ايران و عراق تالش برای 
بازسازی اقتصادی ايران 
شروع شد اما در ھر قدم به 

178شماره   
موانع سياسی که اساسا به ماھيت 
جمھوری اسالمی و ساختار آن 

نه سياست .  مربوط است برخورد
تعديل اقتصادی و شکست پالتفرم 
رفسنجانی، نه تداوم اين سياست در 
دوره خاتمی که به اصالح قانون 
کار و ايجاد تسھيالتی محدود برای 
سرمايه ھا منجر شد، و نه اجرای 
طرح حذف سوبسيدھا که طرحی 
قديمی است و قرار است احمدی 
نژاد آنرا اجرا کند، ھيچکدام پاسخ 
معضالت بنيادی اقتصاد سرمايه 

در ھر دوره .  داری ايران را نميدھد
اجرای گوشه ھای مختلف اين 
سياست به تقابل طبقه کارگر و مردم 
محروم با حکومت اسالمی منجر 
شده است و در ايندوره بشدت 

جمھوری .  بيشتری خواھد شد
اسالمی حتی اگر مقاومتھای مختلف 
کارگران در مقابل اين طرح را 
درھم بکوبد، نميتواند مسير تبديل 
شدن به کشوری که سرمايه الزم را 
به خود جلب ميکند و به اين اعتبار 
. به اقتصاد تکانی ميدھد را طی کند

ملزومات اين طرح صرفا اقتصادی 
نيستند ھمانطور که معضالت 

 . حکومت صرفا اقتصادی نيستند

 

جمھوری اسالمی ناچار است بدالئل 
مختلف از جمله شرايط جھانی و 
تعرض عمومی سرمايه به طبقه 
کارگر و تبعيت از نسخه کمابيش 
واحد صرفه جوئی، بدليل کسر 
بودجه سنگين، و بدليل بحران و 
ورشکستگی عميق و تعطيلی بخش 
اعظم صنايع و کارخانجات، ھزينه 
بقا و بازتوليد کل طبقه کارگر را 

اين امر راھی جز .  کاھش دھد
بيرون کشيدن از جيب طبقه کارگر 
و محرومان و ريختن به جيب 

به اين معنی .  سرمايه داران ندارد
در ايران اين سياست تفاوتی با 
سياست ديگر دولتھای سرمايه داری 

اما به ھمين معنی و نه .  ندارد
اگر در آمريکا و فرانسه و .  بيشتر

انگلستان و آلمان و غيره بتوان با 
چنين طرحھائی بار بحران را 
بدوش طبقه کارگر انداخت و سود 

که ھمين ھم با   -سرمايه را باال برد 
تشديد بحران اقتصادی جھانی زير 

در ايران بدليل   -سوال است 
معضالت پيچيده تر سرمايه داری و 
بويژه بدليل معضل سياسی و ماھيت 
اسالمی حکومت اين نسخه پاسخ 
ندارد و دردی از جمھوری اسالمی 

طرح رياضت .  درمان نميکند

اقتصادی در ايران صرفا طرحی 
اين طرح در .  اقتصادی نيست

عين حال که پالتفرم تشديد فالکت 
طبقه کارگر است، طرحی سياسی 
برای در ھم کوبيدن مھمترين و 
موثرترين جنبش اجتماعی يعنی 
جنبش طبقه کارگر در جدال 

جمھوری اسالمی .  سياسی است
ميداند کارگران و مردم زحمتکش 
که توان اين جيب و آن جيب 
کردن را در مقابل گرانی سرسام 
آور ندارند عليه اين سياست دست 
به شورش و عصيان و اعتراض 

اعتراضاتی که .  خواھند زد
ضربدر نارضايتی عميق يک 
جامعه آماده انفجار ميشود و 
ميتواند تومار جمھوری اسالمی 

 . را درھم بپيچد

 

 "جنوب -شمال "

جمھوری اسالمی و تحليلگران 
ناقص العقلش اعتراضات سال 

فتنه شمال شھريھا و "گذشته را 
. ناميدند"  اعتراض طبقه متوسط

در ادامه اين تحليل و در بحث 
اجرای طرح حذف سوبسيدھا، از 
آنجا که نميتوانند اعتراض به 

شمال "گرانی و فقر را به 
منتسب کنند و ميدانند که "  شھريھا

به اين مسئله "  جنوب شھريھا"
واکنش نشان ميدھند، پيشاپيش و 
در ادامه سياست حذف درون 
حکومتی خود را آماده کرده اند 
که ھر اعتراضی به فقر را به 
جريان موسوی و شرکا نسبت 

ميگويند موج دوم فتنه قرار .  دھند
است شمال را به جنوب وصل کند 
و با اين پوشش لشکر کشی به 
محالت فقير نشين را شروع کرده 

بحث اعتراض شمال شھريھا .  اند
. و طبقه متوسط حرف مفت است

اگر موسوی و جريان اسالمی 
ميتوانست مردم محروم و طبقه 
کارگر را بميدان بکشد ھمان 

آنھا نه .  موقع اينکار را ميکرد
فقط در دوره نمايش مضحک 
انتحابات بلکه ماھھا بعد از آن 
حتی اسم کارگران و مطالبات آنھا 

قبول .  را نيز بزبان نياوردند
" جنوب  –شمال "ظاھر بحث 

حکومت به معنی قبول کل تحليل 
حکومت اسالمی و جريان خامنه 
ای و احمدی نژاد از رويدادھای 

"سال گذشته است شمال و . 
اين تقسيم .  در کار نيست"  جنوبی

4صفحه کار سياسی و   
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اقتصادی شايد بدرد تحليلگران کھنه مائويست و توده ايست از 
اظھارات سرکوبگران حکومتی بخورد اما برای طبقه کارگر و جنبش 

کارگران ھر زمان راسا بميدان بيايند، .  سوسياليستی بی ارزش است
مستقل از اينکه چه مطالباتی را طرح ميکنند، ابتکار عمل سياست را 

وانگھی مطالبات سياسی و آزاديھائی که .  بعھده خواھند گرفت
کارگران مدافع آنند با ھيچ متری با مطالبات و سياستھای جنبش سبز 

اين .  و اصالح طلبان طرفدار اجرای قانون اساسی قابل جمع نيستند
جنبش اساسا در نفی کليه جريانات ارتجاعی و طرفدار وضع موجود 
و برای يک ھدف سوسياليستی و آزادی و رفاه ھمگان به صحنه 

تشکل و صف مستقل و افق سوسياليستی و کمونيستی .  سياست می آيد
  *. ضامن پيشروی و پيروزی اين جنبش است

 مروری بر 
 ...اوضاع سياسی ايران 

 

  1اطالعيه 

 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 به اعضای حزب 
 

 در مورد کنگره اول حزب
 

شود ي زار م رگ گره حزب ب ن ن ک ي زودی اول ا ب ق ه .  رف ل ي ن وس دي ب
د  ام خواھ باطالعتان ميرسانيم که انتخابات کنگره ظرف ماه آينده انج

د .  شد دي ان از رفقايی که عالقمندند خود را برای انتخابات سراسری ک
ان  22کنند، درخواست ميشود که تا  ر  13(   1389آب ب وام ) 2010ن

ر  ه آدرس زي گره ب ن ده ک ن ن کانديداتوری خود را به کميته برگزار ک
 : اطالع دھند

 

wup.congress@gmail.com 
 

 کميته برگزاری کنگره 
 2010نوامبر  2  -1389آبان  11
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 ايران خودرو، مھر کام پارس
 

 اعتراض کارگران -افزايش کاری 
 

بنا به خبر دريافتی، در ادامه سياستھای سود جويانه سرمايه داران و 
عوامل حکومت اسالمی در ايران خودرو مبنی بر افزايش روز افزون 
حجم و فشار کاری به کارگران برای توليد و کسب سود بيشتر، طی 

نفر  70، عوامل کارفرما بيش از "کيانمھر"روزھای گذشته بنا به دستور 
از کارگران بخش داشبورد سازی سمند را بشدت تحت فشار قرار داده تا 

ھم اکنون کارگران اين بخش در يک .  بر ميزان توليد روزانه خود بيافزايند
خواست .  قطعه کار را تحويل دھند 430ساعته کاری بايستی  12شيفت 

قطعه يعنی  560قطعه به  430کارفرما افزايش ميزان و حجم کار از 
قطعه در روز توسط ھمان تعداد کارگران در ھمان ساعت  130افزايش 
 . کاريست

 

در چند روز گذشته عوامل کارفرما کوشيده اند با وعده ھای دروغ و بی 
اساس و در عين حال با ايجاد فضای ارعاب و تھديد کارگران به اخراج 
سياست ضد کارگری خود را پيش برده و کار اضافه و استثمار بيشتر را 

اما با اينحال با اعتراض و مخالفت و عدم .  به کارگران تحميل کنند
 . ھمکاری قاطع  کارگران روبرو شده اند

 

با اجرای اين طرح حتی فرصت دستشويی رفتن :  يکی از کارگران ميگفت
از قرار کارفرما از تحميل اين طرح جنايتکارانه به .  ھم نخواھيم داشت

کارگران مايوس شده و اعالم داشته اند شايد از نيروھای جديدی استفاده 
ھم اکنون جدال و درگيری بر سر اجرا و عدم اجرای اين طرح بين .  کنيم

 . کارگران و سرمايه داران ادامه دارد

 

نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با  3500مھر کام پارس با بيش از 
ساعته  12ھزار تومانی و دو شيفت فشرده و سنگين  300دستمزدھای 

کاری، واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع سپر و داشبرد ايران 
ساعته کاری حذف و دو  8شيفت  3از سال گذشته نيز .  خودرو می باشد

کيانمھر مدير شرکت .  ساعته کاری به کارگران تحميل شده است 12شيفت 
و از اوباش حکومت اسالمی در اين روزھا بسياری از دزديھايش رو شده 

 . و زمزمه جابجائيش با مھره ديگری ھمچنان بر سر زبانھاست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010نوامبر  16 – 1389آبان  25

 

بدون  ،جھان بدون فراخوان سوسياليسم
“ خطر”بدون  ،اميد سوسياليسم

به چه منجالبى تبديل  ،سوسياليسم
!ميشود  

 

 منصور حکمت

 

تمام فالسفه تاکنون جھان را تفسير 
حال آنکه مسئله بر سر     ،کرده اند

!                              تغيير آنست  
 کارل مارکس 
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حزب مشروطه ايران در شرايط 
دارند .  خطيری قرار گرفته است

شير يا خط ميکنند که  ،چانه ميزنند
چه تصميمی برای آينده خود 

 ،مبارزه با رژيم اسالمی.  بگيرند
دفاع از  ،ذوب شدن در جنبش سبز

و يا ھر  ،کليت رژيم اسالمی
از قرار  ،ترکيبی از اين اجزاء

انتخاب ھای پيشاروی اين حزب 
ھستند؟ شايد ھم تصميمشان را 

دارند راه توجيه کردن  ،گرفته اند
 .آن را جستجو ميکنند

  

خيزش توده ھای مردم در يکسال 
و نيم گذشته دست آوردھا و 
ھمچنين تلفات سياسی متفاوتی از 

حزب .  خود بر جای گذاشت
مشروطه ايران يکی از اين تلفات 

خصلت .  دگرگون شدند.  بود
اپوزيسيونی و دست راستی خود 
را از دست داده و به تدريخ 
تشخيص تفاوت سياسی آنھا با 
جناحھايی از رژيم و يا کل رژيم 
اسالمی سخت و غير ممکن 
ميشود و ھر روز بيشتر در 
. جناحھای رژيم مستحيل ميشوند

 مساله از چه قرار است؟

 

آقای داريوش ھمايون تئوريسين 
اين حزب مصاف پيشاروی حزب 
متبوعش را در سئوالی اينگونه 

"فورموله کرده است مبارزه با : 
جمھوری اسالمی با ھر پيامدی 

و پاسخ صريح و "  برای ايران؟
روشن خود را در با پيچاندن در 

اينگونه بيان "  شرايط خطير"
"ميکند در صورت حمله نظامی : 

و به خطر افتادن يکپارچگی ايران 
موقتا در کنار ھمين رژيم که 
قديمی ترين مخالف آن ھستم و با 
آن ضديت وجودی دارم قرار 

بدين معنی که ھر خواھم گرفت 
فعاليت ضد رژيم را تا برطرف 
شدن خطر محکوم خواھم شمرد 
و به سھم خود ھمه ايرانيان را به 

 

 

 حزب مشروطه کجا ايستاده است؟
 

دفاع از ميھن در زير ھر "تا فراخوان به " انتخابات رژيم"از فراخوان به شرکت در 
 !"محکوم کردن ھر فعاليت ضد رژيم"و " حکومتی

 

 علی جوادی

دفاع از ميھن در زير ھر 
حکومتی باشد فراخواھم 

(خواند ) تاکيد از من است." 
البته بايد ياد آور !  مبارکشان باد

شد که پيش از آن نيز اعالم 
کرده بودند که در شرايط فعلی 
سرنگونی رژيم اسالمی از 

 !دستورشان خارج است

 

اين چرخش سياسی مسلما 
برای جنبش سبز و جناح 
اصالح طلب حکومتی يک 

اگر .  دست آورد تمام عيار است
در دوران جنبش  ،در دوره قبل
توانسته بودند  ،دوم خرداد

 –بخشھايی از جنبش ملی 
اسالمی را به زير پرچم خود 

قادر شدند جريانات  ،بسيج کنند
اکثريتی   –رنگارنگ توده ای 

و شاخه ھای مختلف جبھه ملی 
و نھضت آزادی و امثالھم را 
در زير چتر دوم خرداد گرد 
آوردند و بار ديگر به کليت 
 ،رژيم اسالمی پايبندشان کنند

در اين شرايط توانستند بخشی 
از جنبش ناسيوناليسم محافظه 
کار پرو غربی را در زير چتر 

اين دستاورد .  خود گرد آورند
يک برگ مھم جنبش اصالح 
طلبی حکومتی برای بقاء و 
چانه زنی با جناح حاکم رژيم 

استقبال جريانات .  اسالمی است
اسالمی از اين چرخش   –ملی 

ھمه جانبه اين جريان به سمت 
 –مواضع پايه ای جنبش ملی 

اسالمی و جناح اصالح طلب 
 .حکومتی بدون دليل نيست

  

اين چرخش در عين حال 
سرنوشت اين حزب و 
بخشھايی از جنبش ناسيوناليسم 
پرو غربی را با سرنوشت 
جناح اصالح طلب حکومتی 

به  ،شکست آنھا.  گره ميزند
شکست اين جريان تبديل 
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بی آبرويی آنھا به بی .  ميشود
آبرويی بيشتر اين جريان تبديل 

و کال پروژه اين نيروھا و .  ميشود
چھارچوبھای سياسی آنھا را لخت و 
عريان و بدون حائل اپوزيسيونی در 

مردمی که .  مقابل مردم قرار ميدھد
برای سرنگونی رژيم اسالمی به 
خيابانھا آمدند و فرياد مرگ بر 
رژيم اسالمی را به اشکال متفاوت 

اين جريانات را نه  ،سر داده اند
تکيه گاه خود بلکه مانعی در مقابل 
پيشروی در پروسه سرنگونی رژيم 

مردمی .  اسالمی قلمداد خواھند کرد
که برای سرنگونی رژيم اسالمی 

در پس ھر  ،لحظه شماری ميکنند
تالشی ميکوشند تا رژيم اسالمی را 

اين جريانات را بمثابه  ،بزير بکشند
متحدان بخت برگشته رژيم اسالمی 
از سر راه خود کنار خواھند زد و 
آنھا را افشاء و بی آبرو خواھند 

 .کرد

  

پی آمدھای چنين چرخشی کامال 
جايگاه سياسی جديد .  روشن اند

چنين نيرويی بدون لحظه ای ترديد 
نيرويی .  کامال قابل تشخيص است

که سرنگونی رژيم اسالمی را از 
دستور کار سياسی خود خارج کرده 

يک نيروی مدافع رژيم  ،است
نيرويی که يک رکن .  اسالمی است

استراتژی سياسی اش محکوم کردن 
 ،تالش مردم سرنگونی طلب است

يک نيروی مرتجع مدافع رژيم 
نيرويی که فراخوان .  اسالمی است

حمايت از رژيم اسالمی را تحت ھر 
شرايطی ميدھد يک نيروی متحد 

چنين نيرويی را .  رژيم اسالمی است
بمثابه يک متحد حتی مقطعی رژيم 
اسالمی فقط بايد افشاء و بی آبرو 

 .کرد

  

اين چرخش سياسی حزب مشروطه 
صفوف جنبش ناسيوناليسم پرو 
غربی را آشفته تر و بی افق تر 

حزب مشروطه يک نيروی .  ميکند

مطرح سازمانيافته در صفوف 
جنبش محافظه کار پرو غربی 

نيرويی است که بخش .  است
وسيعی از اين جنبش را با خود 

يک پی آمد اين چرخش .  دارد
تشديد کشمکش در صفوف اين 
جنبش و الجرم کم تاثير شدن کل 
اين صف در تحوالت آتی جامعه 

 .است

  

اما تاثير اين چرخش بر جنبش 
 ،جنبش کمونيسم کارگری ،ما

چيست؟ در يک کالم چنين 
چرخشی کار جنبش ما را در 
پروسه کنار زدن جنبش 
ناسيوناليسم پرو غربی بمثابه يک 
جريان مدعی قدرت سياسی در 

اگر .  جامعه سھل و آسانتر ميکنند
پيشتر اين جريان و اين جنبش 
بمثابه يک نيروی مدعی قدرت 
سياسی برای ما موضوعيت 
داشتند اکنون و در پس اين 
تحوالت بمثابه يک نيروی مدافع 
رژيم اسالمی و نيرويی در مقابل 
تالش جامعه برای سرنگونی 
 .رژيم اسالمی برای ما مطرح اند

  

اين خالصه و ماحصل اين 
اما اين چرخش .  تحوالت است

سياسی در صفوف جنبش 
ناسيوناليسم پرو غربی را چگونه 
توجيه ميکنند؟ بھانه ھايشان کدام 

 واقعيت چيست؟  ،است

 

داريوش ھمايون چرخش به سمت 
دفاع از رژيم اسالمی را با چند 

او برای .  تز پايه ای توجيه ميکند
آينده معينی سرمايه گذاری کرده 

سه فاکتور تعيين کننده در .  است
حفظ   -١.  اين راستا مطرح ميشوند

تماميت ارضی ايران و خطراتی 
که از قرار 

6صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 6صفحه     

اين چھارچوب جغرافيايی را تھديد 
جدال جناحھای رژيم   -٢.  ميکند

در "  روحانيت"اسالمی و دفاع از 
دفاع از جناح   -٣".  سپاه"مقابل 

اصالح طلب حکومتی در تحوالت 
به ھر کدام .  کنونی و آينده ايران

از اين تزھا بطور مختصر بايد 
 .پرداخت

  

يک رکن چرخش سياسی  -١
حزب مشروطه به دفاع از رژيم 
اسالمی و صدور فراخوان مقابله 

حفظ تماميت  ،با سرنگونی طلبی
از قرار .  ارضی ايران است

حاضرند با شيطان ھم بخاطر حفظ 
. ھمسو و متحد شوند"  گربه"اين 

حاضرند با سران رژيم اسالمی و 
حتی خامنه ای متحد شود تا شايد 

چند پارگی را از سر "  خطر"
جنگ احتمالی .  دور کنند"  ايران"

را عاملی در چند پارگی جامعه و 
از دست رفتن تماميت ارضی 

در اين راستا .  ايران قلمداد ميکنند
به فاکتورھای متعددی بايد اشاره 

 . کرد

 

تماميت ارضی ايران يک رکن 
ھويتی و پايه ای ناسيوناليسم پرو 

اين جريان با ھويت .  غربی است
ايرانی و تماميت ارضی متولد 

بر اين تصور کودنانه .  شده است
اند که در ھمبستگی با رژيم 
اسالمی ميتوانند چھارچوب 
جغرافيايی ايران را در پس 

اما .  مخاطرات احتمالی حفظ کنند
در واقع بخش عمده سياستشان 
. کمک به بقای رژيم اسالمی است

در اين راستا کامال ناسيوناليستی 
. عمل ميکنند"  پيگير"و 

ناسيوناليسم پرو غربی ھمواره در 
لحظات خطير جامعه خود را در 
کنار رژيم اسالمی و ھر جک و 
جانور ديگری که حاکم بر 
سرنوشت مردم بوده است يافته 

از اين بابت دارند کاری را .  است
ميکنند که تمام ناسيوناليستھا در 

 

 

 حزب مشروطه 
 ...کجا ايستاده است 

 

 

دوره ھای بحرانی و مقاطع 
. حساس تاريخی انجام ميدھند

محاسبات اين جريان بر اين 
راستا است که در صورت 
حمله نظامی به ايران 
احساسات کور ناسيوناليستی 
در جامعه شدت خواھد گرفت 
و چرخشھای سياستی متعددی 

در .  در جامعه رخ خواھد داد
آن شرايط سياست ناسيوناليستی 

به سياست "  دفاع از ميھن"
تبديل "  دفاع از رژيم اسالمی"

خواھد شد و اين جريان ميتواند 
در جلوی صف "  قھرمانانه"

تحرک ناسيوناليستی قرار 
به اين اعتبار حاضرند .  بگيرد

بی آبرويی امروز خود را به 
اميد آبرويی در فردا و 
. چرخشھای فردا معامله کنند

اين تبيين المنتھای اصولی ای 
در چھارچوب جنبش 

داريوش .  ناسيوناليستی دارد
ھمايون تنھا دارد آينده و 
سياست استراتژيک 
ناسيوناليستی در شرايط جنگ 

اما بيان و اتخاذ .  را بيان ميکند
سياست ناسيوناليستی در 
شرايط جنگ در شرايط پيش 
از جنگ تنھا يک ريسک 
سياسی کشنده برای اين جريان 

زمانيکه اين جريان .  است
سرنوشت سياسی امروز خود 
را به سياستش در شرايط جنگ 
آتی گره ميزند و با اين بھانه 
خود را در کنار خامنه ای و 
ساير آدمکشان رژيم اسالمی 
قرار ميدھد بايد از ھم اکنون 
ھم مھر دفاع از رژيم اسالمی 
را ھم بر پيشانی خود حک شده 

 .ببيند

  

اما جنگ و حمله نظامی به 
ايران يک احتمال واقعی در 

نه آمريکا .  شرايط کنونی نيست
در شرايط داخلی و خارجی ای 
است که بتواند يک حمله 
نظامی ديگری را سازمان دھد 
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و نه در صحنه بين المللی توان 
. پيشبرد چنين سياستی را دارد

بحران اقتصادی و در ھم ريختگی 
ھيات حاکمه آمريکا را ھم به اين 

بعالوه .  فاکتورھا بايد اضافه کرد
ھمين چند روز پيش بود که رابرت 
گيتس وزير دفاع آمريکا اعالم کرد 
که حمله نظامی به ايران حتی قادر 
به نابودی پروژه تسليحات اتمی 

حال اگر .  رژيم اسالمی نخواھد بود
خطر جنگ يک واقعيت فعلی و داده 
شده در شرايط حاضر نيست نتيجتا 
چرخش سياسی اين جريان به دفاع 
از رژيم اسالمی تنھا حاصلش برای 
اين جريان چيزی جز بی آبرويی و 

 .ايزوله شدن بيشتر نيست

  

جدال جناحھای رژيم اسالمی و  -٢
دفاع از جناح خامنه ای و 

". سپاه"در مقابل جناح "  روحانيت"
داريوش ھمايون برای دفاع خود از 
جناح خامنه ای به يک تقسيم بندی 
کاذب در صفوف جمھوری اسالمی 

اعالم ميکند سپاه در .  دست ميزند
حال تسلط بر تمامی ارکان حاکميت 
رژيم اسالمی است و نتيجتا بايد در 

تازه به دوران "مقابل اين نيروی 
از جناح خامنه ای و "  رسيده

اين تقسيم .  دفاع کرد"  روحانيت"
بندی کاذب است چرا که نه سپاه 
نيروی يک دستی است و نه 

نيروی يک پارچه ای "  روحانيت"
است و نه چنين تقسيم بندای واقعی 

اين نيروھا تماما گرايشات .  است
مختلف حاکميت ارتجاع اسالمی را 

واقعيت اين .  در خود حمل ميکنند
تقسيم بندی کاذب سياسی جناحھای 
رژيم اسالمی را بايد در سياست 
جريانات اصالح طلب حکومتی 

اين جريانات زمانيکه .  جستجو کرد
متوجه شدند که مردم بر خالف 
سياستشان راس حکومت اسالمی را 

فريادھای مرگ بر  ،نشانه گرفته اند
خامنه ای در خيابانھای تھران و 
ساير شھرھای ايران فرياد زده 

با تز تمام قوا عليه سپاه و  ،ميشود
به اين .  احمدی نژاد به ميدان آمدند

جريان رسما گفته شده بود که اگر به 
اصل واليت فقيه سوگند وفاداری ياد 

با عواقب وخيم تر سياسی  ،نکنند
از اين رو .  مواجه خواھند شد

و .  کردند"  تعديل"سياست خود را 
متعاقب آن تالش کردند تا تقسيم 
بنديھای سياسی الزم در حاکميت را 
بر مبنای مصالح سياسی شان 

حزب مشروطه و ھمچنين .  بچينند

 –بسياری از جريانات توده ای 
اکثريتی نيز تحليل خود از 
جناحھای رژيم اسالمی را بر اين 

و ھمانطور .  روال استوار کردند
که اصالح طلبان حکومتی بار 
ديگر در مقابل خامنه ای و باندش 
کرنش کردند اين جريان ھم 
وقيحانه اعالم کرد که در مقابل 

از خامنه ای و "  سپاه"جناح 
 .دفاع ميکنند" روحانيت"

  

حزب مشروطه اميد خود در  -٣
تحوالت آتی را به جناح اصالح 

در .  طلب حکومتی گره زده است
 –واقع مانند ساير نيروھای ملی 

اسالمی بزير پرچم اين جريانات 
بعالوه .  رژيمی به خط شده است

رسما اعالم کرده اند که حکومتی 
بودن اين جريان يک ويژگی 

بعضا بر اين .  مثبت برايشان است
پندارند که اين جريانات به رژيم 

خواھند کرد و "  خيانت"اسالمی 
اين جريانات در پس تحوالت آتی 
خواھند توانست جايی برای خود 
در کنار اين جريانات دست و پا 

اين اميد و توھم کاذب زمينه .  کنند
ھای عينی روشنی برای اين 

ميدانند که دستشان .  جريان دارد
به جايی در جامعه ايران بند 

ميدانند که پروژه شان .  نيست
بمثابه يک جريان مدافع پادشاھی 
کامال شکست خورده و بی آينده 

سمبل و رھبر سياسی شان .  است
بيش از ھر چيز برايشان پاشنه 

دفاع از موسوی و .  آشيل است
کروبی را پروژه واقعی تر از 
پروژه ابقا و باز گرداندن پسر شاه 

اما دچار .  به تاج و تخت ميدانند
مردم .  يک اشتباه مھلک شده اند

ايران خواھان سرنگونی و نه 
اصالح .  اصالح رژيم اسالمی اند

طلبی يک پروژه مرده سياسی در 
ھيچ دريچه ای .  جامعه ايران است

در آينده سياسی به رويشان باز 
امکان قرار گرفتن در .  نيست

پستھای دولتی در مضحکه 
. انتخاباتی رژيم اسالمی را ندارند

" خيابان"نتيجه اعتراض مردم در 
نميتوانند مردم  ،را ھم ديده اند

سرنگونی طلب را در خيابان 
از اين رو در .  کنترل و مھار کنند

يک بن بست سياسی قرار گرفته 
نه جناح حاکم به بازی شان .  اند

ميگيرد و نه ميتوانند خود را به 
بعالوه در .  جناح حاکم تحميل کنند

پس ھر 
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تحرک سرنگونی طلبانه توده ھای مردم ضعيف تر و ناتوان تر 
سرمايه گذاری حزب مشروطه بر آينده سياسی جريان .  ميشوند

 . اصالح طلب حکومتی شرط بندی بر روی اسب بازنده است
 

جنبش ناسيوناليسم پرو غربی يکبار در پس حمله نظامی آمريکا به 
عراق و اميد اين جريان به تکرار اين سناريوی خونين در ايران 

يکبار ديگر ھم با استراتژی اتحاد با اصالح طلبان  ،شکست خورد
حکومتی و در دفاع از جناح سبز و جناح خامنه ای در پس تحوالت 

اين تغيير و تحوالت شرايط را برای پيشروی جنبش کمونيسم .  حاضر
. کارگری و حزب اتحاد کمونيسم کارگری مساعد تر کرده است

و رفاه و  ،برابری ،کمونيسم کارگری بمثابه تنھا جنبش مدافع آزادی
سعادت مردم ميتواند و بايد در دور آتی تحوالت سياسی جامعه در 

سرنوشت جامعه به ايفای اين نقش .  راس اعتراضات قرار بگيرد
  *.حياتی کمونيسم و طبقه کارگر گره خورده است
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 ...حزب مشروطه کجا ايستاده است 
 

 ساعته  ٢۴راديو 
 “ يک دنياى بھتر”

 

 :مشخصات راديو ماھواره اى يک دنياى بھتر

 

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

برنامه حزب اتحاد “ صداى کمونيسم کارگرى”
به وقت تھران از  ٩کمونيسم کارگرى ھر شب ساعت 

 . کانال راديو يک دنياى بھتر پخش ميشود
 

صداى  ،صداى کارگران کمونيست ،“صداى کمونيسم کارگرى”به 
صداى متعھد به  ،برابرى طلبى زنان و نسل جديدو آزاديخواھى 

صداى مبارزه براى  ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى
سرنگونى جمھورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت 

 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 
 شھال جاھد در آستانه اعدام

 !به اعتراض بلند شويم
 

طبق گزارشات رسيده، حکم اعدام شھال 
سال زندان و شکنجه صادر  9جاھد پس از 

سال از بھترين روزھای  9اين زن .  شده است
زندگی خود را در زندان مخوف رژيم 

تا کنون چندين بار رژيم جنايتکار اسالمی حکم .  اسالمی بسر برده است
اعدام او را صادر کرده و دوباره در اثر اعتراضات بين المللی اين حکم 

شھال جاھد که در شرايط بسيار سختی قرار .  را معلق اعالم کرده است
در نامه ای به  89شھريور  23دارد، برای رھايی از اين وضعيت، روز 

او در اين نامه از الريجانی .  الريجانی جالد خواستار تعيين تکليف خود شد
خواست که يا ايرادات پرونده او را مورد بررسی قرار دھد يا حکم 

  .قصاص را صادر کند

 

شھال جاھد متھم به قتل الله سحرخيزان، ھمسر ناصر محمد خانی، مردی 
است که شھال با او رابطه داشته و به بنا به گفته ھايی با او عقد صيغه بسته 

شھال زير شکنجه و فشارھای روحی در مقطعی به اين قتل .  بوده است
اکنون ناصر .  اعتراف کرده بود، اما بعد از آن اين اعتراف را پس گرفت

 .محمد خانی با کمال وقاحت خواھان قصاص شھال جاھد شده است
 

سال  31.  جمھوری اسالمی ايران يک ماشين تمام عيار آدمکشی است
بايد .  است که بضرب شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکيه داده است

اين جانيان را از اريکه قدرت به زير کشيد و بساط سرکوب و شکنجه و 
سازمان آزادی زن در يک کارزار جھانی در نوامبر .  اعدام را برچيد

موفق شد رژيم اسالمی را وادرا کند تا حکم اعدام شھال جاعد را  2005
اين موفقيت پس از کارزار نجات ليال مافی، افسانه نوروزی و .  لغو کند

حاجيه اسماعيل وند از سنگسار نشان داد که يک کارزار جھانی در دفاع 
از حق زندگی، در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان و يک مبارزه متحد 

 .و متشکل قادر است رژيم اسالمی را عقب نشاند
 

حتی اگر .  با اين حال ما بخوبی می دانيم که اين کارزاھا پايان کار نيست
حکم اعدام شھال جاھد، کبرا رحمانپور، سکينه محمدی و ھزاران زن اسير 
در چنگال اختاپوس مرگ و جنايت اسالمی لغو شود، اين کارزارھا بايد تا 

نبايد اجازه دھيم رژيم اسالمی در .  روز آزادی اين متھمين ادامه پيدا کند
يک اقدام مخفيانه به ھمان طريق که دالرا دارابی، فرزاد کمانگر، سھيال 
قديری، بھنود و ھزاران انسان ديگر را به قتل رساند، شھال و سکينه و 

بايد با قدرت به ميدان آمد و با اعتراضی پرشور .  ديگران را نيز اعدام کند
عليه حکومت اسالمی و احکام اعدام در ايران صدای انسانيت و زندگی را 

 .رساتر ساخت
 

 زنده باد آزادی زنده باد برابری

 سازمان آزادی زن
 2010نوامبر   7

www.azadizan.net 
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سايت اخبار روز بيانيه جعفر 
پناھی سينماگر ايرانی را به رئيس 
دادگاھی که قرار است ايشان را 

طبق .  محاکمه کند درج نموده است
اطالع ھمين سايت جعفر پناھی 

ھمراه عده ای  1388در اسفند ماه 
ديگر از ھنرمندان و اعضای 
خانواده اش در منزلش بازداشت 

به  1389شد و در چھارم خرداد 
دويست ميليونی از  هگذاشتن وثيق

تا اينجای خبر .  زندان آزاد شد
ھمان اوضاع معمول در ايران 
است و ھرکس به ھر بھانه ای 
جمع شود و ميخواھد با ديگران 
. گپی بزند دستگير ميشود

سرنوشت جعفر پناھی سرنوشت 
 .بسياری است

 

من دقيقا نميدانم در زندان بر 
فقط .  جعفر پناھی چه گذشته است

اين را ميدانم که زندان، زندان 
جمھوری اسالمی است و شوخی 

ھرکس سری به آنجا .  بردار نيست
زده باشد ميداند که زندان و 
. شکنجه روحی و جسمی يعنی چه

در نيتجه ايشان نميتوانند از اين 
اما آنچه .  قاعده استثنی بوده باشد

که توجه من را جلب نمود متن 
دفاعيه ايشان از خودش در مقابل 

من قصد برخورد به .  دادگاه است
ھمه محتوی اين دفاعيه را ندارم و 

 .فقط به چند نکته می پردازم

 

ايشان بعد از گله گذاری از  
توقيف بسياری از فيلمھايش 

چگونه می شود تنھا با : (  مينويسد
استناد به سی درصد از فيلمی که 
ھنوز تدوين و صدا گذاری نشده و 
مراحل فنی آن به پايان نرسيده 

نقل از .......)  کسی را متھم کرد
  بيانيه

 

اگر کسی با اوضاع ايران آشنا  
که اين شخص بايد در (  نباشد 

حتما حق )  گوش گاو خوابيده باشد

 

 

 ! تعارف ھم حدی دارد
 !در حاشيه دفاعيه جعفر پناھی در دادگاه

 

  پروين کابلی

را به جعفر پناھی ميدھد و 
ميگويد که خوب درست 

چگونه ميشود از سی .  ميگويد
درصد يک فيلم فھميد که اين 
فيلم ميخواھد اقدام عليه 
حکومت در ايران را سازمان 

اما برای کسی که به .  دھد
اوضاع ايران آشناست ميداند 
که نفس خواب نما شدن در 

نفس با خود .  ايران جرم است
البته که .  انديشيدن جرم است

سی درصد يک فيلم حتما 
ميتواند محتوی يک فيلم را 

جمھوری اسالمی .  نشان دھد
صدھا مفتخور دانشگاھی و 
اتفاقا تحصيلکرده را برای 
ھمين استخدام کرده است که 
بتواند ھمه چيز را سانسور 

با اسالم تطبيق دھد و به .  کند
بھترين .  خورد مردم بدھد

تکنيک و بھترين کارگردانھای 
متخصص مغزشوئی را برای 

اگر .  تبليغات استفاده ميکند
نميتواند مستقيم اسالم را به 
مردم قالب کند با ساختن 
فيلمھای بظاھر انتقادی و 

لطفا .  اجتماعی وارد ميشود
کمی انصاف داشته باشيد و 
نگاھی به سريالھا و فيلمھای 
ايرانی بياندازيد تا متوجه شويد 
که چگونه اسالم ھمه جا 
حضور نامبارکش را نشان 

مگر ايشان خبر ندارند .  ميدھد
که جمھوری صد ھزار اعدام 
به کسی فرجه دفاع از خود 

 نميدھد؟            

 

جعفر پناھی در ادامه دفاعيه 
من فيلم ساز :  اش ميگويد

اجتماعی ام، نه فيلم ساز 
سياسی، چرا که سينمای 
سياسی را فاقد ارزش ھنری 

سينمای سياسی يعنی .  ميدانم
. سينمای حزبی و شعاری

سينمای حزبی به تماشاگر 
ميگويد چه بايد کرد و چه نبايد 

اما در سينمای اجتماعی .  کرد
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ھرگز برای تماشاگر نسخه پيچيده  
 ...نميشود 

 

. جعفر پناھی در اين نگاه تنھا نيست
راستش منھم اصال ھيچ عالقه ای به 
. فيلمھای شعاری و حزبی ندارم

ممکن است فيلم مستند از حزبی و 
واقعه ای برايم جالب باشد اما در 
غير اين صورت حاضر نيستم وقتم 
را برای ديدن چنين فيلمی که ايشان 

تا اينجا ظاھرا .  ميگويد ھدر دھم
 اناما وقتی ايش.  اختالفی نيست

ميگويد که من قسم خورده ام که فقط 
فيلمھای اجتماعی بسازم ديگر با 

 . ايشان اختالف دارم

 

سوالی که ھنگام خواندن اين دفاعيه 
در مقابلم قرار گرفت بالفاصله اين 
بود کدام موضوع اجتماعی در 
ايران، بويژه در ايران تحت 
حاکميت جمھوری اسالمی، وجود 
دارد که سياسی نباشد؟ ميشود تم 

زنان، :  ھای اجتماعی را بر شمرد
کودکان، دختران خيابانی، اعتياد، 
قوانين تشکيل خانواده و معاشرت 
زن و مرد، عشق، سطح معيشت 
مردم، قدرت خريد، حق سفر، ظاھر 
اجتماعی مردم، حجاب، اينترنت، 
دستمزدھای پرداخت نشده، قوانين 

برای تغيير در کدام ...  خانواده، و 
يک از اين موضوعاتی که بر 
شمردم ميشود بدون گذار از سياست 
تغيير بوجود آورد؟ لطفا اگر کسی 
از راه حل و آلترناتيوی غير سياسی 
خبر دارد ما را ھم باخبر کند که 

 ! نکنيم" تلف"عمرمان را با سياست 

 

و در اواخر نامه ايشان اعالم ميکند 
از ھيچکس حتی بازجوھايش متنفر 
نيست و از آينده و مخاطراتی که 
ايران را تھديد ميکند سخن ميگويد 
و ھشدار ميدھد که بايد  از کينه 
دوزی بکاھيم و به عقايد ھمديگر 

نقل به معنی از .(  احترام بگذاريم
 ) من

جعفر پناھی مثل ھر انسانی حق 
حق .  دارد که از خود دفاع کند

دارد ھر نوع فيلمی که ميخواھد 
حق دارد ھر جا که .  بسازد

فيلمھايش را به .  ميخواھد سفر کند
نمايش بگذارد، آنھا را به بحث 
. بگذارد و سر و صدا راه بيندازند

اما اين حق را جمھوری اسالمی 
آيا .  از ايشان سلب کرده است

وقت آن نيست که ايشان از خود 
 بپرسند چرا؟

  

اين دفاعيه در خود يک دفاعيه 
دفاعيه طيف .  شخصی نيست

روشنفکری است که امروز در 
قامت ھای مختلف با علم کردن 
پرچم حقوق مدنی، تالش ميکنند 
که جمھوری اسالمی را با 

انتقادات "تغييرات کوچک و 
درون سيستمی نگه "  اجتماعی
انتقاداتی است که درست .  بدارند

به مانند اکثر فيلمھا و سريالھای 
ايرانی که اتفاقا به دليل سانسور 
در ايران بينندگان ميليونی دارند 
اسالم و خرافات را زير نقد قرار 

 . نميدھند

 

مشکل جامعه قلم بدست و فيلم 
ساز و شعرا و ادبا در ايران اين 
نيست که بقول جعفر پناھی آثار و 
فيلمھای حزبی و شعاری توليد 

چيزی که خيلی ھا در (ميکنند، 
ايران کرده اند و در خدمت رژيم 
ھم بوده اند و خجالت ھم 

سوال اين است که )  ميکشندن
چگونه ميشود که در خدمت 
خرافات نبود؟ در خدمت ادامه 
زن ستيزی و بقای رژيم نبود؟ به 
حقيقت پايبند بود؟ ارتجاع را 
تطھير نکرد؟ آيا ميشود به سيستم 
آپارتايد و سرکوب و تجاوز و فقر 

چشمک نزد 
9صفحه   
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و واقعا فيلم از واقعيات اجتماعی ساخت و از اداره 
سانسور اسالمی عبور داد و زندگی ھم کرد؟ يا نه، 
بايد با بازجو ديالوگ کرد، اعتراض بحق عليه بی 

ناميد و در عين "  خشونت"عدالتی را مستقيم و تلويحا 
" ما ھنرمنديم"و "  ما نويسنده ايم"حال که شعار کھنه 

و سياسی نيستيم سرداد اما خط سياسی مشخصی را در 
 چھارچوب اين حکومت پيش برد؟ 

 

ھر .  تاريخ ادبيات و ھنر در ايران تاريخ جالبی است
در زمان خود ميماند و .  دوره ای آينه زمان خود است
نويسندگان توانا و شاعر .  کمتر به آينده نگاه ميکند

خوب و فيلمسازان و عکاسان بسياری که معموال ھمه 
اينھا در طيف روشنفکران يک جامعه قرار ميگيرند 

اما ھمين تاريخ ميتواند شھادت .  در ايران کم نبوده اند
بدھد که تعداد بسيار انگشت شماری از اينان بطور 

از .  از فقر نوشتند.  واقعی از درد و رنج مردم نوشتند
چرا کسی پيدا نشد که از .  سرکوب و تجاوز نوشتند

. و قيام مردم فيلمی تھيه کند و کتابی بنويسد 57انقالب 
چرا کسی از زندگی سکينه آشتيانی و کبرا رحمانپور 

اينھا که سياسی نيست؟ زنان طبقه .  فيلم تھيه نميکند
زحمتکش جامعه اند که به دام قوانين شريعت اسالم 

 چرا کسی از عاطفه رجبی فيلم تھيه نميکند؟. افتاده اند
  

جامعه روشنفکر دوم خردادی ھنوز در خواب جاده 
سبزی است که قرار است به باغی که ھمگی در صلح 

البته زنان در (و صفا در کنار ھم بسر ميبرند برسد 
ھنوز دو ).  يک طرف و مردان در طرف ديگر باغ

سال بعد از انتخابات و شورش ھای عظيم شھری 
معتقد به ظھور امام زمانی است که ھمگی را از اين  

اين توھمات .  اين خيالی بيش نيست.  اوضاع نجات دھد
"شکست خوردند . شکست خوردند"  اجتماعا. 

. ھمانطور که احيای مشروطه شکست خورده است
اينھا تقصير سياست شعاری و حزبی نيستند، معضل 
سياست اسالم زده و مماشات گری است که ديگر از 
سلول سلول اين فرھنگ و ادب رسمی و نيمه رسمی 

مشکل عميق تر است و با تعارفات .  جدا نيست
                                                            *. ديپلماتيک حل نميشود

 

 ! تعارف ھم حدی دارد
 ...در حاشيه دفاعيه جعفر پناھی در دادگاه 

       

اولين جلسه خانه حزب در 
 !ھلند با موفقيت برگزار شد

 

 

در شھر  2010نوامبر  12اولين جلسه خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تاريخ 
تعدادی از رفقای عضو و کادر و ھمچنين تعدادی از .  آمستردام، ھلند، برگزار شد

دوستداران حزب در اين روز در خانه حزب گرد آمدند و در مورد مسائل مختلف سياسی، 
معرفی تشکيالت واحد ھلند حزب و دفتر دفاع از حقوق پناھندگی حزب بحث و صحبت 

 .شد

 

تعداد بسيار بيشتری تمايل به شرکت در اين جلسه داشتند که بعلت مشکالت مختلف 
نتوانستند در آن شرکت کنند، اما در ھمان روز به رفقای حزب تلفن زده، علت غيبت خود 

 . را توضيح داده و عالقه شان را برای شرکت در جلسه بعدی اعالم کردند

 

در ابتدا رفيق مجيد پستانچی، عضو کميته مرکزی حزب، به ميھمانان خوش آمد گفت، 
ھدف حزب از تشکيل مرتب خانه حزب را به حاضرين توضيح داد و سپس رفيق جمال 

بعد از آن مبحثی در مورد .  ارژنگ را بعنوان دبير جديد تشکيالت ھلند حزب معرفی کرد
سيستم پناھندگی در کشور ھلند طرح شد که در اين مبحث دفتر دفاع از حقوق پناھندگی 

 .بحث داغی در ھر دو مورد ميان حاضرين درگرفت. حزب معرفی شد

 

 .رفقا سپس از ميھمانان دعوت کردند که بعضويت حزب اتحاد کمونيسم کارگری درآيند

 

بر روی ميزکتاب حزب، عالوه بر فرم ھای عضويت، برنامه حزب، يک دنيای بھتر، 
و ھمچنين نشريات حزب "  کنترل کارگری"و "  وظايف دانشجويان کمونيست"جزوات 

 . ارائه شده بود

 

اين فرصت .  از اين پس خانه حزب ماھی يکبار در شھر آمستردام برگزار خواھد شد
بسيار خوبی است تا انسان ھای راديکال، آزاديخواه، برابری طلب وکمونيست گرد ھم آيند 
و در مورد اوضاع سياسی و راه رھايی جامعه از فقر، تبعيض، اختناق و خفقان بحث و 

ھمچنين اين جلسات اين امکان را فراھم می آورد تا برای مبارزه عليه رژيم .  گفتگو کنند
اسالمی، مماشات دولت ھلند با اين رژيم، سياست ھای ضد انسانی و ضد پناھندگی يا 

ما بدين .  راسيستی دول ھلند ميان ايرانيان مقيم ھلند بحث شود و ھم نظری بوجود آيد
وسيله از تمام ايرانيان مقيم ھلند، از کليه انسان ھای آزاديخواه و برابری طلب و کمونيست 

جلسه بعدی ما .  دعوت می کنيم که در خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری شرکت کنند
 .دسامبر خواھد بود 10روز جمعه 

 

 جمال ارژنگ، 

 دبير تشکيالت ھلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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!يا کار يا بيمه بيکارى  

! کارگران شاغل و بيکار
متحدانه عليه بيکارى بميدان 

!بيائيد  
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اکنون با گذشت بيش از يکسال از 
مبارزات و اعتراضات توده ھای 

برای مردم بجان آمده ميليونی 
سرنگونی جمھوری اسالمی، 
ماھيت سياستھای عوامانه راست 
و پوپوليستی حميد تقوايی و حزب 
متبوعش بيش از بيش روشن شده 

اگر انتقادھای کمونيستی .  است
کارگری ما در ابتدا برای برخی 
ھنوز غير قابل ھضم بود، حاال 
ديگر با گذشت زمان و با فرو 
نشستن احساسات و توھمات پوچ 
و توخالی، حميد تقوايی و حزبش 
عريان تر و بيدفاع تر از ھر 
زمان در حاليکه در انواع 
گرايشات راست دست و پا ميزنند 
در برابر انظار و نقد روشن 

 . مارکسيستی قرار گرفته اند

 

برای جلوگيری از ھر اتھامی از 
يکسو و داشتن مرز روشن با 
تحريف کنندگان اعتراض برحق 
مردم عليه ارتجاع اسالمی از 
سوی ديگر، بايد تصريح کرد که 
مبارزات سراسری، شھامت ھا و 
رشادت ھا، جان باختن ھا و از 
خود گذشتگی ھا، و ھمه 
فداکاريھای فراموش نشدنی و 
عظيم مردم کارگر و زحمتکش 

سال از مبارزه  31طی بيش از 
خستگی ناپذير، و ھمينطور 

 88اعتراض توده ای در سال 
برای سرنگونی جمھوری 
اسالمی، تاريخ يک تالش مستمر 
برای آزادی و امری ارزشمند 

تنھا مغرضان و .  بوده و ھست
طرفداران وضع موجود ميتوانند 
منکر مبارزات و جانفشانی و از 
خود گذشتگی توده ھای ميليونی 
مردم محروم و سرکوب شده عليه 

 . حاکميت اسالمی باشد

 

تا  57واقعيت اينست که از سال 
امروز و با گذشت مقاطعی که 
سرکوب حاکميت اسالمی سرمايه 

 

 حميد تقوايی 
 !و نعل وارونه انقالب

 

 کامران پايدار

روی دوش تلفات بيشمار 
موجوديت منحوسش را سرپا 
نگه داشته است، ھر روز بر 
خشم و تنفر و عزم ميليونی 
کارگران و مردم زحمتکش 
برای به زير کشيدن حکومت 
. اسالمی افزوده تر شده است

در عين حال در تحت شرايطی 
که مبارزات سرنگونی طلبانه 
مردم ھر روز عمق و وسعت 
بيشتر يافته است در ھمان 
راستا و به ھمان ميزان ھم 
جمھوری اسالمی در جنگ بقا 
به حکومتی چند پاره تر با 
جناحھای متفرقه و متناقض 

بحرانھای .  تبديل شده است
سياسی، فرھنگی، اجتماعی و 
مھمتر از ھمه بحران و بن 
بست و فالکت روز افزون 
اقتصادی در ھمه عرصه 
ھايش، بيش از پيش اين 
حکومت را به لبه پرتگاه و 

سير .  سقوط سوق داده است
زوال و پوسيدگی و منفوريت 
جمھوری اسالمی برای ما 

تنھا .  ھميشه روشن بوده است
کسانی منکر خشم و نارضايتی 
و اعتراضات مردم و مبرميت 
مبارزه برای سرنگونی 
جمھوری اسالمی اند که نفعی 

 . در اين پروسه ندارند

 

اينھا ھمه واقعيتھايی انکار 
ناپذيرند و ھر روز با آن 

اما بايد توجه .  روبرو ھستيم
داشت اين يک طرح و تصوير 

سال پيش تا  31از .  کلی است
امروز يک جنبش نخواستن اين 
حکومت با طيفھا و گرايشات 
مختلف در برابر جمھوری 
اسالمی وجود داشته است و در 
ھر مقطع خود را بصورتی 

اما ھر خيزش .  بروز داده است
و اعتراضی، ھر شورش 

" انقالب"شھری و ھر قيامی 
عالوه بر اين ھر .  نيست
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انقالبی ھم انقالب کارگری و 

عدم درک و .  سوسياليستی نيست
تمايز ايندو عواقب وخيمی دارد که 
منشا انواع شکست و بن بست 

حزب ما بطور روشن .  سياسی است
و شفاف برای سازماندھی يک 
انقالب کارگری و سوسياليستی 

انقالبی که .  مبارزه و تالش ميکند
بتواند حاکميت شورايی کارگری را 
اعمال داشته و نظام سرمايه و کار 

ما .  مزدوری را ملغی سازد
کمونيستھا برای کسب قدرت سياسی 
نيازمند سازماندھی جنبش کارگری 
و نيازمند صف مستقل کارگری 

منافع طبقاتی و مواضع ما .  ھستيم
بمثابه حزب رھبر و سازمانده 
انقالب کارگری و سوسياليستی با 
خيل بسياری از نيروھای 
اپوزيسيون جمھوری اسالمی که 
حتی برای سرنگونيش می کوشند 

 . متفاوت و اساسا متضاد است

 

اما تا آنجا که به مبارزات و 
اعتراضات يکسال گذشته بر 
ميگردد، حميد تقوايی با دستپاچگی 
مبارزه و اعتراضات کل جنبش 

نام نھاد و با "  انقالب"سرنگونی را 
تر دستی خاصی کوشيدند حزبشان 

!! جار بزنند"  رھبر انقالب"را ھم 
رھبری ح ک ک گاھی در آغوش 
جانيان از حکومت رانده شده ای 
چون موسوی و کروبی نرد عشق 
می باختند و دقايقی را در سايه سار 
پرچم شير و خورشيد نشان سلطنت 
طلبان مرتجع و طيف انواع 
نيروھای اپوزيسيون راست و پرو 
غرب بيتوته ميکردند و در اين ميان 

رھبر "ھم توھم برشان داشته بود که 
ھمه !!  اند"  و سازمنده انقالب

بخوبی بياد داريم که آقای تقوايی با 
چه حرارتی ميگفت ما وقت کشتی 
گرفتن با موسوی و کروبی را 

اما دنيای دون کيشوتھا و ...  نداريم و
کابوس زدگان کسب قدرت به ھر 
بھائی و به ھر بھانه ای فرسنگھای 
فرسنگ با واقعيتھای سرد و سخت 

جريانی که .  زندگی فاصله دارد
ميخواھد به ھر بھائی اجتماعی شود 
و به ابتدايی ترين اصول و بنيادھای 
فکری خودش بطور تحقير آميزی 
چوب حراج زده سرانجامی جز 

مثل .  انزوا و بن بست سياسی ندارد
سال گذشته، مبارزات قھرمانانه  31

مردم محروم و ناراضی در سال 
توسط اوباش حکومت اسالمی  88

به جنايتکارانه ترين شکل سرکوب 

توقع ديگری ھم از اين .  شد
حکومت نبود مگر اينکه کسی 

 . دچار بيماری توھم مزمن باشد

 

اما در مورد توھمات انقالبی و 
خرده بورژوائی ح ک ک چه 
ميتوان گفت؟ حزبی که ھيچ نقشی 
ھم نه در ايجاد و نه در پيشبرد 
اين مبارزات و نه در سازماندھی 

آنھا در ذھن خود .  آن نداشت
انقالبی خلق کردند اما انقالب 
کذايی حميد تقوايی متولد نشده دود 

جالب است حاال .  شد و ھوا رفت
با گذشت بيش از يکسال از انزوا 
و سکوت آقايان به فکر روتوش و 
ماستمالی تزھای مشعشع شان 

اين روزھا تقوايی در !  افتاده اند
تالشی ناشيانه ھنوز ميکوشد تا 
ديدگاھھای غير کارگری و 
مواضع راست سياسی سال گذشته 
خود را به طريقی روتوش نموده 
و ذھن اعضا و کادرھای حزبی 
را از تمرکز بر انحرافات 
سياسی، سازشکاری و چوب 
حراج زدن به مبانی کارگری و 

ايشان با .  کمونيستی منحرف سازد
دامن زدن به سلسله مباحثی تحت 

انقالبی که شکست (عنوان 
ھنوز ميکوشد تا بگويد )  نخورد

بلکه تزھا و !  انقالبش البته که نه
تئوريھای مشعشع اش شکست 

او با زرنگی و تر .  نخورده است
دستی ھميشگی خاص خودش، 

دوره "مثال با وارد کردن بحث 
که يکبار ھم تاکنون از "  انقالبی

آن حرف نزده بود؛ و با تکيه بر 
تحريک احساسات در اين مباحث 
مدعی است که در سال گذشته 
بدرستی مبارزات و اعتراضات 
کل جنبش سرنگونی را انقالب نام 
نھاده و درست تر از اين رھبر 
!! اين انقالب ھم حزب ايشان است

و ھر کسی ھم که به اين رمل و 
اسطرالب بی اعتقاد است در 
صف نيروھای غرب و اصالح 

يا بايد با !!  طلبان حکومتی است
تقوايی و انقالب ھمه با ھم و 
موھومش باشی يا بر تقوايی و 

البته من گمان !  انقالب ھستی
نميکنم ايشان آنقدرھا ھم کم 
حافظه و ساده انديش باشند ھر 
چند ميکوشد با تحريک احساسات 
اعضای مردد حزبی آب را گل 
آلود نموده و نتيجه خودش را 

اما اين ترفند فقط يک ضد .  بگيرد
حقيقت 
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آگاھانه است و نه به شھادت اسناد و نه در پيشگاه 
حتی فکر .  واقعيتھای روزمره زندگی شدنی است

نميکنم برای شکاکان مردد و سرگردان حزبی به 
از نظر .  سياستھای رھبريشان ھم مصرفی داشته باشد

ايشان انقالبی که متولد نشد اين روزھا با طی طريق 
سير نزولی به شورشی مبدل شده که در راه است آن 

اين روزھا با تشديد سياست !!  ھم به خاطر يارانه ھا
حذف سوبسيدھا و تحميل فقر و فالکت بيشتر از جانب 
حکومت اسالمی سرمايه داران به زندگی کارگران و 
زحمتکشان و تشديد ھر چه بيشتر تضادھای طبقاتی و 
عمق يابی و گسترش مبارزات مردمی بر عليه 
حکومت اسالمی، رھبری ح ک ک ھم دريافته که 
شورشی در راه است و اگر اين شورش به وقوع 
بپيوندد ادامه ھمان انقالب ھمه با ھم حميد تقوايی 

 !! است

 

مسلما ھدف رھبری اين جريان از دامن زدن به اين 
مباحث پا در ھوا، کسالت آور و تکراری نه جنبش 

اما تا .  کارگريست و نه جنبش جدی چپ و کمونيستی
آنجا که به کمونيسم کارگری مربوط است و در اين 

شاھد بوديم، يقينا مبارزه  88بحث آنچه را که در سال 
ای توده ای و راديکال برای سرنگونی جمھوری 
اسالمی بود و پيروزی اين جنبش در گرو ايجاد 
سازمان و رھبری مناسب و فراگير و موثر است که 

 . بتواند پيروز شود

 

اما بايد توجه داشت جنبش سرنگونی با ھمه وسعتش 
که امروز در برابر حکومت اسالمی ايستاده به لحاظ 
طبقاتی، استراتژی و اھداف، اکيدا جنبشی يک دست و 

در اين جنبش از گرايشات کمونيسم .  يکپارچه نيست
کارگری تا چپ ھای ناسيونال مذھبی، از سلطنت 
طلبان تا انواع نيروھای راست پرو غرب حضور 

ھر يک از اين گرايشات به دنبال منافع خاص .  دارند
اينجا نه جبھه متحد خلق است و .  طبقاتی خودش ھست

 . نه ھمه با ھمی در کار است
 

از ھم اکنون بدون ھيچ توھمی طبقه کارگر و حزب 
کمونيستيش بايد به فکر تشکل يابی و سازماندھی 

امری که حزب اتحاد .  صف مستقل خودش باشد
طبقه کارگر .  کمونيسم کارگری برای آن تالش ميکند

و حزبش با ھشياری و انسجام کمونيستی اکيدا نبايد 
 *. وسيله و ابزاری برای سواری گرفتن ديگران باشند

 

 حميد تقوايی 
 ...و نعل وارونه انقالب 
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!زنده باد انقالب کارگری  

 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

کنترل کارگرى کتاب   

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  
 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

:سايتھاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بھتر  

www.wupradio.org 
:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  
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آذر ماجدی در مقاله ای تحت 
کومه له و تالقی "عنوان 

گرايشھای سياسی و اجتماعی، 
، "يک خصلت پايه ای و ھميشگی

با تحليلی مارکسيستی، ضمن 
بررسی پاسيفيسم کنونی و بحران 
و انشعابات ده سال گذشته 

، زمينه ھای مادی و "کومله"
تاريخی بروز برخورد اخير اين 

منتقدين کمونيست "جريان با جمع 
. را مورد بررسی قرار داده است

در چند روز گذشته، آذر ماجدی، 
از طرق گوناگون، مورد کثيف 

 . ترين اتھامات قرار گرفته است
 

مدافعين کومله، که واقعيات 
تاريخی جنبش چپ ايران را 
قربانی تقدسات خرد و حقير کيش 
تشکيالت و ناسيوناليسم چپ حاکم 
بر کومه له ميکنند، آذر ماجدی را 
با شنيع ترين لحن، به تحريف 
اتفاقات درون کومله متھم کرده 

در نوشته ھايشان، تاريخ اخير .  اند
را که در اذھان بسياری ھنوز 
. زنده است، وارونه جلوه داده اند

با دروغ پردازی در مورد گذشته، 
" دروغگويی"آذر ماجدی را به 

متھم کرده اند و لومپن وار در 
مقابل اين نقد متين و سياسی به 

گويی کمی .  فحاشی پرداخته اند
خراششان دھی خالکوبی ھايشان 

" ظاھر مودب"پيدا ميشود و اين 
تبديل به يک باطن کامال فحاش و 

اين .  غير سياسی و لومپن ميشود
. ادبيات را بايد عميقا نقد کرد

سرچشمه اين ادبيات را بايد در 
فروپاشی ديوار برلين و تعرض 
زرادخانه امپرياليسم به چپ و 

 .کمونيسم جستجو کرد
 

نوشته تحليلی آذر ماجدی به 
فاکتھای بسيار متعددی اشاره دارد 
که نه تنھا واقعی است، بلکه ادامه 
منطقی و کرونولوژيک مباحث 
پايه ای منصور حکمت در 

بحران و "خصوص زمينه ھای 
و در مقياسی "  انشعاب در کومله

 

آذر ماجدی حقيقت را گفته است، شما تاريخ را 
!وارونه ميکنيد  

 پاسخی به يک ھجو نامه
 

 سيروان قادری

عمومی تر، تمايز اجتماعی 
جنبش کمونيسم کارگری از 
جنبشھا و سنتھای غير 
کمونيستی متعلق به طبقات 

در مقابل .  ديگر اجتماعی است
اين تحليلھا، مدافعين کومله 

نميخواھند به "نوشته اند که 
" محتوای نوشته ايشان بپردازند

و تصميم دارند تا به صورتی 
نازل و سطحی در مورد 

" اتھامات ناروای آذر ماجدی"
تکذيب نامه کوتاھی منتشر 

اين روش در واقعيت امر .  کنند
"يعنی ما جواب يک نقد : 

تحليلی را با حمالت   -سياسی
شخصی زشت و ترور 

اين .  شخصيت پاسخ می دھيم
يعنی روشی که ما خوب بلديم 

اينھا ."  و ھميشه بکار برده ايم
در قبال قبول "  سرسختی"

واقعيت را سالھاست که به يک 
 . سنت تبديل کرده اند

 

مباحث پايه ای و تئوريک 
" بحران و انشعاب در کومله"

کومه له و تالقی گرايشھای "و 
سياسی و اجتماعی، يک 
" خصلت پايه ای و ھميشگی

تحليلی است از موقعيت کنونی 
کومله و سير تکامل آن که در 
سطحی وسيع تر به کل 

" چپ سنتی"جريانات سياسی 
شکستن .  قابل تعميم است

سکوت و فاصله گرفتن از 
سنتھای مورد نقد اين مباحث، 

قلب "ميوه ممنوعه ای است که 
گرايش "و "  ناسيوناليسم کرد

که "  پاسيو مرکز درون کومله
پس از انشعاب سازمان 
زحمتکشان، خط غالب بر 

شد را به درد می "  کومله"
ظاھرا برای رھبری .  آورد

حزب کمونيست ايران، تقابل با 
اين گرايش منتقد فکری و يا به 
عبارتی روشنتر، تقابل با 
کمونيسم کارگری و منصور 
حکمت، مجوز تعرض به 
اصول مارکسيسم و ماترياليسم 
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تاريخی را ھم داده است تا به 
سادگی و بدون ھيچ پاسخ و 

تحليلھای "استداللی، اين مباحث را 
کھنه و "، "صد من يک غاز
بيگانگی با "، "نامربوط و تکراری

کمونيسم اجتماعی در ايران و 
قبل از .  و غيره بنامند"  کردستان

سطحی و "  تکذيب نامه"پاسخ به 
سراپا کذب اين دوستان، مايل ھستم 

کھنه و نامربوط و "تا واقعيات 
ای که اتفاقا تنھا تحليل "  تکراری

محکم و غير قابل انکار مادی و 
عينی پاسيفيسم و بحران ديروز و 

است را بار ديگر "  کومله"امروز 
 .در مقابلشان قرار دھم

 

در اجتماعی کومله يک جنبش 
کردستان بود که تحت شرايط 

اجتماعی ويژه ای در   -سياسی
کردستان پا به عرصه مبارزه 

چپ "، "چپ مذھبی"سنت .  گذاشت
گرايش "و "  ناسيوناليسم کرد

در پيدايش و " مائويستی چپ انقالبی
اين .  اجتماعی شدن آن تاثير داشتند

عمومی تمايالت "جريان انعکاس 
در کردستان بود و "  چپ آن دوره

در عين حال پاسخی به مطالبات 
مادی ای که تا آن زمان، 
ناسيوناليسم کرد قادر به پاسخگوئی 

کومله که خود محصول .  آن نبود
در ايران است،  1357مادی انقالب 

منشا تحوالت اثرگذاری در فرھنگ 
اجتماعی، آگاھی عمومی، سنت و 
اشکال جدال طبقاتی و شکل گيری 
جامعه روشنفکری و قطب بندی 
ھای جدی چپ و راست در 

 . کردستان آن مقطع گشت
 

قدرت گيری جمھوری اسالمی و 
يورش به انقالب و دستاوردھای 
انقالب، آغاز جنگ با عراق، 
سرکوب ترکمن صحرا و کردستان 
و نھايتا به شکست کامل کشاندن 
خواست ھا و دستاوردھای انقالب 

، سرکوب خونين مخالفان  1357
سياسی و کمونيست، مختصات 
جديدی به اشکال جدال طبقاتی در 

ايران داد که کل موقعيت چپ و 
گرايشات موجود درجنبش 
کمونيستی ايران را دگرگون کرد 
و منجر به انشعابات و دامن زدن 
به مباحث پايه ای و حياتی و 
قطب بنديھای گرايشات مختلف 

مباحث حول .  در اين جنبش شد
" تشکيل حزب کمونيست ايران"

مھمترين محصول مستقيم اين 
 .اوضاع بود

 

در کردستان نيز در جريان 
پيوستن کومله به جنبش مارکسيسم 
انقالبی و در دوران تشکيل حزب 

، 1362کمونيست ايران در سال 
اولين تالقی سرنوشت ساز 

جنبش چپ "گرايشات مختلف در 
درکردستان و به طبع "  موجود

در .  آن، در کومله، شکل گرفت
 –ھمان مقطع، گرايشات ناسيونال 

مذھبی درون کومله تحت نفوذ 
فکری شيخ عزالدين حسينی و 
جنبش ناسيوناليستی کردستان 

اتحاديه ميھنی، سرسختانه  ،عراق
در مقابل شرکت کومله در تشکيل 
حزب کمونيست ايران مقاومت 
ميکردند، به گونه ای که پس از 
پيوستن کومله به جنبش مارکسيسم 
انقالبی و حضور اين جريان در 
تشکيل حزب کمونيست ايران، 
تعدادی از حزب جدا شده و به 
احزاب ناسيوناليست و يا چپ 

 . مذھبی در کردستان پيوستند

 

چپ "پس مانده ھای گرايشات 
" چپ ناسيوناليسم کرد"و "  مذھبی

در اين جريان نيز، در مقابل 
به حزب "  کومله"پيوستن 

کمونيست ايران به مثابه يک 
اجتماعی   -اتفاق ناگزير عينی 

اين گرايشات، .  سکوت کردند
دائما و در اشکال مختلف، و به 
موازات وقوع تحوالت عظيم 
اجتماعی در منطقه، ايران و 
کردستان، با ھمان سنت و شمايل، 
. خود را در حزب نمايان ميکردند

محبوبيت شيخ عزالدين حسينی و 
گرايش چپ مذھبی در حزب، 

جنبش "وجود رگ و ريشه ھای 
در بسياری از "  ناسيوناليستی کرد

مباحث و جدلھا، مقاومت در 
مقابل گرايش غالب کمونيسم 
کارگری بر حزب، انشعابات از 
موضع کامال راست، 

ناسيوناليستی 
13صفحه   
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و ارتجاعی در حزب، وقايع ديگر 
چند سال گذشته و اتفاقات اخير 
نمونه ھای روشن، اجتناب ناپذير 
و بارز اين واقعيت است و تنھا از 
روزنه اين تحليل و واقعيت 
اجتماعی، قابل تعريف و درک 

با اين توضيح کوتاه به .  است
سراپا کذب و کتمان "  تکذيب نامه"

 :مدافعين کومله ميپردازم
 

نوشته اند که آذر ماجدی دروغ 
ميگويد و به سادگی آب خوردن، 
برخورد غير انسانی و به شدت 

با "  کومله"غير مسئوالنه 
را شخصی "  منتقدين کمونيست"

"ميکنند ، ميگويند که يکی از : 
آنھا کتک کاری کرده و اخراج 
شده، يکی ھم اصال مقيم آلمان 
است و نفر بعديشان ھم وقتی 
نامش پای اعالميه جمع دو نفره 
شان ديده شد که قبال به قصد سفر 
به خارج کشور، باتشکيالت کومله 
در کردستان بسيار دوستانه و با 
روبوسی، تصفيه حساب کرده بود 
." و در نيمه راه سفر به يونان بود

اين تمام آن سنتی است که مدافعان 
سنت جا افتاده در "کومله آن را 

يک جريان کمونيستی که صادقانه 
و بدون تزلزل، درگير مبارزه 
سرسختانه با نظام سرمايه داری و 
ديکتاتوری اسالمی حاکم در ايران 

بايد بدون تعارف .  ناميده اند"  است
شوخی "به اين دوستان گفت که 

دنيای بزرگتری ھم از "!  نفرمائيد
دنيای حقير اردوگاه ھايتان موجود 

نميتوان ھم ادعای صداقت .  است
داشت و ھم واقعيات را تحريف 
کرد و وقيحانه به افکار عمومی 

 .ريشخند زد
 

نه تنھا اتفاقات اخير، بلکه اتفاقات 
ديگری ھم بوده است که تمام اين 

شما را بی "  افشای حقيقت"ژست 
با فحاشی، دروغ . خاصيت می کند

پردازی و ترور شخصيت نمی 
. توان گريبان خود را خالص کرد

اگر سرتان را از برف درآوريد و 
نگاھی به بيرون از اردوگاه 
ھايتان که امروزه بيشتر شبيه به 
کمپھای پناھندگی است، بياندازيد، 

 

 

آذر ماجدی حقيقت را گفته است، شما 
...تاريخ را وارونه ميکنيد   

متوجه ميشويد که اين رويدادھا 
در معرض اطالع ھمه قرار 

به مدافعين کومله .  گرفته است
بايد گفت که آذر ماجدی، به 

دايه مھربانتر از "زعم شما 
حقيقت به بزرگی .  نشده"  مادر

ديوار چين در مقابل ھمگان 
"کتمانش نکنيد.  است " کومله! 

فرھنگ رفيع "و مدافعين با 
ميتوانند بگويند که "  سياسيش

و به کسی "  سنت ماست"اين 
مسايل داخلی "ربط ندارد يا 

ماست و ھرگونه که بخواھيم 
از ھژمونی قدرت رھبری 
. درون تشکيالت استفاده ميکنيم

اما کتمان واقعيت و پرخاش و 
حمله به آذر ماجدی توسط 

، روشی "کومله"کادرھای 
حقير، غير اصولی و قطعا 
غير کمونيستی است که فقط از 
عھده جريانات غير جدی و 

ھمچون "  اردوگاه نشين"
 .بر می آيد" کومله"

 

و اما گفته اند که آذر ماجدی 
دروغ ميگويد و فضای نفرت 
از کمونيسم کارگری و شخص 
منصور حکمت و آثارش در 

موجود "  کومله"اردوگاه ھای 
بايد به اين .  نبوده و نيست

بازھم شوخی "دوستان گفت که 
 –شاھدان تاريخ ده "!  فرموديد

پانزده سال گذشته کومله ھنوز 
زنده اند و نميتوان اين تاريخ را 
تحريف کرد و يک ليوان آب 

من به عنوان .  ھم رويش خورد
يک شاھد زنده اين وقايع که در 

پل شھيد "در  1377اوايل سال 
در )  سعيد معينی(خانه 

آموزشگاه کومله  و بعدھا و 
سازمان "پس از انشعاب 
در سال "  زحمتکشان کردستان

در تشکيالت مخفی  1379
داخل کشور، شھر سنندج 

سازمان داده شدم، )  زاگرس(
يک نمونه زنده اين تاريخ 

اوال کومله و کل طيف  .ھستم
" چپ پادر ھوای سنتی ايران"

سالھاست که چشم بر واقعيت 
بسته اند و نميخواھند قبول کنند 
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که ھم در بعد عملی و ھم از لحاظ 
نظری امکان پيشروی و برون رفت 

فعالين .  ازبحران ھايشان را ندارند
سياسی پيشرو جامعه از آنھا گذر 
کرده اند و افق متفاتی را در 
پيشاروی جدال طبقاتی جامعه قرار 

قريب به اتفاق اين .  داده اند
" ورشکستگی"جريانات، 

امروزشان را نه در بی ربطی 
سياستھا، افق و استراتژی شان به 
عينيت جامعه، بلکه در منصور 
حکمت و تز و تئوريھای اجتماعيش 

بنابراين ايجاد فضای .  می بينند
نفرت عليه منصور حکمت 

از او در درون "  شيطان سازی"و
تشکيالتھايشان، امری قابل کتمان 

و " کومله"اما وضعيت برای . نيست
حزب کمونيست ايران، تفاوتی 
اساسی تر از ديگر خويشاوندانش 
در خانواده چپ پوپوليست و سنتی 

به اين دليل که منصور .  ايران دارد
حکمت خود از بنيان گذاران اين 
حزب است و جدال واقعيش با 
گرايشات غير کارگری جنبش چپ 
ايران را قبل از ھر جا، از درون 

 .اين حزب شروع کرد
 

به ھزار و يک دليل اجتماعی و 
سياسی معلوم بود که رھبری 

زير بار سنگين نقدھای "  کومله"
تئوريک و مارکسيستی منصور 
حکمت به کل چپ سنتی ايران، 
طاقت نمی آورد و حقانيت گفته ھا و 
آثار او، بر کل فضای نفرت پراکنی 
و شيطان سازی اردوگاه ھای کومله 
و مدرسين آن در آموزشگاه ھايش، 

دفاع مدافعين امروزی .  غلبه ميکند
کومله از فراوانی آثار منصور 
حکمت در اردوگاه ھايشان، بيان 
واقعی اين شرايط است و نه سعه 

و نه ھيچ "  کومله"صدر رھبری 
اگر اکنون آثار منصور .  چيز ديگر

حکمت در اردوگاه کومله موجود 
است، زير فشار کادرھای جوان 
کمونيست و موقعيت ويژه جامعه 

 .است
 

درثانی، گسترش غلبه نظری 
منصور حکمت بر فضای اردوگاه 

سه سال   -ھای کومله، بجز دو
گذشته، پديده ای مخفی و کامال 

کدام عضو شرافتمند .  بود"  ممنوعه"
کومله ميتواند اين ادعا را بکند که 
از اوايل دھه ھفتاد شمسی تا چند 
سال گذشته مباحث تئوريک و 
انتقادی منصور حکمت که کل بنيان 
چپ ايران را دگرگون کرد، در 

اردوگاه ھای کومله آزادانه مورد 
بحث و گفتگو قرار ميگرفت؟ 
کدام آدم شريفی که در آن سالھا 
عضو کومله بوده، ميتواند ادعا 
کند که اعضای حزب را به 

برنامه يک دنيای "داشتن "  جرم"
(بھتر ) از آثار منصور حکمت" 

جاسوس "در اتاقھايشان، متھم به 
نميکردند و "  کمونيسم کارگری

اخراج و حتی تحت پيگرد قرار 
نميدادند؟ شاھدان زنده اين اتفاقات 

 .ھنوز موجود ھستند
 

ھمه نوشته ھای ":  ميگويند که
ھمه نويسندگان حزبی از منصور 
حکمت گرفته تا عبدهللا مھتدی و 
ديگران، فارغ از اينکه اکنون در 
چه رابطه و موقعيتی با کومله و 
حزب کمونيست ھستند، در ھمه 
کتابخانه ھای کومله و حزب به 

اجازه بدھيد ."  وفور وجود دارد
که با تمام يقينم در مورد اين ادعا، 

در سالھای :  نکاتی را بيان کنم
ذکر شده، کتابخانه مرکزی 

يکی از مجاری "  کومله"
. سياستگذاری رھبری حزب بود

تنھا آثاری که از منصور حکمت 
در اين کتابخانه موجود بود، 
مباحث مربوط به مارکسيسم 
انقالبی و دوران تشکيل حزب 
کمونيست ايران تا مقطع قبل از 

فراکسيون کمونيسم "تشکيل 
علت وجود اين .  بود"  کارگری

آثار ھم عينا به اين دليل بود که 
حذف آنھا، تاريخ مباحث اساسی، 

حزب "تئوريک و تاريخی 
 .را حذف ميکرد" کمونيست ايران

 

شما در جواب به "  تکذيب نامه"
آذر ماجدی، کذب محض و سراپا 

چون، در آن سالھا، .  دروغ است
داشتن يا مطالعه مباحث مربوط به 

مباحث پايه "  کمونيسم کارگری"
ای مربوط به وجود گرايشات 
پاسيفيستی، ارتجاعی و 
ناسيوناليستی درون حزب، 

برنامه يک "، "بحران خليج"
و از اين قبيل، نه "  دنيای بھتر

تنھا ممنوع بود بلکه با احکامی 
ھمچون خلع سالح، تعليق و 

و در پايان .  اخراج مواجه ميگشت
به قلمزنانی که عاری از ذره ای 
شرافت و صداقت انسانی ھستند 

دريغ از يک جو "بايد گفت 
 *"! شرف
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خانم ثريا مرادی عضو کميته 
مرکزی حزب کمونيست ايران 
به بھانه پاسخ به نقد رفيق آذر 
ماجدی به کومله و حزب 
کمونيست ايران برای منحرف 
کردن اذھان از زير بار نقد به 
سازمان متبوعه دست به يک 
. گرد و خاک بی معنی زده است

از نوشته ايشان بر می آيد که 
شديدا در گفتار به پرنسيپ 
معتقدند اما در عمل کوچکترين 
فاکتی از صداقت تاريخی در 

 . نوشته ايشان مشاھده نمی شود

 

ماجرا از اين قرار است که رفيق 
آذر ماجدی مقاله ای تحت عنوان 
نقد کومله و حزب کمونيست 
ايران در راستای نقد بيست ساله 

اصل .  به اين جريان نوشته است
مطلب زير سوال بردن 
ناسيوناليسم، سنت تشکيالت 
داری ضعيف و بی افقی جنبشی 

اما خانم ثريا .  اين سازمان است
مرادی از نگرانی انسانی آذر 
ماجدی برای امنيت دو عضو 
سابق اين سازمان خاک به چشم 
خوانندگان می پاشد تا اصل 

در اين .  نوشته را زير محاق ببرد
راستا دست به شيوه زشتی می 

سابقه عضويت سازمانی .  زند
اعضای اين سازمان را بازگو 

اين کار از نظر اخالقی .  می کند
که ھيچ در بی پرنسيپ ترين 
سازمانھا ھم يک جرم تشکيالتی 

اسم اين کار .  محسوب ميشود
يک روش مخرب امنيتی است 
که قبل از ھر چيز بايد با آن 

مسلما بيشترين .  برخورد شود
استفاده را از علنی شدن 
اطالعات تشکيالتی و خصوصی 
اعضای اپوزيسيون را اگر ھر 
کس نبرد وزارت اطالعات رژيم 
خونخوار اسالمی خواھد برد و 
در ثانی اين شيوه به يک احساس 
عدم امنيت در اين سازمان منجر 
خواھد شد که فردا ھر عضوی 

 

 

 !آش را شور نکنيد
 

 در جواب خانم ثريا مرادی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران
  

 علی طاھری

فرضا خواست اعتراضی بکند 
اين خطر تھديدش می کند که 
تمام تاريخچه و سابقه 
تشکيالتی و سازمانی اش روی 
سايت ھای اينترنتی بر مال 

 .شود

 

خانم مرادی در ادامه يک 
تصوير منزه و بی اشکال از 
حزب کمونيست ايران نشان 

گويا يک شبه عده ای .  می دھد
قصد تخريب اين سازمان را 

اين ديگر دروغی .  گرفته اند
فرض می کنيم در .  بيش نيست

مورد اخير حق با شما باشد که 
نبود و خودتان کل بی پرنسيپی 

آفتاب آمد .  تان را اثبات کرديد
اما از اين موارد .  دليل آفتاب

زياد دور نمی .  کم نبوده است
ھمين سال گذشته رفيق  ،رويم

عبدهللا خوش پيام از اعضای 
حزب کمونيست   -قديمی کومله

ايران به دليل اعتراض و انتقاد 
ھرچه که باشد اين .  اخراج شد

رفيق برای ما شناخته شده 
آيا بقول خانم مرادی از .  است

کانال ھای تشکيالتی اقدام 
آيا او ھم .  نکرد؟ چرا کرد

زنش را کتک زده بود؟ نزده 
اينھا فقط بھانه تراشی .  بود
 . است

  

خانم مرادی آيا تصميم به 
استعفای چھل نفر از اعضای 
حزب کمونيست ايران در سال 

و پيوستن به کميته  ٩٩
کردستان حزب کمونيست 
کارگری يادتان است؟ شرح 
حال مشقاتی که اين رفقا برای 
خروج از کومله و ورود به 
حزب کمونيست کارگری 
کشيدند را الزم نيست ما بازگو 

خودتان بھتر از ھر کسی .  کنيم
می دانيد که با پايين ترين 
معيارھايی که در يک روستا 
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ھم عرف نيست اين اعضای جوان 
 !را بدرقه کرديد

 

خانم مرادی به سازمان زحمتکشان 
و اعضای کميته مرکزی چون 

فاروغ باباميری و عبدهللا مھتدی  
راستش .  در اين زمينه می پردازد

برخورد تشکيالتی تان امروز خيلی 
اما برای يادآوری .  بھم شبيه است

در تاريخ بايد بگويم ھمين سنت 
حاکم بر حزب شما بود که باعث 
شد اين سازمان سياه و باند لومپن با 
ساده انگاری و عدم جديت شما 

مقر اين سازمان را .  شکل بگيريد
کومله به تصميم ابراھيم عليزاده به 
سازمان زحمتکشان داد چرا که 
اينھا خلق کرد ھستند و بايد به آنھا 
آوانس داد و تضاد در اين مرحله 
آب ريختن به کيسه وزارت 

اگر قرار است يقه .  اطالعات است
کسی را برای ھمکاری با سازمان 

خود شما متھم  ،زحمتکشان بگيريد
 .رديف اول ھستيد

 

در ثانی باز ھم خانم مرادی شيوه 
زشتی حتی نسبت به سازمان 

اين .  زحمتکشان اختيار می کند
سازمان را افشا می کند که 
. اعضايش را به ايران می فرستد

بحث ما صحت و سقم اين اخبار 
اما اين ھمان تکرار اخبار .  نيست

جمھوری اسالمی در رابطه با 
دست داشتن زحمتکشان و 

نفر اخير در کردستان  ۴دستگيری 
رھبری اين سازمان اين .  است

. مسئله را در مصاحبه اش رد کرد
اما اين ديگر افشا نيست نوعی لو 

مستقيما دشمنی و کينه .  دادن است
شما بگوئيد .  توزی سخيف است

تکرار ادعاھای رژيم چه جايی بايد 
در يک سازمان بقول خودش 

 سياسی سراسری داشته باشد؟

 

اين نکته را ھم در پايان بد نيست 

بگويم برای سازمانی که از 
کارگر فقط يک نقاشی در 
کتابخانه اش دارد و  جنبش 
کمونيستی را با پوستر لنين در 
باالی سايتش يکی می داند 
راستش ديگر پا دراز کردن از 
گليم خود است که به رھبری 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری که 
در تمام مراکز فعال کارگری از 
ايران خودرو تا عسلويه رد پا و 
تاثير و ھژمونی دارد بگويد غير 

حتی سازمانی مانند راه !  کارگری
کارگر شايد بتواند ادعای 
نمايندگی خط راست کارگر 
. کارگری در طبقه کارگر را بکند

اما حزب کمونيست ايران که حتی 
يک ورق ھم در رابطه با جنبش 
کارگری تئوری ندارد و 
راھکارش فقط تماشاست و 

راستش .  ادعايش را حتی نمی کند
در اين بيست سال اخير شما ھنوز 
اين تناقض بزرگ را روی دوش 
خود حمل می کنيد که باالخره 
حزب کمونيست ايران ھستيد يا 

به نظرم ھمان !  کومله کردستان
دومی اسم شايسته و گوياتری 
محتوای واقعی و سياسی شما 

شما با خاطره مبارزه .  است
زندگی می کنيد ما با خود مبارزه 

 !برای کارگر و کمونيسم

  

آذر ماجدی را مانند ھر کمونيست 
وفادار و صادقی می زنند تا 

توھين ھای .  کمونيسم را بزنند
خانم مرادی در نھايت ھمان 
ادعاھای تکراری بازماندگان 
کومله و ناسيوناليسم کرد بر عليه 
منصور حکمت و کمونيسم 

خانم مرادی اين .  کارگری است
فقط آب در ھاونگ کوبيدن در 

تخريب منصور .  تاريخ است
حکمت و کمونيسم کارگری در 
اذھان جامعه اگر جواب بده بود تا 

 * .امروز داده بود
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گرسنگى  ،گسترش فقر و فالکت  -١
گرانى سرسام آور و  ،و سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از 
 ،تامين نيازھاى پايه اى خويش

گسترش بيکار سازيھا و اخراج 
افزايش کار  ،گسترده کارگران

گسترش  ،قراردادى و سفيد امضا
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين 
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند، 
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم 
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان 

جامعه را در  ،و آموزش و مسکن
آستانه يک بحران عميق سياسى و 

در شرايطی .  اجتماعى قرار داده است
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد 

و مردمى ناراضى و  ،کرده است
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين 

شورش گرسنگان  ،اوضاع ميشوند
عليه وضع موجود يک چشم انداز 

وظيفه فورى جنبش .  واقعى است
کمونيستى کارگران، سازماندھى اين 
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و 
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى 
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى 

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و   -٢
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى 
ناشی از آن، جناح ھاى مختلف 
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را 
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد 

، "مافياى اقتصادى"تز مقابله با .  کنند
سياست  ،"واردات بى رويه"نقد به 

و کال "  حمايت از توليدات داخلى"
ديدگاھھاى ناسيوناليستى و 
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى 
درمان اين اوضاع بلکه تالشى 
آگاھانه براى خارج کردن مسبب 
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام 
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع 
اسالمى از تيررس تعرض و 
اعتراض کارگران و مردم گرسنه 

در عين حال طرح اين سياستھا .  است
تالشی برای پاسحگويی به فشار 
پائينى ھا از جانب باالئى ھا است که 
به سھم خود به جدال درون حکومتى 
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى 

جمھوری .  حکومت دامن ميزند
اسالمی نه ميخواھد و نه ميتواند اين 

تحميل فقر و .  اوضاع را تخفيف دھد
فالکت يک سياست رژيم اسالمی 
برای بزانو درآوردن کارگران و 

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمھورى اسالمى، بلکه   -٣
ديگر نيروھاى بورژوائى اپوزيسيون 
نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی 

اپوزيسيون پرو غرب نه .  فقر ندارند
تنھا وعده بھبود اين اوضاع را 
نميدھد، بلکه چند نسل از کارگران را 
به جان کندن براى بازسازی سرمايه 

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

خرابيھاى ناشى از "دارى و 
فرا "  عملکرد حکومت اسالمى

اسالمى -جريانات ملى.  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را 
ابزارى در خدمت جنگ جناحى 
می بينند و عموما سياستھاى 
. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند

" چپ رايکال"برخی از جريانات 
يا گسترش فقر را ابزارى در 
خدمت شورش و عصيان مردم 
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح 
سياستھاى آنارکوپاسيفيستى از 
سازماندھى توده اى و کارگرى 

حزب .  عليه فقر طفره ميروند
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه 
عليه فقر و فالکت و گرانى را 

مبارزه اى حياتى عليه نظام 
سرمايه دارى و حکومت اسالمی 
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى 
بھبود دائمى معيشت طبقه کارگر 

بدرجه اى که طبقه .  و مردم ميداند
کارگر و جنبشھاى اعتراضى 
بتوانند حاکميت سرمايه و 
رژيمشان را در تحميل فقر و 

به  ،فالکت بيشتر عقب برانند
ھمان درجه شرايط براى 
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى 
يک انقالب عظيم کارگرى عليه 

 .وضع موجود فراھم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه 
کارگر، نظام سرمايه داری را 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و 
مصائب اجتماعى ناشى از آن 

رژيم اسالمى، حکومت .  ميداند
نظامى و   -مشتى کانگستر سياسى

باندھاى اقتصادى مافيائى است که 
بر تمام امکانات جامعه چنگ 

مساله اين نيست که .  انداخته اند
نميگذارد "  مافياى اقتصادى"گويا 

دولت کارش را بکند و نتيجتا اين 
اين .  وضعيت پيش آمده است
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حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در 
سران رژيم اسالمی خود .  ايران است

از بزرگترين سران مافياى اقتصادى در 
کارگران و مردم گرسنه .  ايران ھستند

دراين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و 
رقابت بخشھاى مختلف سرمايه تبديل 

کمونيسم و طبقه کارگر بر .  شوند
استقالل طبقاتى اش از سرمايه و 
جناحھاى دولتى و غير دولتى 
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل 

و بر مطالبات و نيازھاى فورى  ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با 

مبارزه عليه .  اين اوضاع تاکيد ميکند
در عين حال که مبارزه اى براى  ،فقر

رفع نيازھاى فوری کارگران و مردم 
درعين حال جبھه مھمى از  ،است

مبارزه عليه حکومت و قدرت سياسى و 
اين .  اقتصادى سرمايه در ايران است

دوره اى است که بيش از ھر زمان 
کارگر و اعتراض و مطالبات کارگرى 
جايگاه مھمترى در سياست و نگرش و 
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف 

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط   -۵
دھشتناک يک واقعيت انکار ناپذير 

اعتراض و شورش عليه وضعيت . است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض 

اما در اين .  در چنين وضعيتی است
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه 
کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه 
را تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران 
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را 
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در 

واقعيت اينست که .  مقابل آن ارائه دھند
شورش عليه فقر و گرسنگى، بدون 
سازمان و بدون رھبرى و بدون تشکل 
و آمادگى و افق روشن سياسى در 

به تحرک و  ،مقياس سراسرى
نتيجه .  اعتراضى کور تبديل ميشود

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است

سياست و تاکتيک حزب در مواجھه با 
متشکل کردن توده طبقه  ،اين اوضاع

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و 
فالکت، ترسيم افق و تامين سازمان و 

بعنوان سه رکن مھم تضمين  ،رھبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است

شورش کور به شورش آگاھانه و 
سازماندھی اعتراض عليه وضعيت 
موجود درگرو تامين اين سه رکن 

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در   -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و 
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار 

در اين مبارزه يک ھدف .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل 
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم 
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و .  تسلط بازار است
برخورداری از غذا و آموزش و 
بھداشت و سالمتی، نه يک امتياز 
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای 
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين 

ھر انسانی به محض .  مبارزه است
چشم گشودن به اين جھان بايد از 
تمامی نيازھای انسانی برخوردار 

از اينرو مبارزه برای وادار .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد 
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و 
تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر 

 . سياست ماست

 

ايجاد سازمانھاى توده اى عليه فقر،  
برگزارى مجامع عمومى کارگری 
در مراکز مھم توليد مواد غذايی و 
نيازھای مردم، برگزاری مجامع 
عمومی در محالت کارگرى و فقر 
زده، سازمان دادن ايجاد شبکه ھاى 
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط 
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و 

بايد در ھر گوشه .  سياستی است
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت 

 . اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم    - ٧    
 ،کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر

رھبران سوسياليست و کمونيست 
فعالين اردوى آزادى و برابرى  ،طبقه

و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى .  ميکند

طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به 
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و 
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه 
دارى و حکومت اسالمى 

 ! فراميخواند

 

 ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

 ٢٠٠٨ژوئن 

 

کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى دولتى و 
و بر مطالبات و  ،غير دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل اش

. نيازھاى فورى خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد ميکند
در عين حال که مبارزه اى براى رفع نيازھاى فوری  ،مبارزه عليه فقر

درعين حال جبھه مھمى از مبارزه عليه حکومت و  ،کارگران و مردم است
اين دوره اى است که بيش .  قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران است

از ھر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه مھمترى در سياست 
 .و نگرش و سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا ميکند
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طبق معمول سريعا سری به  
سايت ھا زدم تا از اخبار مطلع 

چشمم به تائيد حکم اعدام .  شوم
بعد چشمم خورد .  شھال جاھد افتاد

به خبر جلوگيری از تشکيل مراسم 
يادبود داريوش و پروانه فروھر 

اکنون .  توسط رژيم اسالمی
دوازده سال از اين جنايت 
. وحشيانه رژيم اسالمی می گذرد

داريوش و پروانه فروھر روز 
به شکل فجيعی در  1377اول آذر 

خانه شان توسط مزدوران رژيم به 
خبر تشکيل زندان .  قتل رسيدند

مخصوص زندانيان سياسی زن 
پس از بيست سال؛ مطلبی در 
مورد قتل يک جوان در مقابل 
چشمان مردم در ميدان کالج 
بداليل ناموسی؛ خبر شوی 
تلويزيونی کثيف رژيم اسالمی از 
سکينه آشتيانی و سجاد پسر او که 
به ضرب شکنجه به تلويزيون 

 . ...آورده شده بودند
 

اخبار شکنجه، زندان، سرکوب و 
مرگ بر صفحات وب سايت ھای 

اولين .  مختلف تکرار می شود
فکری که پس از مرور اين اخبار 

"از ذھنم گذشت مرگ بر : 
پژواک .  بود"  جمھوری اسالمی

اين شعار را که بوفور در 
اعتراضات مختلف شنيده ايم 

با خود .  درون سرم می شنيدم
انديشيدم که اگر ادای احترام و 
برگزاری يادبود تنھا کاری است 
که در لحظه کنونی برای 
جانباختگان  از دستمان بر می 
آيد، برای زندگان، اما، وظيفه و 
رسالت سنگين تری بعھده مان 

بايد به اين اختناق، .  است
سرکوب، کشتار، زندان و 
شکنجه، زن ستيزی و عقب 
ماندگی مذھبی، فرھنگی و 
ايدئولوژيکی که رژيم اسالمی بر 

 

 ستون آخر،
 سرنگونی و محاکمه سران رژيم،

 تنھا راه پيشا رو
 

  آذر ماجدی

جامعه حاکم کرده است، يک 
مبارزه بی امان و قاطع را 

بايد اين نظام را .  سازمان دھيم
 . به زير کشيم

 
ھر لحظه ای که اين رژيم 
بيشتر در قدرت بماند، خشونت 
و مرگ و فالکت بيشتری را 
بر ميليون ھا انسان تحميل می 

نام رژيم اسالمی مترادف .  کند
است با فقر، گرسنگی، 
شکنجه، زندان، اعدام، 
سنگسار، زن ستيزی، بدبختی، 

بايد نقطه .  درد، رنج و سياھی
پايانی بر حيات اين نظام کثيف 

 .و جنايتکار گذاشت
 

رژيم اسالمی مسبب کليه 
بدبختی ھا، فقر و فالکت و 
پديده ھای ناھنجار حاصل از 
آن، اعتياد، فحشاء، جنايت و 

رژيم اسالمی .  خودکشی است
بيش از صد ھزار نفر را فقط 

. اعدام کرده است 60در دھه 
اين رژيم شکنجه و سرکوب و 

بايد اعدام شھال .  سنگسار است
جاھد، سنگسار سکينه آشتيانی، 
اسارت سجاد آشتيانی، اعدام 
ھايی که در آشکار و خفا در 
زندان ھای رژيم انجام می 
گيرد و زندانی و آزار و 
شکنجه کليه زندانيان سياسی را 
قاطعانه محکوم کنيم و متشکل 
و متحد عليه آنھا بپا خيزيم و 

 . اعتراض کنيم
 

اعتراض و مبارزه عليه رژيم 
اسالمی و جنايات آن تنھا راه 
. تحميل عقب نشينی به آن است

رژيم اسالمی ھم اکنون تحت 
فشار مبارزات مردم در داخل 
کشور و در سطح بين المللی 
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اين تحرکات .  مستاصل شده است
تالشی برای پس زدن مردم مبارز و 

رژيم اسالمی از .  معترض است
قدرت مردم و جنبش اعتراضی و 
سرنگونی طلبانه آنھا بسيار ھراسان 

تنش ھا و اختالفات ميان .  است
سران و جناح ھای آن، از جمله سه 
بار سفر به قم در يک مدت کوتاه 
توسط خامنه ای، ھمگی نشان اين 

 .ھراس و استيصال است
 

نکته مثبت وضعيت سخت و 
دلخراش زندگی مردم در ايران، 
زنده بودن اعتراض و تکاپو برای 
دستيابی به آزادی، برابری، رفاه و 

اين مبارزه و جنبش .  عدالت است
سرنگونی در جامعه کامال زنده و 

پيشبرد ھدفمند، متحدانه و . پويا است
متشکل اين جنبش تا سرنگونی 
رژيم اسالمی و برقراری يک 
جامعه آزاد، برابر و مرفه تنھا 
راھی است که در مقابل ما قرار 

در اين راه بايد تمام مماشات .  دارد
جويانی که می کوشند مبارزه 
انقالبی مردم را سقط کنند و آنھا را 
در دام جنبش اصالح طلبان 

اسالمی   –حکومتی و جنبش ملی 
اين .  اسير کنند، افشاء و طرد کنيم

رژيم از روز نخست آدمکشی و 
جنايت، زندان و شکنجه، زن 
ستيزی و عقب ماندگی، فقر و 

تمام .  فالکت را بر مردم تحميل کرد

سران رژيم از روز اول حيات 
اين رژيم بايد بجرم جنايت عليه 

مھم نيست .  بشريت محاکمه شوند
اکنون دولت ھای غربی و نھاد 

چند جايزه به "  حقوق بشری"ھای 
جناح اصالح طلب حکومتی 
اعطاء می کنند، در چشم مردم 
بجان آمده ايران، تمام اينھا در 
جنايت و سرکوب دست داشته اند 
و عدالت انسانی ايجاب می کند که 
تمام شان در يک دادگاه علنی 

 .محاکمه شوند
 

ما به سھم خود قاطعانه برای 
سرنگونی رژيم اسالمی، برای 
نجات شھال جاھد ھا، سکينه 
آشتيانی ھا، و ھزاران زندانی 

ما ھر .  سياسی خواھيم کوشيد
گونه مانعی که در مقابل جنبش 
مردم برای سرنگونی رژيم 
اسالمی و برای آزادی، برابری و 
. رفاه ايجاد شود، به کنار می زنيم

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با 
پايداری و استواری در جھت 
سرنگونی رژيم و سازماندھی 
يک انقالب کارگری، که تنھا راه 
تضمين يک جامعه آزاد، برابر و 

به .  مرفه است، مبارزه می کند
 *. حزب بپيونديد

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

!اعدام نه  
.  دھھا زن و مرد و کودک در ايران زير حکم اعدام قرار دارند

عليه اعدام بپا . اعدامھای دسته جمعی مخفی در زندانھا ادامه دارد
مجازات اعدام . اعدام قتل آگاھانه دولتی با نقشه قبلى است! خيزيم

جامعه اى که اعدام ميکند براى زندگانش ھم ارزشى . بايد لغو کردد
.                                                                       قائل نيست  


