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.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 
 سياوش دانشور

 
 

 دمکراسی و تروريسم
 

تروريسم اسالمی در شکل عريان آن خود را به سوئد 
ميگويم عريان، چرا که طی سالھای طوالنی در .  رساند

مساجد و مراکز علنی و مخفی محل تجمع اسالميون، 
و مشخصا زنان و "  غير مسلمانان"خشونت عليه 

. کودکان تشويق شده و قربانيان متعددی بجا گذاشته است
قربانيان قتلھای ناموسی، تھديد و آزار زنان، بردن 
دختران به کشورھای ديگر و قتل يا مثله کردن آنان، 
متکی بر تبليغات ضد زن اسالمی و عقايد واپسگرای 

تھديد به قتل مخالفين سياسی، ضد .  مردساالر بوده است
دين ھا، و کسانی که اسالم را مورد انتقاد قرار داده اند، 
ترورھائی که جمھوری اسالمی سازمان داده است، و 
تھديد روزمره دختران و زنان برای اجرای قوانين 
اسالمی ظاھرا از موضع دمکراسی غربی به حساب 

اين کلکسيون ارتجاع .  تروريسم اسالمی گذاشته نميشود
اسالمی تنھا عمليات انتحاری را کم داشت که آن ھم 

ميگويند اولين بار است که چنين عملياتھائی .  اضافه شد
. به يک معنی راست ميگويند.  در سوئد صورت ميگيرد

تروريسم عريان اسالمی به سبک ترورھای انتحاری در 
عراق و افغانستان اولين بار است که در سوئد در آستانه 
سال نو خود را به مردم بيدفاع و بيخبر از ھمه جا تحميل 

 . ميکند

 

دسامبر حوالی عصر در مرکز شھر  11روز شنبه 
استکھلم و در يکی از شلوغ ترين مراکز خريد ابتدا 

تيمور (دقايقی بعد مردی .  اتومبيلی منفجر شد
که به گفته شاھدان چيزھائی به زبان عربی )  عبدالوھاب

اين انفجارھا يک .  ميگفت خود را وسط مردم منفجر کرد
خوشبختانه بمبھای .  کشته و دو زخمی بر جای گذاشت

دست سازی که عبدالوھاب به خود وصل کرده بود بجز 
يکی از آنھا که منجر به کشته شدن 

 

 با نسرين رمضانعلی گفتگو 
 کنگره اول حزب  پيرامون

 

سالح ايدئولوژيک ضد " حقوق بشر"بيانيه 
کمونيستی و روايت حزب اکس کمونيست 

 کارگری
 4آذر ماجدی                                                   صفحه 

 

سکينه " آزادی"در حاشيه شايعه 
محمدی آشتيانی و بھانه جويی ھای 

 !اکثريتی ھا –توده ای 
 16صفحه علی جوادی                                              

 

 ،سازشکاری با راست و سلطنت طلبان
 !دشمنی با حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 اطالعيه دوم کنگره اول حزب 
 

 ليست کانديداھای انتخابات سراسری
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 يادداشت سردبير،

 

قاچاق سوخت در دريا  
 اخراج کارگران در خشکی

 بابک زحمتکشان
 

جايگاه واقعی سياستھای صالحی نيا در نقد لنين و تجربه حکومت : در صفحات ديگر
فخری  -محمود احمدی، دريغ از يک نقد اصولی و روشنگرانه  -کارگری در روسيه 

-پدرام نو انديش، برای آزادی رضا تالش کنيم  -جواھری، آقايان نامحترم نميگذاريم 
نامه خانواده رضا شھابی، تظاھرات در دفاع از کارگران زندانی و زندانيان سياسی، 
اخراج کارگران تابلين، کشمکش کارگران مھرکام پارس ايران خودرو ادامه دارد، 

.                       حقوق معوق کارگران صنايع داروئی وزارت بھداشت، و  ستون آخر  
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خود او شد عمل نميکنند و گرنه 
دستکم دھھا کشته و صدھا زخمی 

تيمور عبدالوھاب .  بجا ميگذاشت
. متولد عراق و شھروند سوئد بود

بنا به اطالعات پليس امنيتی که در 
اختيار رسانه ھا قرار گرفته است 

سال پيش از عراق به سوئد  18او 
مھاجرت کرده و ده سال پيش به 
بريتانيا ميرود و در دانشگاھی در 
. لوتون درس خوانده است

روزنامه ھای روز سه شنبه 
نوشتند که او ھمکار گروه بن 
الدن بوده است و تحقيقات برای 
. پيدا کردن ھمدستانش ادامه دارد

قبل از اين انفجارھا فرد ناشناسی 
طی يک ايميل به خبرگزاری 
سوئد و پليس امنيتی تھديد ميکند 

سوئد به خاطر اعزام نيرو به "که 
افغانستان و تحقير مسلمانان تنبيه 

 "! خواھد شد

 

 "!مری کريسمس"

اين عمليات بدون ترديد حلقه ای 
از نقشه وسيع تر تروريسم 
اسالمی در کشورھای اروپای 

بدون ترديد پليس .  مرکزی است
امنيتی سوئد و اروپا بدنبال اين 
عمليات فعاليتھای ويژه ای را 
برای شناسائی تھديدھای بالقوه 
انجام و کنترلھای فوق برنامه را 

اما ھمه اينھا .  اعمال خواھند کرد
صرفا يک واکنش است که 
سطحی از آن قبل از اين عمليات 

نکته اساسی .  وجود داشته است
اينست که تروريسم اسالمی در 
موقعيت کريسمس و سال نو 

به سياست "  ھديه ای"ميخواست 
ميخواست تلی از .  اروپائی بدھد

جنازه لت و پار شده کودکان 
معصوم و زنان و مردان بيخبر از 
جنگ و سياست و منافع دولتھا بجا 

ميخواست سياست .  بگذارد
و "  خون در مقابل خون"ارتجاعی 

قصاص اسالمی را در خيابانھای 
استکھلم اجرا کند و سال نو را به 
کام مردم بيگناه و سيويل زھرمار 

برای آنھا ھمه جا ميدان .  کند
از خيابان و ديسکو و .  جنگ است
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مرکز خريد تا اتوبوس و خانه 
. و مسجد و کوه ھای تورابورا

از نظر آنھا اگر ناتو جنايت 
ميکند تاوانش را بايد کارگر و 
شھروند سوئدی و انگليسی و 

تروريسم .  فرانسوی بپردازد
اسالمی ميخواست اعالم کند 
خروج ارتش آمريکا از عراق 
مقدمه خروج ھمه نيروھای 
نظامی کشورھا از افغانستان 
است و مادام که اينکار 
صورت نگرفته است 
شھروندان و کودکان در ھر 
کشوری که در افغانستان و 
عراق نيروی نظامی دارد 

 . تاوانش را پس ميدھند

 

 شکست يک سياست

. اما اين ھمه ماجرا نيست
سياست دولت سوئد و انگلستان 
و بيشتر دولتھای اروپائی مبنی 

تقويت اسالم ميانه رو در "بر 
تا ھمين "  مقابل اسالم تندرو

امروز قربانيان زيادی بجا 
راھی که به .  گذاشته است

تروريسم و انتحار رسيده است 
قبلتر قربانيانش مھاجرين بوده 

زمانی که تحت پرچم .  اند
ارتجاعی مولتی کالچراليسم 
روشنفکر مرتجع اروپائی به 
اسالم سياسی ميدان ميداد و 
دولتھا برايشان کرور کرور 
ھزينه مسجد و منبر ميدادند، 
در کاميونتی ھای مھاجرين 

کودکان و .  جنايت بيداد ميکرد
دختران و زنان قربانيان صف 

بيحقوقی و آپارتايد .  مقدم بودند
فکری و فرھنگی مجاز بود 

غير "چون قربانيانش ھنوز 
. ھا بودند"  اقليت"و "  اروپائی

تنھا وقتی جامعه موقتا شوک 
ميشد که فاديمه شاھيندال ھا 
قربانی ميشدند و در مدارس 
اسالمی سوئد کودکان شکنجه 

اينھا .  و شديدا تنبيه ميشدند
تحمل ميشد چون به اسالميھا 
امتياز ميداد تا برج و باروی 
خود را داشته باشند و دايره 
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سوئدی "عمليات ھايشان را به مردم 

اما .  تسری ندھند"  االصل
ھشدارھای زيادی که داده شد؛ اينکه 
اين سياست راه را برای تروريسم 
ھموار ميکند، اينکه اين سياست به 
خارجی ستيزی راست افراطی 

و اکنون .  ميدان ميدھد، شنيده نشد
را در "  امنيت"اين سياست نه تنھا 

کشورھائی مانند سوئد و انگلستان 
فراھم نکرده است بلکه افسار 
اسالميون تروريست را از يکسو و 
نژادپرستان را از سوی ديگر رھا 
کرده است و زمينه را برای تعرض 
راست افراطی و تشديد تبليغات 

اگرچه .  راسيستی ھموار کرده است
بايد عميقا خوشحال بود که اين 
عمليات تلفات جانی از مردم بيگناه 
نگرفت اما نبايد فراموش کرد که 
نفس اين عمليات اعالم شکست 
سياست سنتی سوئد در قبال 
جريانات اسالمی بود و پيامدھای 
سياسی دست راستی آن نيز در راه 

 . است

 

 بيراھه فاندمنتاليسم

تحليلھای سياسی بدنبال اين واقعه 
ادامه ھمان خطی است که تاکنون 
در قبال اسالم سياسی حاکم بوده 

تيمور عبدالوھاب فورا در .  است
و "  فاندمنتاليست ھا"کاتاگوری 

جای ميگيرد تا "  اسالميون افراطی"
. جدا شود"  اسالم ميانه رو"حساب 

از قول مسئولين مسجد در انگلستان 
اعالم ميشود که او را از مسجد 
بيرون کرده اند چون زيادی 

! بوده است"  راديکال و اکستريم"
وقتی جناب تونی بلر جنايتکار 
جنگی در عراق پروژه تربيت 

با ھزينه نجومی "  اسالم ميانه رو"
از جيب کارگر انگليسی دارد و اين 
خط اصلی در اروپای غربی در 
قبال اسالم سياسی است، بايد ھم با 

اسالم "اين تحليل دمکراسی پشت 
سنگر بگيرد تا بزعم خود "  ميانه رو

ھم مقابل تروريستھای فاندمنتاليست 
بايستد و ھم جلوی راستھای افراطی 

اما اين !  نژادپرست را بگيرد
سياست در کل اروپا خود يک عامل 
رشد راست افراطی و ورود آنھا به 

اشتباه است که .  پارلمانھا بوده است
عروج و رشد راست افراطی 
فاشيست را صرفا با بحران سرمايه 
داری و شکست نئوکنسرواتيسم 

ھنوز از بحران جھانی .  توضيح داد
سرمايه داری خبری نبود که 
فاشيستھا و حتی محافظه کاران و 

قديم ليبرالھا با پرچم ضد خارجی 
رای جمع ميکردند و سوسيال 
دمکراسی و چپ جبون نيز با 

ھمنوائی "  اسالموفوبی"تئوری 
آنھا برای اينکه مخالفت .  ميکرد

خود را با راست افراطی فاشيست 
اعالم کنند اسالميون را در سيستم 
آپارتايد پست مدرنيستی خود 
قاچاق کردند و مخالفين اين 
راسيسم وارونه را به 

. متھم کردند"  اسالموفوبی"
نفھميدند که وقتی به اسالم سياسی 
ھويت و رسميت ميدھند، وقتی 
شھروندان را براساس محل 

" اسالمی و مسلمان"تولدشان 
سرشماری ميکنند و چھار آخوند 
احمق و عقبمانده و ضد زن را 

آنھا جا ميزنند، در "  نماينده"
پستوھای مساجد مار در آستين 
ميپرورانند و تيمور عبدالوھاب ھا 

ھنوز ھم نفھميدند .  پرورش ميدھند
و به اين چھارچوب ارتجاعی 

تقسيم اسالم سياسی .  ادامه ميدھند
به ميانه رو و فاندمنتال يک 

سياستی است که .  بيراھه است
تالش ميکند با جذب بخش ميانه 
. رو بخش فاندمنتال را کنترل کند
. ظاھرا منطقی در اين تز ھست

واقعيت اما اينست وقتی مھر 
مسلمان و "  اقليت"ارتجاعی 

مذھبی و قومی بر بخشی از 
شھروندان الصاق شد، وقتی 
عامدانه و آگاھانه بخشی از 
شھروندان را در شبه گتوھا در 
اختيار تجار مذھب قرار دادند، 
وقتی ورود آنان را به جامعه و 
بازار کار و مناسبات اجتماعی سد 
کردند، تنھا راه را برای رشد 
جريانات اسالمی و مرتجعين 
خودگمارده متفرقه باز ميکنند و 
در اين ميان افراد عاصی و به بن 
بست رسيده سرباز جنبش اسالمی 
ميشوند و نتايج مخرب خود را 

بر اساس ھمين .  ببار می آورد
سياست است که با ھر عمليات 

رھبران و "تروريستی ابتدا اين 
خودگمارده و "  نمايندگان

آخوندھای مرتجع ھستند که از 
اسالم ميانه رو و صلح "موضع 

رسانه .  اعالم برائت ميکنند"  جو
ھای سوئد فورا گزارش دادند که 

گروھی از "بدنبال اين انفجارھا 
مسلمانان ساکن سوئد در 
تظاھراتھائی در اعتراض به اين 
بمب گذاريھا و حمايت از صلح 

 ". شرکت کردند
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 دمکراسی و تروريسم

بستر اصلی دمکراسی امروز خود 
تروريسم :  مبتنی بر تروريسم است

دولتھای آمريکا، بريتانيا، .  دولتی
اسرائيل، ناتو و کشورھای ھم 
پيمان تحت عناوين مختلف راسا 
تروريسم را اعمال ميکنند و به 
رشد تروريسم اسالمی کمک 

در خود جامعه غربی و .  ميکنند
محافل آکادميک رسما و طی سالھا 

" جامعه چند فرھنگی"با تئوری 
عمال شھروندان را تکه پاره کرده 
اند و به نھادينه کردن راسيسم در 
قلمرو سياسی و اداری خدمت 

در سطح قوانين بويژه .  ميکنند
قانون مھاجرت و قضا و حقوق 
فردی و اجتماعی عمال تبعيض 

در کنار اين .  وجود دارد
سياستھای راست و ضد انسانی به 
جريانات اسالمی پر و بال ميدھند 
و شبه واتيکان اسالمی برايشان 

منشا تروريسم و زمينه .  ساخته اند
رشد آنرا را بايد در مجموعه اين 
سياستھا ديد و نه عقايد ارتجاعی و 
عھد حجری چند آخوند 

مادام که اين "!  فاندمنتاليست"
سياستھا ادامه دارد تروريسم 
. وجود دارد و بازتوليد ميشود

کنترل شديد پليسی و امنيتی شايد 
موقتا به محدود کردن عمليات 
تروريستی کمک کند اما نه قادر 
به ريشه کن کردن آنست و نه 
متضمن امنيت و آرامش 

اولين پيامد عمليات .  شھروندان
تروريستی اعمال فشار به 
مھاجرين به طرق مختلف، باال 
رفتن کنترلھای پليسی، تغيير 
ذھنيت بخش ناآگاه جامعه نسبت به 
شھروندان با پيشينه غير اروپائی، 
و مھمتر زمينه پيدا کردن تبليغات 
راسيستی عليه مردم منتسب به 
مسلمان و رشد جريانات راست 
افراطی و سياستھای ضد خارجی 

بخش مھمی از .  بطور کلی است
اين سياستھا ظاھرا توجيه امنيتی 
دارد اما فشار آنرا مھاجرين 

بويژه در متن .  متحمل ميشوند
بحران اقتصادی سرمايه داری 
امروز کل طيف راست از اين 
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وضعيت بھره ميبرد و 
حساسيت متوسط دولتھا در 
ايندوره کمتر از ھر زمانی 

 .  است

 

 راه حل کدامست؟

يک راه حل واقعی عليه   -1
تروريسم اسالمی و ھمينطور 
تقابل با تحرک نژادپرستان که 
تقابل با تروريسم را به تقابل با 

ارتقا ميدھد، بدوا "  مسلمانان"
پايان دادن به سياستھائی است 
که با اسالم سياسی مماشات 

اسالم سياسی يک .  ميکند
جنبش واحد است که مانند ھر 
جنبش سياسی جناح ھای 
مختلفی دارد اما اھداف و 
. سياستھای آن يکی است

سياست تقويت اسالم پرو 
غربی سياستی ورشکسته و 
خونين و ضد اجتماعی و ضد 
حقوق جھانشمول است و 
تاکنون تنھا به تقويت اسالم 

 . سياسی منجر شده است

 

در جوامع غربی بايد دست   -2
جريانات اسالمی از سر مردم 

کمکھای مالی .  کوتاه شود
بيدريغ برای ساختن مساجد و 
مراکز سربازگيری اسالمی 

اين سياست تنھا .  قطع شود
مھاجرين را محکوم به زندگی در 
حاشيه جامعه ميکند و منشا انواع 
تبعيض ھا و اعمال فشارھا بويژه به 
زنان و کودکان در محيطھای اسالمی 

ھزينه ھای نجومی که صرف .  است
جريانات اسالمی ميشود را بايد 
در خدمت پروژه ھائی که امر 
برابری شھروندان را تامين 

 .  ميکند صرف نمود

 

راه تقابل با ھر نوع تحرک   -3
و سو استفاده راسيستی و 
فاشيستی از تحرک تروريسم 
اسالمی، نه ميدان دادن به 

بلکه تاکيد "  مسلمانان ميانه رو"
سياسی و داشتن پالتفرم عملی 
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برای جذب و انتگره کردن 
مھاجرين در جامعه و برسميت 
شناختن حقوق برابر برای ھمگان 

يک جامعه نميتواند چند قانون .  است
ھر .  در قبال شھروندانش داشته باشد

نوع امتياز به جريانات اسالمی از 
جمله قوانين شريعه و غيره بايد 

يک قانون برای .  اکيدا ممنوع باشد
ھمه شھروندان بايد مبنای حرکت 
ھر دولتی باشد که ادعای تقابل با 
تروريسم اسالمی و نژادپرستی را 

بايد ھر نوع تبعيض در بازار .  دارد
کار و در قلمرو قضا ممنوع و جرم 

 . محسوب شود

  

بجای حمايت از جريانات   -4
اسالمی بايد حمايت از زنان و 
کودکان در محيطھای اسالمی را 
بفوريت در دستور گذاشت و به 
تقابل جدی با فعال مايشائی اين 

ھر گونه .  جريانات مرتجع پرداخت
اعمال فشار جريانات اسالمی به 
زنان و کودکان در خانواده ھای 
اسالمی بايد با سد قانون و اصل 
برابری حقوقی شھروندان مواجه 

بايد به آپارتايد فکری و .  شود
فرھنگی و سياستھا و قوانين منتج 

 . از آن پايان داد
 

بعنوان گام عملی و فوری بايد   -5
برقع .  حجاب کودکان ممنوع شود

در تماميت آن و در کليه اماکن 
در مراکز .  عمومی ممنوع شود

اداری و آموزشی حمل سمبلھای 
مذھبی ممنوع شود و بر اصل 
نظام آموزشی و سياسی و اداری 
سکوالر در تمام سطوح تاکيد و 

 .چھارچوبھای آن اجرا شود
 

تروريسم محصول معادالت 
سياسی دنيای امروز است و 
تروريسم اسالمی يک طرف 

برای نفی .  جدال تروريستی است
تروريسم بايد از آزادی و برابری 
و سکوالريسم و رفاه اجتماعی 
دفاع کرد و با بميدان آمدن 
بشريتی که در تروريسم ذينفع 
نيست به سياستھای تروريستی 

 *. دولتی و اسالمی لگام زد

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

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

!چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت
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دسامبر شصت و دومين   10
سالگرد تصويب بيانيه حقوق بشر 

بخش عمده اپوزيسيون ايرانی .  بود
از راست تا چپ اخيرا بيانيه 
حقوق بشر را به پالتفرم تبليغاتی 

ده ھا سازمان .  خود بدل کرده اند
مجازی با پسوند مدافع بيانيه 
حقوق بشرھمچون قارچ روييده 

اسالمی   –تالش جريان ملی .  اند
از راست و چپ تحديد خواست ھا 
و آرمان ھای مردم به بيانيه حقوق 

بيانيه حقوق بشر .  بشر است
ظاھرا به قرآن اين جريان بدل 

: سوالی که مطرح است.  شده است
آيا بيانيه حقوق بشر حتی اگر 
کامال و مو به مو پياده شود، 
پاسخگوی خواست ھای واقعی 

 اکثريت مردم ايران ھست؟

 

 !شان نزول بيانيه حقوق بشر

پيش از ھر چيز الزم است يادآور 
شويم که بيانيه حقوق بشر شصت 
سال و اندی پيش در کوران جنگ 
سرد و پس از خاتمه جنگ جھانی 

 –دوم، بعنوان يک سالح تبليغاتی 
ايدئولوژيک عليه بلوک شوروی، 
که يک سيستم سرمايه داری 
دولتی را تحت نام سوسياليسم و 
کمونيسم به دنيا قالب می کرد، 

نظام سرمايه .  تدوين و تصويب شد
داری دولتی بلوک شرق، عليرغم 
حاکميت يک نظام طبقاتی و 
استثمار کار مزدی و اختناق 
سياسی ناشی از چنين نظامی، يک 
سيستم رفاه اجتماعی را در جوامع 
. تحت حاکميت خود پياده کرده بود

بعالوه قانون اساسی شوروی، که 
منتج از انقالب عظيم کارگری 
اکتبر بود، پيشرو ترين سند 
برابری حقوق و رفع تبعيض 

اين واقعيت و نام .  بشمار می رفت
سوسياليسم و کمونيسم، نگاه طبقه 
کارگر، زحمتکشان و مدافعين 
آزادی، برابری و رفاه را به سوی 
اين بلوک و در راس آن شوروی 

جنبش ھای اجتماعی .  گردانده بود
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 آذر ماجدی

مدافع حقوق مدنی، آزادی زن، 
و رفاه اجتماعی چشم به اين 

 .بلوک دوخته بودند

 

در چنين شرايطی، بورژوازی 
غرب و در راس آن آمريکا، 
عالوه بر جنگ تبليغاتی 
متمرکز عليه شوروی و عليه 
کمونيسم، به يک سالح 
ايدئولوژيک برای مقابله با اين 

بيانيه حقوق .  نظام نيازمند بود
بشر حاصل اين تالش و نياز 

در تمام دوران جنگ .  است
سرد اين بيانيه عمال بکار 
کسی، بجز جنگ تبليغاتی نمی 

ھيات حاکمه غرب و در .  آمد
راس آن آمريکا مدام مشغول 

کم توسعه "کودتا در کشورھای 
ای بودند که جنبش چپ، "  يافته

کارگری و کمونيستی در آنھا 
 .می رفت قدرتمند شود

 

کودتای اندونزی و کشتار 
حدود يک ميليون انسان برای 
سرکوب جنبش کمونيستی در 
دھه شصت ميالدی، کودتا در 
ايران در دھه پنجاه، کودتاھای 
پی در پی در آمريکای التين و 
سر کار آوردن دولت ھای 
نظامی، معروف ترين و يکی 
از خونين ترين ھای آن شيلی 
در دھه ھفتاد، راه اندازی 
جنگ ھای خانمان بر انداز در 
ويتنام و ريختن بمب ھای ناپالم 
بر سر مردم و در جنوب 
آفريقا، بطور مثال آنگوال، دفاع 
جان سخت از رژيم آپارتايد 
آفريقای جنوبی و رژيم ھای 
سرکوب و کشتار در ساير 
کشورھا، بخشی از بيالن 

اقتصادی و   –فعاليت سياسی 
ايدئولوژيک بورژوازی غرب 

 .و ھيات ھای حاکمه آن است

 

اين واقعيت که بيانيه حقوق  
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بشر يک ورقه زرين و بی خاصيت 
جالب .  بود بر کسی پوشيده نيست

اينجاست که پس از سقوط شوروی 
و فروپاشی ديوار برلين، دنيا ارجاع 

بيانيه .  خاصی به اين بيانيه نمی کرد
حقوق بشر در بايگانی سازمان ملل 

بيانيه حقوق بشر .  خاک می خورد
 –دگر بار بعنوان سالحی تبليغاتی 

ايدئولوژيک در جنگ تروريست ھا 
عراق را .  مورد استفاده قرار گرفت

با خاک يکسان کردند، بيش از يک 
ميليون انسان را به خون کشيدند، 
يک جامعه را به يک گورستان 
بزرگ بدل کردند تا حقوق بشر را 

 !در آنجا پياده کنند

  

و اکنون نوبت اپوزيسيون راست 
اسالمی   –پرو غرب و ملی 

جمھوری اسالمی رسيده است تا از 
اين بيانيه و با ھمان ھدف اصلی 
تولد آن، دليل وجودی آن، استفاده 

حقوق بشر برای اين .  کنند
اپوزيسيون، ھمچون قائدين شان، 
سالحی ايدئولوژيک برای مقابله با 
جنبش کمونيست کارگری و تحديد 
. خواست ھای واقعی مردم است

مردم ايران خواھان آزادی، برابری 
اين خواست عميق و .  و رفاه ھستند

. واقعی جنبش سرنگونی است
اپوزيسيون راست و مرتجع در 
ھراس از ابعاد اين جنبش و پتانسيل 
آن برای واژگونی سرمايه داری به 
 .بيانيه حقوق بشر متوسل شده است

 

 جامعه حقوق بشری؟

در اينجا حتما سوالی در مقابل ما 
مشکل شما با بيانيه :  خواھند گذاشت

حقوق بشر چيست، مگر نه آنکه 
بيانيه حقوق بشر از آزادی و 
برابری حقوقی ھمگان صحبت می 
کند؟ قبل از ھر چيز بايد اعالم کنيم 
که بيانيه حقوق بشر در صورتی که 
واقعا مو به مو پياده شود، بمراتب 
از آنچه اکنون در ايران تحت 
جمھوری اسالمی حاکم است، 

در اين شکی .  پيشرفته تر است

اما اوال، خواست واقعی .  نيست
مردم از آن بمراتب فراتر می 
رود؛ ثانيا، اين صرفا يک آزادی 
و برابری صوری و نه واقعی 
است؛ ثالثا، ماھيت آن و تاريخچه 
دفاع از آن توسط مدافعين 
قدرتمندش بما نشان می دھد که 
 .اين بياينه ھرگز پياده نخواھد شد

 

بيانيه حقوق بشر از اصل مالکيت 
ماده .  خصوصی دفاع می کند

ھفده بيانيه به دفاع از اصل 
مالکيت خصوصی اختصاص 
دارد و لغو آنرا نقض حقوق بشر 

معنای واقعی و در عمل .  می نامد
اين ماده چيست؟ دفاع مسلم از 

يعنی، طبق .  نظام سرمايه داری
بيانيه حقوق بشر و نزد مدافعين 
آن، تالش برای واژگونی نظام 
سرمايه داری و استقرار 
سوسياليسم نقض حقوق بشر 

به ھمين دليل نيز از زمان .  است
تصويب اين بيانيه ميليون ھا 
انسان توسط ارتش ھای 

و "  بومی"يا "  خودی"بورژوازی 
امپرياليستی به خاک و خون 
کشيده شده اند، بمب بر سر شان 
ريخته شده است و در زندان ھا و 
سياه چالھا تحت شکنجه و تجاوز 

از نظر مدافعين .  قرار گرفته اند
اين مردم، اين "  حقوق بشر"

انسان ھا و جنبش ھا قصد نقض 
بيانيه حقوق بشر و تعرض به 
يکی از اساسی ترين مواد آن، 
يعنی به ساحت مقدس مالکيت 

حاال .  خصوصی را داشته اند
معلوم می شود که چگونه 
بورژوازی و ھيات ھای حاکمه 

حقوق "آن در اين شصت سال از 
 !دفاع کرده اند" بشر

 

آزادی، برابری و رفاه بمعنای 
واقعی، 
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اجتماعی و اقتصادی آن با بيانيه 
تا .  حقوق بشر در تناقض است

لحظه ای که مالکيت خصوص بر 
وسايل توليد و مبادله در جامعه 
محفوظ و مقدس باقی بماند، تا 
لحظه ای که سرمايه داری بر 
جامعه حکم راند، تا لحظه ای که 
نيروی کار اکثريت جامعه توسط 
اقليت صاحب مالکيت، استثمار 
شود، سخنی از آزادی واقعی و 
بدون قيد و شرط، برابری واقعی 
اجتماعی و اقتصادی و رفاه 

  .ھمگانی نمی تواند باشد

 

سرمايه داری يعنی اختالف 
طبقاتی، يعنی فقر عده ای در 
برابر ثروت اقليتی کوچک، يعنی 
وجود ارتش ذخيره کار از 
بيکاران، يعنی بی مسکنی عده 
ای، يعنی نابرابری در 
برخورداری از امکانات و 
تسھيالت و مواھب جامعه يعنی 

به .  تبعيض و حاکميت خرافه
پيشرفته ترين کشورھای سرمايه 
داری نگاه کنيد تا اين حقيقت 

به .  انکار ناپذير را مشاھده کنيد
! فرانسه، آمريکا و آلمان بنگريد

فقر و فالکت در ھمين کشورھا 
وسيع است و در شرايط بحران 

يک وجه ذاتی (اقتصادی کنونی 
توليد سرمايه داری که بشکل 

وسيعا و )  ادواری ظھور می کند
سريعا گسترش می يابد؛ تبعيض 
وسيعا وجود دارد، ميان زن و 

و "  اصيل"مرد، ميان شھروند 
ميان "  غير اصيل"شھروند 

شھروند و مھاجر، تبعيض نژادی 
و جنسيتی، عليرغم ظاھرا پياده 
شدن بيانيه حقوق بشر و وجود 
بيش از يک قرن مبارزات 
راديکال کارگری، سوسياليستی و 
برای آزادی، برابری، رفاه و 
عدالت، اين چھره و واقعيت 
پيشرفته ترين کشورھای سرمايه 

در آمريکا که .  داری است
وضعيت مردم از اين کشورھا نيز 

 . وخيم تر و فالکت بارتر است
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اين دليل مخالفت ما با بيانيه 
ما با بيانيه .  حقوق بشر است

حقوق بشر مخالفيم زيرا يک 
جامعه عالی تر و يک دنيای 
بھتر برای مردم ميخواھيم و 
آنرا حق مسلم مردم می 

ما خواھان جامعه ای .  شناسيم
ھستيم که آزادی، برابری و 
رفاه ھمگان را بمعنای واقعی 

چنين .  کلمه تامين و تضمين کند
جامعه ای فقط در صورت 
واژگونی سرمايه داری و 
استقرار سوسياليسم امکانپذير 

اين بمعنای نقض بيانيه .  است
ما خواھان .  حقوق بشر است

سازماندھی يک انقالب 
کارگری برای سرنگونی رژيم 
اسالمی و نظام سرمايه داری 

ما ميخواھيم مالکيت .  ھستيم
خصوصی بر وسايل توليد و 

ما .  مبادله را ملغی کنيم
ميخواھيم کار مزدی را از 
ميان ببريم و دنيايی بسازيم که 
در آن ھمگان از نظر 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

 . برابرند

  

اين ناقض بيانيه حقوق بشر 
است و مدافعين بيانيه حقوق 
بشر در اين مبارزه در مقابل ما 
صف آرايی خواھند کرد و از 
اين بيانيه ابتدا بعنوان سالح 
ايدئولوژيک و سپس توجيه 
سرکوب و کشتار جنبش 
کمونيستی و کارگری و 
سرکوب مردم و پھن کردن 
بساط زندان و شکنجه استفاده 

ما امروز بدنيا .  خواھند کرد
. از تاريخ آموخته ايم.  نيامده ايم

بيانيه حقوق بشر اسم رمز 
از .  مبارزه ضد کمونيستی است

اين رو بعنوان طناب اتحاد کليه 
اپوزيسيون مرتجع طرفدار 

 . سرمايه داری بدل شده است

  

به گردن "  حقوق بشر"طناب 
 حزب اکس کمونيست کارگری
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متاسفانه اين طناب به گردن حزب 
اکس کمونيست کارگری ھم افتاده 

بدنبال راست روی ھای اين .  است
حزب در عرصه تئوری، سياست و 
عمل بويژه طی خيزش اخير مردم 
ايران، اين حزب نيز به جرگه 
. مدافعين بيانيه حقوق بشر پيوست

پس از آنکه شعار استراتژيک و 
را "  انقالب کارگری"پايه ای حزب 

به انقالب انسانی تغيير دادند، در 
اتئالف با جنبش سبز و ناسيوناليسم 
پرو غرب در آکسيون ھای مختلف 
در خارج کشور شرکت کردند، 
پرچم سرخ را به زرد و سفيد تغيير 
دادند، رنگ سبز را به طرق و 
بھانه ھای مختلف زينت بخش سايت 
و ظاھرشان کردند، البيسم به شکل 
اصلی فعاليت سياسی شان بدل شد، 
دفاع صريح و راسخ از بيانيه حقوق 

اکنون تا .  بشر نيز جای تعجبی ندارد
آنجا پيش رفته اند که بر سر اينکه 
چه کسی مدافع واقعی اين بيانيه ضد 
کمونيستی است با بخش راست 

اسالمی به بحث و   –جريان ملی 
 . جدل مشغول شده اند

  

در نقل قول پايين مالحظه ميکنيد "
که در عمل چگونه اين شعار به 
نجات يکی از اعضای رھبری اين 

حقوق "  مھم"حزب در مجامع 
ايشان اين چنين در .  بشری ميايد

مورد حکومت مورد دفاع حزبش 
من به نمايندگی از :"صحبت ميکند 

طرف مردم ايران اعالم ميکنم که 
جنگ با !  ما بمب اتم نميخواھيم

ما حکومتی مدرن .  غرب نميخواھيم
و سکوالر ميخواھيم که در آن تمام 

 ".حقوق بشر عملى شود

 

سوسياليسم، سرنگونی !  راحت
سرمايه داری، نابودی استثمار، 
جمھوری سوسياليستی، حکومت 
کارگری، برنامه يک دنيای بھتر 
ھمه را بايگانی کرده اند و با خيال 
راحت از يک حکومت حقوق 

("بشری دفاع ميکنند به نمايندگی . 
را ھم به "  از طرف مردم ايران

!) آرزو بدل مانده اند.  ايشان ببخشيد

راستش اول مطمئن نبودم که 
ايشان کامال از محتوای بيانيه 
حقوق بشر و سابقه تاريخی شان 
. نزول آن مطلع است يا خير

خواستم اين اعالم موضع را 
از .  بحساب ناآگاھی ايشان بگذارم

اما در عالم !  روی حسن نيت
. سياست اين روش مجاز نيست

رھبری اين حزب در يک مجمع 
رسمی حقوق بشر در مقابل 
نمايندگان بورژوازی بين المللی و 
ايرانی اعالم کرده است که يک 
حکومت انسانی ميخواھد که در 

عملی "  تمام حقوق بشر"آن 
کمونيسم در "آذر ماجدی، ." (شود

فاز غريب، حکايت حزب اکس 
کمونيست کارگری، يک دنيای 
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اين مطلب را ما چند ماه پيش، در 
نقد دفاع صريح يکی از اعضای 
رھبری اين حزب از بيانيه حقوق 

بالفاصله پس از .  بشر نگاشتيم
انتشار اين نقد، سخنرانی مزبور 
از روی سايت ھا به بايگانی 

متوجه شدند که چه .  منتقل شد
اما اين بار در .  گافی داده اند

کوران ذوق زدگی مبارزه 
البيستی شان دگر بار اختيار از 
کف داده اند و رئيس ھيات دبيران 
حزب شان رسما و علنا بر سر 

حقوق "اينکه چه کسی مدافع 
است با شيرين عبادی به "  بشر

 :پلميک برخاسته است

 

"در مقاله ای تحت عنوان خانم : 
شما مدافع .  عبادی دروغ ميگوئيد
اصغر !"  حقوق بشر نيستيد

کريمی می کوشد نشان دھد که 
حزب متبوع ايشان مدافع واقعی 

از "  حقوق بشر"تری برای 
شيرين عبادی و جناح راست 

. اسالمی است  –جنبش ملی 
ظاھرا سابقه درخشان اين حزب 
در دفاع از آزادی، برابری و رفاه 
واقعی و نقد عميق آن به بيانيه 
ضد کمونيستی حقوق بشر از 
خاطر آقای کريمی زدوده شده 

عبور از "اين نيز از نتايج .  است
، در غلطيدن به "منصور حکمت

پوپوليسم و اپورتونيسم، اتئالف با 
جريانات راست و کنار گذاشتن 

و دفاع از "  انقالب کارگری"
فوايد تحريم اقتصادی و حمله 

 :نظامی است
6صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 6صفحه     

اما در پايان اجازه دھيد يکبار ديگر موضع ھميشگی "
ما خواھان آزادی بی .  خودمان را مورد تاکيد قرار دھم

قيد و شرط عقيده و بيان، ھر عقيده ای، و آزادی فوری 
ھمه زندانيان سياسی اعم از دو خردادی، ملی اسالمی، 
ناسيوناليست و کمونيست، و ھمينطور پيروان مذاھب 

ميدانيم و حقوق بشر ما !  ھمه اينھا را بشر.  مختلف ھستيم
و برای ھر کس که .  بدون استثنا شامل ھمه اينھا ميشود

. برای آزادی ھر بخشی از آنھا فعاليت کند ارزش قائليم
حتی اگر کسی رسما اعالم کند که ھدفش فقط آزادی 
ناسيوناليست ھا يا ملی اسالمی ھا است، و کاری به ساير 
زندانيان سياسی ندارد، کارش را کم و بيش مثبت ميدانيم 
اما به ھيچ حقه بازی اجازه نميدھيم اھداف ارتجاعی اش 

(را زير پوشش حقوق بشر و غيره پنھان کند اصغر ." 
شما مدافع حقوق .  خانم عبادی دورغ ميگوييد"کريمی، 
 )سايت روزنه!" بشر نيستيد

 

زمانی که يک حزب کمونيستی برای نزديک شدن به  
قدرت راھنمای راست را می زند و در سراشيب راست 

از .  روی می افتد، بيش از اينھم نمی توان انتظار داشت
، انقالب کارگری و "برنامه يک دنيای بھتر"پرچمداری 

جمھوری سوسياليستی، به مدافع بيانيه حقوق بشر، انقالب 
بجای .  انسانی و جمھوری انسانی بدل می شود

سازماندھی طبقه کارگر برای يک انقالب کارگری، به 
البيسم و به دست بوس رفتن ھيات حاکمه دولت ھای 
متعلق به قطب تروريسم دولتی روی می آورد و بپر بپر 
پوپوليستی و ھياھوی توخالی و بعضا دروغ را بجای 

اين سرنوشت .  فعاليت کمونيستی و بيان حقيقت می نشاند
حزب اکس کمونيست کارگری است که می کوشد با ھمان 

به بقيه اپوزيسيون راست متصل "  حقوق بشر"طناب 
 * .شود

 

سالح " حقوق بشر"بيانيه 
ايدئولوژيک ضد کمونيستی و روايت 

 ...حزب اکس کمونيست کارگری 

 

 برای آزادی کارگران زندانی 
 !و ھمه زندانيان سياسی به پا خيزيم

 

در حالی که جامعه ايران در بحران اقتصادی و سياسی فزاينده ای به سر می برد، 
حکومت اسالمی ايران، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام را تشديد کرده است تا از 

ھم اکنون .  اين طريق مانع گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات مردمی شود
تعداد بی شماری از فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جويی، روزنامه 
نگاری، وبالگ نويسی و حتا وکالی دادگستری، در سياه چال ھای حکومت اسالمی 

توسط جنايتکاران اسالمی بدار (در عين حال زنانی مانند شھال جاھد .  زندانی ھستند
 .و سکينه محمدی و غيره در معرض اعدام و سنگسار قرار دارند) آويخته شد

 

در حکومت  سرمايه داری اسالمی ايران، زندانيان دارای حق دفاع از خود نيستند و 
در زندان .  زير شکنجه آنھا را وا ميدارند که به کارھايی اقرار کنند که انجام نداده اند

 . ھای حکومت اسالمی، حتی از معالجه زندانيان بيمار خودداری می کنند
 

کارگری که عمدتا از فعالين کميته  در شھرھای مختلف کردستان نيز دھھا نفر از فعالين
ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری به شمار می آيند مورد تھديد قرار 

فعالين کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای آزاد .  گرفته و زندانی و بازجويی شده اند
 -کارگری و ديگر تشکل ھا و فعالين کارگری در سراسر ايران، تحت فشارھای امنيتی 

برای مثال تعداد بسياری .  قرار دارند و دارای پرونده ی قضايی امنيتی می باشندپليسی 
از کارگران، از جمله؛ منصور اسالو، رضا شھابی، ابراھيم مددی، غالمرضا غالم 
حسينی از سنديکای شرکت واحد، بھنام ابراھيم زاده، مھدی فراخی شانديز از کميته ی 
پيگيری ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری و اسعد مولود زاده، سالم قادری از کميته ی 

اتھام اين فعالين .  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری را می توان نام برد
کارگری، تالش برای متحد کردن کارگران و اعتراض به زير پا گذاشتن حقوق اوليه 

 .  آنان است
 

در چنين شرايطی، سازماندھی يک اعتراض و مبارزه گسترده و برپا کردن يک 
کارزار سياسی و تبليغاتی وسيع عليه سياست ھای غيرانسانی حکومت اسالمی، عليه 
شکنجه، اعدام و سنگسار و برای آزادی کارگران زندانی و ديگر زندانيان سياسی 

تنھا با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و مبارزه پيگير عليه حکومت .  امری ضروری است
 .اسالمی، می توان اين حکومت جانی را به عقب نشينی وادار کرد

 

ما، از ھمه انسان ھای آزادی خواه و عدالت طلب، دعوت می کنيم در تظاھراتی که 
برای آزادی زندانيان سياسی و لغو شکنجه و اعدام در ايران برگزار می شود فعاالنه 

 .شرکت کنند
 

 16تا  14، از ساعت 2010دسامبر  18: زمان تظاھرات
 روبروی پارلمان سوئد - Mynttorget: مکان تظاھرات

 

  !سرنگون باد حکومت اسالمی ايران

 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی

 !کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد بايد گردد
 

 استکھلم -شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران 
 :تماس با شورا

shoraye1@gmail.com 

    - Tel: (0046) 0701502011 
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!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/ 
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کنگره اول حزب  :يک دنيای بھتر
برگزاری اين کنگره .  در راه است

چه جايگاه خاص و چه جايگاه 
 -عامی در سير تحوالت سياسی 

تشکيالتی حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری ايفا ميکند؟ 

 

دوست دارم  :نسرين رمضانعلی
حقيقتا قبل از ھر چيزی به يک 

آنھم امروز بيش  .مسئله اشاره کنم
از ھر زمانی افتخار می کنم که 
در صفوف اين حزب مبارزه می 

وقتی تنھا نيم نگاھی به زمان .  کنم
تشکيل حزب و پروسه سه سال از 
مبارزه جانانه و خستگی ناپذير 
اعضا و کادرھا و دوستداران 
حزب را نگاه ميکنم، می بينم در 
اين پروسه يکايک انسانھائی که 
برای آزادی و برابری و يک 
دنيای بھتر و برای سازماندھی 
انقالب کارگری چگونه مايه 
گذاشتند، چطور بعنوان يک تن 
واحد سياستھا و آرمانھای حزب 
را تبليغ و ترويج کردند و 
سياستھای حزب را پراتيک کردند 
تا امروز حزب بتواند ساختارھا و 

در واقع .  اندامھای خود را بسازد
تالشی ھمه جانبه تا پرچم کمونيسم 
کارگری منصور حکمت را 

 . برافراشته نگه دارند

 

شرايط برای حزب ما نه مساعد 
تالشھای شبانه . بود و نه برابر بود

روزی  و خستگی ناپذيری کادرھا 
و اعضای حزب اين شرايط را 
فراھم ساخت تا امروز حزب 
بتواند کنگره خود را که باالترين 
و عاليترين مرجع حزبی است 
بطور واقعی بگيرد و نه صرفا 
يک موعد اساس نامه ای و 

برگزاری کنگره تنھا می .  روتين
حزب .  تواند يک معنی داشته باشد

اتحاد کمونيسم کارگری به لحاظ 
تشکيالتی و انسجام -سياسی 

. تئوری توانسته قوام بگيرد
توانسته ساختارھای خود را 
تعريف کند و بسازد و اندامھای 
حزب ديگر نوزادی شکننده نيست 

 

 گفتگوھايی پيرامون
 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

بلکه چنان استخوان بندی قوی 
ای دارد که با قامتی ايستاده و 
محکم برای سرنگونی 
جمھوری اسالمی و برقراری 
جمھوری سوسياليستی مبارزه 

 . می کند

 

در يک جمله بايد بگوئيم بطور 
خاص امروز حزب پرچم دار 
کمونيسم مارکس و منصور 
حکمت است و بطور عموم بايد 
بگويم امروز کسی جرات 
ندارد تحت عناوين مختلف به 
کمونيسم کارگری و  منصور 

چرا که .  حکمت حمله بکند
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
از موقعيتی برخوردار است که 
تعرض به کمونيسم کارگری 
مارکس و منصور حکمت را 
تعرض به خود می داند و پاسخ 

امروز اين جريان .  می دھد
بدون وقفه و با اعتماد بنفس 

امروز .  تعرض سياسی ميکند
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
بعنوان حزبی که سازماندھی و 
رھبری انقالب کارگری امرش 
ھست شناخته شده است و بر 

اين امر .  کسی پوشيده نيست
مھم برای حزبمان در عين حال 
توقع بزرگی است که جامعه و 
طبقه کارگر به اين عنوان به ما 
نگاه ميکند و اين انتظار و توقع 

کنگره حزب .  را از ما دارد
بايد به اين توقع و انتظار پاسخ 

 .بدھد

  

حزب اتحاد  :يک دنيای بھتر
کمونيسم کارگری حزبی نيست 

نقاط  ،که چشم بر حقيقت ببندد
ضعف خود را بپوشاند و 
پيرامون نقاط قوت خود جنجال 

شما نقاط ضعف و .  برپا کند
قوت اين حزب را کدامھا 
ميدانيد؟ بطور مشخص حزب 
در زمينه نفوذ و ارتباط با 
جنبش کارگری و بخش 

سوسياليست آن   –راديکال 
پيشرفتھای چشمگيری داشته 
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اين پيشرفتھا بر مبنای کدام .  است

سياستھايی بدست آمده است؟ چگونه 
 بايد فراتر رفت؟

 

معموال من نيمه  :نسرين رمضانعلی
. خالی ليوان را بيشتر نگاه ميکنم

برای اينکه نيمه پر جای برای بحث 
نخواھد گذاشت اما نيمه خالی ليوان 
را چطور و چگونه بايد پر کرد 

حزب در شرايطی .  بحث است
تشکيل شد که می شود گفت ھيچ 
توازنی چه در سطح جامعه چه حتی 
در سطح جنبش کمونيسم کارگری 

با مرگ نابھنگام .  به نفعش نبود
منصور حکمت گرايشات خفته بيدار 
شدند و سربلند کردند و ابراز وجود 

نه تنھا ابراز وجود بلکه .  کردند
ابزارھای تشکيالتی را نيز بدست 
گرفتند و برای ساکت کردن مخالفان 
سياسی اين انشعابات چه درون 
کادرھا و اعضا و دوستدارن حزب 
کمونيست کارگری چه بطور عموم 
درون جامعه يک نوع دلسردی و 

تعداد .  خانه نشينی را بدنبال داشت
زيادی از کادرھای اين جنبش 
نظارگر پراتيک احزاب کمونيست 

فعالين راديکال .  کارگری شدند
سوسياليست بی اعتماد يا کم اعتماد 
شده بودند و سياستھا و تئوريھا و 
پراتيکھای اين احزاب را زير 

و صد البته با .  ذربين قرار دادند
فضائی که عليه يک حزب جديد 
راديکال کمونيستی کارگری ايجاد 
شده بود، پبشبرد فعاليت ما را 

 . دشوار کرده بود

 

تالش کميته سازمانده و رھبری 
حزب برای بازگرداندن اعتمادھای 
از دست رفته، ايجاد فرصتھا و 
استفاده از فرصتھای پيش آمده، 
مجددا سياستھای کمونيستی کارگری 

توانست با .  را به درون جامعه برد
نقدھای گرايشات غير کارگری 
کمونيستی و شفاف کردن بيشتر 
مواضع و سياستھای خود در 

 –حزب سازمانده "چھارچوب 
جلو برود، و با نقد مستمر "  رھبر

گرايشات سنديکاليستی و توده ايستی 
درون جنبش کارگری توجه ھا را 
. بيش از پيش به خود جلب کند

بعنوان مثال مباحثی مانند کنترل 
کارگری چنان در ميان محافل 
کارگری داغ بود که به جرائت می 
توانم بگويم که فعالين راديکال 
سوسياليست برای امر جذب نيروی 

کمونيست و سوسياليست برای 
سازماندھی و کنترل مراکز 
. کارگری ماھا بحث کردند

مجموعه مباحثی که حزب ما 
مطرح کرد نه تنھا اعتمادھا را 
بازگرداند بلکه مبنائی شد که با 
ديدی انتقادی به ساير جريانات 

فکر می کنم مھمتر .  برخورد کنند
از ھمه، برخورد متين حزب با 

ما از .  نيروھای داخل کشور بود
ھر گونه ماجراجوئی مرسوم بری 

تالش کرديم سياستھايمان .  بوديم
را روشن و اولويتھايمان را 
براساس واقعيات موجود تعريف 

اين سياستھا که توسط دفتر .  کنيم
سياسی و پلنومھا تصويب شدند 
در اولويت فعالين راديکال 

 . سوسياليست قرار گرفت

  

به ھمين دليل با گذشت شايد کمتر 
از يکسال حزب درون جنبش 
کارگری جايگاه خاصی پيدا کرد 
و شاھد بوديم نه تنھا سياستھا 
حزب دنبال می شود بلکه پراتيک 

حزب با اين مجموعه .  می شود
توانست درون جنبش کارگری 

اما .  جايگاه خاصی داشته باشد
واقعيت امر اين ھست که ما در 
. اين زمينه کماکان در رنج ھستيم

ھمانطور که در پلنوم حزب اشاره 
کرديم کمبود نيرو در يکی از 
شرايط حاد سياسی يک  مانع 
. اصلی پيشروی ما بوده است

برای پيشروی ھر چه بيشتر و 
پراتيک سياستھای حزب، ما 
توانستيم روزمره در اعتراضات 
و اعتصابات و مبارزات طبقه 
.  کارگر در ايران دخالتگر باشيم

حزب با ھر ضعف و کمبودی که 
. داشت اما يک واقعيت عيان بود

از بدو تشکيل اين حزب راديکال 
بود و ماند و توانست مھر خود را 

اين را ھيچ .  بر تحوالت بزند
 . کسی نمی تواند منکر باشد

 

موفقيت کنگره  :يک دنيای بھتر
از نقطه نظر 

8صفحه   
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شما منوط به پاسخگويی به کدام مسائل و 
 معضالت پيشاروی حزب است؟ 

 

من فکر می کنم حزب  :نسرين رمضانعلی
ما تاکنون سنگرھائی را فتح کرده است و 
دھھا و صدھا سنگر ديگر در مسير 
سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و 
برقراری يک جمھوری سوسياليستی وجود 

اينھا مستلزم قدرتمند .  دارد که بايد فتح شود
اگر ما می خواھيم .  شدن مرتب حزب است

مصوبات و قطعنامه ھای خود را نگذاريم 
گرد و خاک بخورد و روی ميزمان باشد و 
ھر روز با اوضاع  منطبق کنيم بايد نيرو 
داشته باشيم، بايد بزرگ شويم و فکر ميکنم 
اين انتظار ھر کادر و عضو حزب است که 
اين حزب را تبديل به حزب قدرتمند طبقه 

  .کارگر تبديل کند

 

حزب بايد در اين کنگره خيلی فکوس شده 
تر از پيش روی مسائله سازماندھی بحث 
بکند و ايجاد تشکلھای توده ای کارگری را 
. در اولويت فعاليتھای روز خود بگذارد

حزب بايد در کنگره پاسخگوی آلترناتيو بعد 
مردم .  از سرنگونی جمھوری اسالمی باشد

بطور عموم و طبقه کارگر بطور خاص از 
ما انتظار دارد و اين کنگره بايد به اين 
انتظارات پاسخ بدھد و با افقی روشن 

 .*سنگرھای ديگر را بگيرد

گفتگوھايی پيرامون کنگره 
اول حزب اتحاد کمونيسم 

 ...کارگری 
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 کارگر  150قاچاق سوخت در دريا و اخراج 
 شرکت پرنده آبی بوشھر در خشکی

 

 بابک زحمتکشان
اين خبر تازه نيست؛ .  کارگر شرکت پرنده آبی در بوشھر از کار بيکار شدند 150.  خبر ساده است

درست دو ماه پيش خبری در سايتھای داخلی ايران آمد که از قاچاق صدھا تن سوخت و کشف آن 
کشف سوخت قاچاق در نوع خود در استان بوشھر .  توسط نھادھای امنيتی نظام اسالمی خبر ميداد

اما .  بی نظير قلمداد شد و مانور زيادی از سوی خبرگزاريھای وابسته به حاکميت روی آن داده شد
تنھا چيزی که به آن پرداخته نشد، و يا اگر حرفی ھم زده شد بعدا از روی صفحه خبرگزاريھای 

نفر از کارکنان شرکت  120وابسته به حکومت ضد کارگر حذف گرديد، خبر مربوط به اخراج 
 . کيلومتری شمال شرقی بوشھر است 11پرنده آبی، شرکتی  خصوصی وابسته به آقازاده ھا در 

 

شرکت پرنده آبی دست اندرکار تصفيه نفت و تبديل آن به بنزين و ارسال آن از مبادی و اسکله ھای 
اين شرکت که نفت خام .  ناشناخته سپاه پاسداران و فروش آن در منطقه خليج به شکل قاچاق است

خود را از پااليشگاھی در دھوک يعنی کردستان عراق باز ھم به صورت قاچاق وارد ميکند، اخيرا 
در اثر اختالفات داخلی ميان سران و مقامات استان بوشھر برای غارت بيشتر ثروت مردم فقير اين 
استان قضيه لو ميرود و با آشکار شدن اين مسئله آقايان با ھمکاری اداره کار بوشھر و رايزنی خانه 
کارگر استان برای سرپوش گذاشتن بر مسئله فوق اقدام به تعطيلی اين شرکت و قربانی نمودن دھھا 

يک مقام "به گفته پايگاه خبری خليج فارس .  کارگر به بھای فقر و بيکاری اين آدمھای گرسنه نمودند
يکی از بزرگترين قاچاقچيان سوخت کشور که به :  آگاه که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت

ميليون ليتر سوخت از کشور کرده بود، در پی صدور حکم  130صورت شبکه ای اقدام به قاچاق 
فروند شناور که برخی  50اين شبکه با :  اين مقام آگاه افزود. ...  جلب وی، از کشور فرار کرده است

، ميليونھا ليتر سوخت را )با تغيير برخی مدارک(از آنھا کشتی ھای خارجی و برخی داخلی بودند 
 1". از کشورمان به کشورھای حاشيه خليج فارس قاچاق کرده است

 

در اين مملکت که خصوصی ترين روابط افراد عادی کنترل ميشود چه کسی يا کسانی ميتوانند 
فروند شناور و نفتکش داخلی و خارجی در اختيارشان باشد  50پااليشگاه بزنند، اسکله داشته باشند، 

بيخود نيست که اسمش را نميگويد "  مقام آگاه"بجز باالترين مقامات و باندھای مافيائی حکومتی؟ اين 
آنچه که جدا از قاچاق سوخت که امری بی سابقه در !  چون ميترسد ھمان شب سر به نيست شود

حاکميت اسالمی نيست، اين است که مثل ھميشه برای پاک نمودن مسئله فساد روز افزونی که 
اين کارگران در شرايطی .  سرتاپای رژيم اسالمی را گرفته است، راه حل را اخراج کارگران ميدانند

که بار آنرا بايد کارگران "  ھدفمند نمودن يارانه ھا"اخراج ميشوند که با اجرای طرح ضد کارگری 
بدوش بکشند، اخراج کارگران اين شرکت و بيکار شدن آنان فقر روز افزونی را به آنھا تحميل 

آنھائی که ھنوز دل .  اين نمونه کوچک و مشتی از خروار نکبت اسالمی سرمايه داری است.  ميکند
به وعدھای دروغين و شيادانه مشتی سرمايه دار و آخوند بسته اند بايد بدانند که اين تجار تقوا پيشه 
دزد و قاچاقچی ھمه را ھمراه با خودشان در پروژه اقتصاد چاه جمکرانی به سقوط در ته اين چاه 

 . سوق ميدھند
 

نفر از کارگران شرکت پرنده آبی بوشھر در حالی صورت ميگيرد که ھم خانه  150اخراج بيش 
کارگر استان بوشھر به عنوان نھادی ضد کارگری و ھم ھمکاری اداره کار استان بوشھر، نقش 

اخراج کارگران اين شرکت در حالی .  مستقيمی در اخراج کارگران شرکت پرنده آبی داشته اند
صورت ميگيرد که عامالن واقعی و پشت پرده قاچاق سوخت که فرماندار فعلی بوشھر سرھنگ 
پاسدار جعفر پور کبگانی، بخشی از افراد دخيل در نھادھای دولتی و امنيتی مانند سپاه و بسيج که 
دست اندکار دزدی و قاچاق و غارت به شکلھای مختلف از ثروت اجتماعی ھستند، آزاد و رھا به 

درست ھمينجاست که ضرورت .  جنايات خود ادامه ميدھند و کسی را يارای پرسش از آنان نيست
نھادھايی آزاد و مستقل که بتواند مدافع .  وجود نھادھای مستقل برخاسته از کارگران احساس ميشود

 * .حقوق کارگران و زحمتکشان باشد
 

 سرشاخه پرونده جنجالی سوخت در بوشھر متواری شد -1

http://www.pgnews.ir/viewnews.aspx?id=24330 

 

 

 کتاب 

کنترل 
 کارگرى 

را از سايت  حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  
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 مھر کام پارس ايران خودرو
 

 ! مقاومت و اعتراض کارگران ادامه دارد
 

بنا به خبر دريافتی، زمزمه افزايش کار کارگران خط 
توليد داشبرد سازی خودرو سمند شرکت مھر کام پارس 
ايران خودرو که تقريبا از يکماه پيش اعالم شده بود و 
طی آن عوامل کارفرما و سرمايه داران  برای به جيب 
زدن پولھای باد آورده و کسب سود بيشتر از کارگران ھر 
دو شيفت اين بخش خواسته بودند تا ميزان توليد روزانه 

قطعه در روز  560قطعه به  430داشبرد سمند را از 
قطعه بيشتر آن ھم با ھمان  130يعنی افزايش (برسانند، 

و )  تعداد نيروھای موجود و حتی  بدون افزايش دستمزدھا
در ھمان موقع اين خواست نابجا و سود جويانه کارفرما با 

عوامل .  اعتراض و عدم ھمکاری کارگران مواجه شد
کارفرما که فشار به کارگران را بی نتيجه ديدند در يک 
عقب نشينی مصلحتی اعالم داشتند طرح افزايش توليد 

حاال پس از چند !  فعال بماند تا نيروی جديد استخدام کنيم
نفر نيروی جديد برای انجام اين کار  6ھفته سکوت فقط 

اضافی استخدام نموده و ميخواھند با اين روش موذيانه 
حجم و فشار اصلی کار را بتدريج به کارگران تحميل 

 . نمايند

 

قطعه در روز  130بنا به اعالم کارگران برای افزايش 
نفر کارگر جديد  16آن ھم در شرايط فشرده کاری حداقل 

البته تا امروز کارگران با اتحاد و .  مورد نياز است
مخالفت و عدم ھمکاری خود اين طرح رذيالنه سرمايه 

فعال کارفرما که نتوانسته کار .  داران را ناکام گذاشته اند
اضافی و استثمار بيشتر را به کارگران تحميل کند با 
تھديد به اخراج و توسل به فشار و وعده ھای دروغ از 
کارگران ديگر بخشھا برای اجرای اين طرح ضد 

جالب اينکه اين ھم نتيجه بخش .  کارگری استفاده ميکند
اين روزھا لحن تھديد و فشار عوامل کارفرما .  نبوده است

عليه کارگران اين بخش افزايش يافته و به طور مرتب 
کارگران قديمی را احضار نموده و با تھديد خواسته اند تا 

اما با ھمه اين ترفندھای مذبوحانه مقاومت و .  تسليم شوند
 . اعتراض کارگران ادامه دارد

 

شرکت مھر کام پارس ايران خودرو با مديريت پاسدار 
نفر کارگر  3500کميته چی سابق کيانمھر، با بيش از 

قراردادی و سفيد امضا و بعضا روز مزدی، با 
ساعته  12ھزار تومانی و دو شيفت  300دستمزدھای 

بسيار سنگين و فرساينده کاری واقع در جاده مخصوص 
کرج سازنده انواع سپر و داشبرد و وسايل جانبی 

 . محصوالت ايران خودرو است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010دسامبر  13 – 1389آذر  22
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 ! اخراج کارگران شرکت تابلير
 

نفر از کارگران باقيمانده شرکت راه و  30بنا به خبر دريافتی، طی چند روز گذشته 
ساختمان تابلير که مجری احداث تونل نيايش تھران است، به دستور کارفرما و به 

اين کارگران در .  از کار اخراج شده اند"  بودجه نداريم و فعال کار تعطيل است"بھانه 
ماه گذشته خود را  3حالی از کار اخراج شده اند که ھنوز دستمزدھای مربوط به 

در چند روز گذشته کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و .  دريافت نکرده اند
ماه دستمزد معوقشان بارھا به شرکت تابلير و اداره کار حکومت اسالمی  3دريافت 

ما :  مسئوالن شرکت با گستاخی به کارگران ميگويند.  سرمايه داران مراجعه نموده اند
ماه دستمزد عقب افتاده تان ھم فعال پول  3نيازی به شما نداريم و برای پرداخت 

اداره !  نداريم، اگر اوضاع شرکت از بحران مالی خارج شد خودمان خبرتان ميکنيم
کار پادو سرمايه داران ھم چيزی جز جوابھای سر باال به کارگران سرگردان و 

 . گرسنه تحويل نداده اند

 

از کار اخراجمان کرده اند، دستمزدھايمان را ھم نميدھند، :  يکی از کارگران ميگفت
معلوم نيست در .  اداره کار ما را به شرکت و شرکت ما را به اداره کار حواله ميدھد

اين مملکت بی صاحب که از باال تا پائين اش براساس دزدی و جنايت است، شکايت 
 به کجا ببريم؟ 

 

ماه پيش نيز شرکت تابلير در تبانی و زد و بند با شھرداری تھران و قاليباف  5در 
کارگر را در حاليکه چند ماه  2000پاسدار قاتل ديروز و شھردار امروز، بيش از 

مرخصی "و اسم رمز "  بودجه نداريم"دستمزدشان معوق شده بود را با بھانه 
فعال به خانه ھايتان برويد و بعد برای بازگشت به کار خبرتان "و توجيه "  اجباری
اما تا امروز نه کارگری به سر کار برگشته و نه از .  ، از کار اخراج نمودند"ميکنيم

ھر گاه کارگری برای تصفيه حساب و .  پرداخت دستمزدھای معوق خبری ھست
اگر تصفيه :  دستمزدھای عقب افتاده اش به شرکت مراجعه و اعتراض کند ميگويند

بله، با !  حساب کنيد و دستمزدھايتان را بگيريد برای ھميشه از کار اخراج ميشويد
تھديد به اخراج از کاری که وجود ندارد حقوق کار انجام شده را نميدھند و با اين 
شيوه رذيالنه و غير انسانی از کارگران اخراجی که ھمه درھا به رويشان بسته شده 

 . عمال حق سکوت ميگيرند تا کسی دستمزدھای معوقش را نيز طلب نکند

 

اجرای اين .  مجری طرحی شبيه تونل ميدان توحيد تھران است)  تابلين(شرکت تابلير 
که از يکسال پيش شروع شده مربوط است به احداث تونلی )  تونل نيايش(پروژه جديد 
اين تونل زير گذر قرار .  کيلومتر 10متری زمين به طول بيش از  40در اعماق 

را به اتوبان بابايی وصل نموده و به )  بيمارستان قلب(است خيابان کارگر شمالی 
کارگر مجموعا  2000ماه پيش بيش از  5تا .  سمت شرق تھران و دماوند امتداد يابد

اين کارگران با قراردادھای سفيد امضا و .  کارگاه مستقر و مشغول کار بودند 5در 
متری  40ساعته در عمق  12ھزار تومانی در دو شيفت  303يکطرفه و پايه دستمزد 

زمين جايی که نه اکسيژن و نه ھوای کافی برای تنفس موجود است و ھر آن خطر 
ريزش آوارھای دھھا تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نيز ھست مشغول به 

 . کار بودند که حاال از کار اخراج شده اند
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 !کارگران مرکز داروئی وزارت بھداشت
 

 يکماه دستمزد معوق

 

روز از پايان آبان ماه  22بنا به خبر دريافتی، ھم اکنون با گذشت 
نفر از کارگران مرکز دارويی وزارت بھداشت تا  45بيش از 

روز کارگران به  22در اين .  امروز دستمزدی دريافت ننموده اند
طرق مختلف با اعتراض و مراجعه به عوامل حکومتی در اين 
مرکز از جمله خانم حافظی چھره منفور ضد کارگری و مدير 

حافظی حتی از .  قسمت خواستار دريافت دستمزدھايشان شده اند
ورود کارگران معترض به دفتر کارش به شدت و به طرز تحقير 

او و ھمدستان دزدش در جواب کارگران .  آميزی جلوگيری ميکند
ھمينه که ھست، :  گرسنه با بی ادبی و تھديد به اخراج ميگويند

خودتان ميدانيد بايد تحمل کنيد، ھر کسی ھم ناراضيه بفرما، راه باز 
 !است

 

ھميشه دستمزدھايمان را با تاخير و کار :  يکی از کارگران ميگفت
تازه به بھانه بيمه و ھزار زھرمار ديگه در .  شکنی می پردازند

ھزار تومانيمان  300پايان ھر ماه ھم کلی از اين دستمزدھای ناچيز 
خيلی از ما کرايه خانه ھايمان عقب افتاده و .  را ھم باال ميکشند

قراردادھای .  برای تھيه نان شب مان کلی بدھکاری باال آورده ايم
ھر وقت دلشان بخواھد عذرمان را .  کاريمان ھم اعتبار ندارد

من خودم خبر دارم ھمين حافظی و ھمدستانش به بھانه .  ميخواھند
کارانه و ماموريت و مسائل دروغ و من در آوردی در پايان ھر ماه 

تازه عالوه بر اين با باند بازی و دزدی .  حقوقھای ميليونی ميگيرند
بسياری از داروھای کمياب و گران قيمت و فروش آنھا در بازار 

اينھا و حکومتشان .  آزاد و ناصر خسرو چه پولھائی به جيب ميزنند
با ھمه اين درآمد .  نه شرف دارند و نه انسانيت، از حيوان پست ترند

و دزديھايشان باز ھم وقتی به ما کارگران ميرسند حريص تر از 
 . ھميشه ھستند

 

مرکز داروئی وزارت بھداشت حکومت اسالمی سرمايه داران واقع 
کارگر قراردادی با  45در خيابان مطھری تھران با بيش از 

ھزار تومانی و ساعت  300قراردادھای يکساله و دستمزدھای 
بعدازظھر و اضافه کاری اجباری، تھيه و توزيع کننده  2تا  8کاری 

 .بسياری از اقالم داروئی در سطح ايران ميباشد
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 نامه ی سرگشاده خانواده رضا شھابی
 

 برای آزادی رضا تالش کنيم
 

 کارگران، تشکل ھای کارگری، نھادھای حقوق بشری و رسانه ھا: به

 

 209ھمانطور که ميدانيد رضا شھابی، کارگر زندانی محبوس در بند 
دست به اعتصاب غذای خشک  89آذرماه  13زندان اوين، از روز شنبه 

زده است و با توجه به بيماری ھای عديده پيشين و نيز بيماری ھايی که در 
دوره ی شش ماھه ی زندان به آن دچار شده است، سالمت جانی وی شديدا 

 .در معرض خطر است

 

مھرماه، نامه ی آزادی وی صادر شده و ما برای  19در حالی که در 
از طرفی ھم به طور .  ميليون تومانی توديع کرده ايم 60آزاديش وثيقه ی 

ھمزمان يک ابالغيه برای وثيقه ی صد ميليون تومانی به امضای رضا 
ھمچنين ھر دو مقام قضايی معرفی شده به ما از در دست .  رسانده اند

 .داشتن پرونده ی قضايی رضا شھابی اظھار بی اطالعی ميکنند

 

رضا شھابی به مدت شش ماه است که به دليل دفاع از حقوق کارگران در 
زندان محبوس است، دو ماه است که با وجود صدور نامه ی آزادی ھنوز 
در بند است و اکنون نيز سالمت او در معرض خطر جدی قرار دارد و ما 
نميدانيم در اثر اعتصاب غذای خشک چه صدمات ديگری بر او وارد 

 .خواھد شد

 

بدين وسيله از تمامی کارگران، تشکل ھای کارگری، نھاد ھای حقوق 
بشری و رسانه ھا و تمامی وجدان ھای بيدار خواستاريم برای آزادی بی 
قيد و شرط رضا شھابی و ھمکاران زندانيش و ديگر کارگران زندانی از 

 .ھيچ کوششی فروگذار نکنند

 

 ھمسر، برادران و اعضای خانواده ی رضا شھابی

 89آذرماه  18پنجشنبه 

 تھران

 

 به نقل از سايتھای خبری

 

 مجمع عمومی کارگری
کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی 

مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر . شويد
مجمع عمومی رکن اساسی . توده کارگران است

جنبش مجامع عمومی منظم . شوراھای کارگری است
!را تقويت کنيد  

 

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

!تغيير آنست  
کارل مارکس                      
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در ميان اين ھمه خبرھای "
خوشحال کننده در صفحات 
روزنامه ھا طی دو روز گذشته، 
خبری به چشم می خورد که واقعا 
جای تاسف دارد و نگران کننده 

و آن اين بود که بنياد .  است
مستضعفان مجبور به پرداخت 
خسارت اخراج کارکنان کاباره 
ھای باکارا و شکوفه نو شده 

اين سخنان عباس شيبانی ".  است
عضو در حال حاضر مثال 

آذر  18شورای شھر تھران در 
ماه است که بی شک خود دخيل 
در به آتش کشيدن اين کاباره ھا 

. سال پيش بوده است 31در 
نگرانی ايشان از پرداخت خسارت 
به کارکنان اين کاباره ھا وقتی 
بيشتر قابل درک است که اخبار 
منتشره چند روز گذشته را که 
موجبات خوشحالی اين سرمايه 

 .دار مسلمان را مرور کنيم
 

خبر گزاری دولتی ايلنا در روز 
شانزدھم آذر ماه از قول کرم علی 
سامانی پور عنوان می کند که 

اکثر کارگران }  دستمزد{حقوق 
کرم .  ساوجبالق عقب افتاده است

علی سامانی پور، دبير اجرايی 
خانه کارگر که خود يک نھاد 
حکومتی است دو روز پيش از 
اظھارات عباس شيبانی، به عنوان 
مثال خاطر نشان می سازد که فقط 
در کارخانه ھمگن کار که توليد 
کننده پالستيک دور شيشه و زه 
خودرو است، حداقل از دو ماه 
پيش دستمزد و مطالبات کارگران 

اين عنصر .  پرداخت نشده است
حکومتی خانه کارگر ادامه می 
دھد که در آن واحد توليدی يعنی 
کارخانه ھمگن کار نزديک به 
يکصد و پنجاه نفر کارگر در 
سخت ترين شرايط کاری به کار 

عباس شيبانی که .  مشغول ھستند
خود از بانيان اين حکومت ضد 
کارگر است و از زمان تشکيل 
دولت سرمايه داری جمھوری 
اسالمی در پستھای گوناگون نظير 
وزارت کشاورزی اولين کابينه، 
چھار دوره مجلس جھت وضع 
قوانين غارت و سرکوب اسالمی، 
و دو دوره کانديداتوری رياست 

 

 !آقايان نامحترم نميگذاريم
 

 پدرام نو انديش

جمھوری را در کارنامه ننگين 
خود دارد؛ ھمواره خود و دولت 
اسالمی شان عامل مشقات و 
گرسنگی ميليونھا انسان کارگر 
و زحمت کشی ھستند که از 
غارت دسترنج آنان به ثروت 
. ھای افسانه ای دست يافته اند

جامعه تحت حاکميت اين چپاول 
گران اسالمی پر است از 
اخباری که حتی ژورناليست 
ھای طبقه حاکمه نيز قادر به 

تا .  الپوشالی بيشتر آنھا نيستند
آنجا که خبر گزاری دولت 
بورژوازی اسالمی ايلنا در 
ھمان تاريخ يعنی سه شنبه 
شانزدھم آذر باز ھم درست دو 
روز پيش از اظھارات عباس 
شيبانی گزارش می دھد که 
تعطيلی کارخانه نساجی تبد 
وارد دومين ھفته خود شده است 
و اين در حالی است که دويست 
و پنجاه کارگر اين کارخانه سه 
ماه است که دستمزد دريافت 
نداشته و آينده مبھمی در انتظار 
. آنان و خانواده ھايشان می باشد

ھمچنين ھمان خبرگزاری در 
تاريخ ھفدھم آذر ماه يعنی روز 
پيش از اعالم عباس شيبانی 
مبنی بر پر بودن صفحات 
روزنامه ھا از خبر ھای 
خوشحال کننده، به نقل از 
عيسی محمد کمالی ديگر 
عنصر حکومتی در خانه کارگر 
بوشھر، اخراج يکصد و پنجاه 
نفر از کارگران شرکت پرنده 
آبی توسط ھيئت حل اختالف 
مورد تائيد قرار گرفت و آن 
کارگران نيز چون ديگر ھم 
طبقه ای ھايشان در صف ارتش 
بيکاران و گرسنگان قرار 

 . گرفتند
 

کارگران کارخانه ھای در حال 
تعطيلی يخچال سازی ارج، 
تلويزيون شھاب، خودکار بيک، 
ايران پويا و نساجی ھای کاشان 
. در آستانه اخراج قرار دارند

رضا شھابی عضو سنديکای 
کارگران شرکت واحد تھران به 
اعتصاب غذا دست زده است و 
بسياری از فعالين کارگری از 
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جمله منصور اسالو، ابراھيم 
مددی،غالمرضا غالمحسينی، علی 
اکبر علی نظری و اخيرا ھمايون 
. جابری را به زندان انداخته است

اينھا و صدھا نمونه ديگر از موج 
اخراج و بيکار سازيھا، بازداشت ھا 
و زندان ھا را می بايست مشتی از 
خروار اخباری است که دولت 
سرمايه داران اسالمی موجد آن بوده 
و ھر روزه دست به باز توليد آنھا 

بی شک معنای اين اظھار .  ميزند
شعف عباس شيبانی وقتی آشکار تر 
می شود که اخبار مربوط به حذف 

رقم قابل .  يارانه ھا به آن افزوده شود
توجھی که می بايست از سفره 
کارگران و تھی دستان خارج شده و 
به جيب ھای گشاد آنان سرازير 

نه تنھا عباس شيبانی بلکه .  شود
ديگر سرمايه داران کاخ نشين دولت 
جمھوری اسالمی نيز که از شرکای 
اين غارتگری ھستند، خوشحال و 
مسرور از اين چپاول آشکار و 
سازمان يافته، تحت عنوان ھدفمند 

بار ديگر .  سازی يارانه ھا ھستند
تاکيد بر اين اصل ساده حسابداری 
خارج از لطف نيست و آن اينکه ھر 
غارت شونده ای و استثمار شونده ای 
لزوما يک غارتگر و استثمار کننده 

استثمارگران شاد و .  خواھد داشت
سرمست از چپاول و دزدی قانونی و 
اسالمی خويش اند و حتما اخبار آن 

 . موجب خوشحالی شان خواھند شد
 

ھر گونه تالش برای مقابله با اعمال 
فشار و چپاول سرمايه داران و دولت 
اسالمی شان و کوتاه کردن دست 
آنان از جيب و سفره ھای خالی 
کارگران و تھی دستان از سوی 
کارگران پيشرو و متشکل، نگرانی و 
وحشت سرمايه داران و نظام ننگين 
آنان را بر خواھد انگيخت و 
نيروھای سرکوبگرشان را برای 
سرکوب کارگران متشکل و به پا 

آنچه امروز  .خواسته گسيل می دارند
موجب نگرانی عباس شيبانی و 
دولت سرمايه داران اسالمی شده 
است؛ نه فقط پرداخت خسارت به 
کارکنان کاباره ھای باکارا و يا 
شکوفه نو که سی و يک سال پيش 
توسط عوامل اين دولت سرکوبگر و 
خرافه پرست به آتش کشيده شد، بلکه 
معنای اين نگرانی يعنی به ميدان 
آمدن متشکل و سراسری کارگران و 
پابرھنه گان برای به ميان کشيدن 
مطالباتی است که ھيچ يک از 
باندھای حکومتی و بورژواھای 
خارج حکومت خواھان طرح آن از 

بی .  سوی کارگران نبوده و نيستند
معنا نيست وقتی رسانه ھای 
بورژوازی و جناح ھای رنگی 
آنھا در روزھای اخير با صدور 
اطالعيه ھای جعلی و مبھم تحت 

جمعی از کارگران اين "عناوين 
گويا به "  کارخانه و يا آن کارخانه

دعوت آنھا در مراسمھای خرافی 
 . مذھبی شرکت کرده اند

 

اما کارگران گرسنه، اخراج شده، 
کارگرانی که ماھھا است 
دستمزدھايشان توسط سرمايه 
داران و دولت اسالمی آنھا غصب 
گرديده و به فالکت کشيده شده 
اند، نان می خواھند و به گرسنگی 

به فقر و فالکت .  نه می گويند
سازمان يافته سرمايه داران و 

به اعدام .  دولتھايشان نه می گويند
و سنگسار و خرافات مذھبی که 
توسط حکومتھای مرتجع ضد 
کارگر ترويج و بازتوليد می شوند 

به جناح ھای .  نه می گويند
حکومتی که تا ديروز در سرکوب 
کارگران و گرسنگان نقش مستقيم 
داشته و اکنون خارج از حکومت 
با رنگ سبز و زرد ملی اسالمی 
و سلطنت طلب و غيره سعی در 
. تحميق شان دارند، نه می گويند

بايد به اين آقايان نامحترم و 
دولتشان گفت که نميگذاريم اين 
خوشحالی تان از فقر و فالکت ھر 
روزه کارگران و گرسنگان زياد 
به درازا بکشد و شما را به زباله 
 دانی تاريخ خواھيم سپرد

کارگران کمونيست و برابری .
طلب دوشادوش ديگر ھم 
زنجيرھايشان در سراسر ايران و 
جھان به ميدان آمده اند تا تھاجم 
بطبقه حاکم را پس برانند و با اين 

ھيچ .  وضعيت تعيين تکليف کنند
سرمايه داری بدون ماشين 
سرکوب دولتی قادر به استثمار 
طبقه کارگر نيست و برای 
سرکوب کارگران معترض به 
. تجھيز ھر روزه خود می پردازد

طبقه کارگر نيز برای اين لحظات 
اين نبرد طبقاتی بايد خود را 

حزب اتحاد کمونيسم .  متشکل کند
کارگری، حزب تشکل و 
سازماندھی طبقه کارگر برای 
بفرجام رساندن يک انقالب 
پيروزمند کارگری در ايران 

حکومت کارگری متضمن .  است
آزادی، برابری و رفاه طبقه 

 * .کارگر و کليه مردم ايران است
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پس از انتشار مطلبی از آذر 
کومه له و "ماجدی تحت عنوان 

تالقی گرايش ھای سياسی و 
بجای پاسخ سياسی و  ،"اجتماعی

متمدنانه و پرداختن به موضوعات 
اشاره شده ما شاھد فحاشی و لجن 
پراکنی از جانب برخی از 
کادرھای رھبری و فعالين کومه 

چنين عکس العملی ھر .  له بوديم
چند قابل پيش بينی اما خارج از 

در اين ميان سيروان .  انتظار بود
پرتونوری و ستار فتحی لجن 
پراکنی به آذر ماجدی را به 
فحاشی به منصور حکمت ھم 

منصور حکمت ضرباتی .  کشاندند
به ناسيوناليسم کرد زده است که 
جبرانش برايشان بسيار مشکل 

از اين رو است که گاه و .  است
بيگاه بی شرمانه به منصور 

به عبارتی .  حکمت می تازند
برای .  درست ھم تشخيص داده اند

زدن سياستھا و کمونيسم حزب ما 
بايد منصور حکمت و کمونيسمی 

را ھدف  ،که او پرچمدارش بود
قضيه به ھمين سادگی .  قرار دھند

منصور حکمت راھنمايی .  است
سياسی و تئوريسين حزب اتحاد 

 . کمونيسم کارگری است

 

حتی از نوع  ،گرايش ناسيوناليستی
توان پيشبرد  ،چپ آن در کومه له

يک مبارزه سالم سياسی عليه 
کمونيسم کارگری منصور حکمت 

لومپنيسم  ،جعل ،فحاشی.  را ندارد
يک روش شناخته شده اين 
جريانات در مواجھه با تمدن و 

و .  فرھنگ و نقد کمونيستی است
 . اين جوھر قضيه است

  

اما در ميان اين ماجرا يکی از 
کادرھای رھبری حزب به 

ھم "  کمونيست کارگری"اصطالح 
نوشته يدی .  وارد ماجرا شده است

از .  محمودی در اين راستا است
قرار از نقد ما به کومه له و 
ھمچنين فحاشی ھا کادرھای اين 

خاطر شده "  رنجيده"جريان به ما 

 

 !دريغ از يک پاسخ اصولی و روشنگرانه؟
 در رابطه با فحاشی ھای کادرھای کومه له و عکس العمل حککا

 

 فخری جواھری

اما اشتباه است اگر تصور .  اند
شود که اين جريان به دفاع از 
تمدن و فرھنگ سالم سياسی 
در صفوف اپوزيسيون چپ 

اين جريان .  برخاسته است
عليرغم اينکه اخيرا يک 

" سياسی  -تغيير ايدئولوژيک"
" سبز"را از سر گذرانده اند و 

" پرو غربی"و "  راست"و 
شده اند و عليرغم اينکه پرچم 
کمونيسم و کارگر و انقالب 
کارگری را زمين گذاشته اند و 

حقوق "مانند تمام جريانات 
پرچم دفاع از انسان "  بشری

عام و غير طبقاتی را بلند کرده 
بجای حفظ ظاھر ھم که  ،اند

شده بجای اينکه از حقوق يک 
رھبر کمونيست که مورد 
تعرض لومپنيسم ناسيوناليستی 
و مرد ساالرانه و فحاشی قرار 

خود  ،بلند شوند ،گرفته است
در درجه اول به تعرض به 
کمونيسم کارگری و حزب ما و 
آذر ماجدی پرداخته و ھمان 
اراجيف را به گونه ای ديگر 

سپس به ابراز .  تکرار کرده اند
نگرانی از عھد شکنی ھای 
مسئولين اين جريان برخاسته و 
توافقات خود با اين جريان را 
به رخ شان کشيده اند که قرار 
نبوده است اين چنين آشکارا به 

بعالوه .  منصور حکمت بتازند
اعالم کرده اند که نگران 

شدن جريان "  آفتابی"
ناسيوناليستی در اين حزب 

دارند رسما اعالم ميکند .  ھستند
که نگرانی شان نه نفس وجود 
گرايش قوی ناسيوناليستی در 

شدن "  آفتابی"اين جريان بلکه 
 . اين گرايش است

 

اينھا .  واقعا خجالت آور است
دارند به کومه له به نوعی 
نصيحت ميکنند که مثل 
خودشان ميتوانند ظاھر چپ 

سياستھای  ،بخود بگيرند
راستشان را با پوشش و 
زرورق چپ بپوشانند و ادعای 
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کمونيسم بکنند و حتی تالش کنند 
خود را طلبکار از ديگران جلوه 
دھند اما ھمان سياستھای 
ناسيوناليستی را در ظاھر چپ به 

 و چرا که نه؟ . پيش ببرند

 

مگر نه اين است که رھبری اين 
حزب در گرماگرم خيزش توده ھای 

در "مردم اعالم کرد که موسوی 
ھمراه مردم "  ،"کنار مردم است

؟ مگر اين جريان نبود که "است
پرچم مبارزه طبقاتی را زمين 
گذاشت و اعالم کرد که حتی با 
راست ترين راست ھای اپوزيسيون 
و امثال رضا پھلوی ھم حاضر به 
کشتی گرفتن نيستند؟ مگر اينھا 
نبودند که اعالم کردند مساله شان 

" دولت احمدی نژاد"سرنگونی 
است و زير جلکی پروژه سرنگونی 
کليت رژيم اسالمی را با سرنگونی 
دولت احمدی نژاد تعويض کردند و 
با جريانات سبز ھمراه شدند؟ مگر 
رھبری اين جريان نبود که اعالم 
کرد موسوی و جناح اصالح طلب 
حکومتی جناح راست جنبشی ھستند 
که اينھا ھم به آن جنبش تعلق دارند؟ 
مگر اينھا نبودند که پرچم ھای 
سرخشان را رنگ سفيد زدند و 
شعارھای سوسياليسم و حکومت 
کارگری را در انبارھايشان پنھان 
کردند؟ اينھا دارند به کومه له ای 

" ديپلماسی"و "  ظاھر سازی"درس 
ميدھند که خود اين جريان استاد آن 

عمری را در حاشيه شکافھای .  است
چپ و .  منطقه زندگی کرده است

پيام "  کرد عراق"راست به رھبران 
بر امکانات اين .  تبريک فرستاده اند

جريان در منطقه متکی است و 
سازش با اين جريان يک پايه 

و اين .  فعاليت سياسی اش است
 .ديگر به کاه دان زدن است

 

. اين جريان از کومه له گله مند است
پروژه وحدتشان با کومه له از قرار 
. به موانع جدی برخورد کرده است

شما را "يدی محمودی ميگويد ما 
نزديکترين جريان به خود ارزيابی 

اما اکنون بنظر ميرسد ".  کرديم
شدن ناسيوناليسم و "  آفتابی"بعلت 

ضديت زمخت کومه له با 
اينھا نميتوانند "  منصور حکمت"

اين پروژه را به حزبشان 
در باره نزديکی اين دو .  بقبوالنند

جريان بايد گفت که مبنای نزديکی 
شان نه نقد قاطع کومه له به 
ناسيوناليسم و نزديکی به 
سياستھای کمونيسم کارگری 
منصور حکمت بلکه برعکس 
ناشی از دوری حزب موسوم به 
کمونيست کارگری از سياستھای 

کومه .  کمونيستی و انقالبی است
حزب .  له تغييری نکرده است

تغيير کرده "  کمونيست کارگری"
و اکس "  انسانی"راست و  ،است

سياستھای .  مسلم شده است
منصور حکمت را از حزبشان 
جمع کردند و به جای آن سياست 
سازش طبقاتی و حتی سياست 
سازش با بخشی از ارتجاع 

جناح سبز اصالح طلب  ،اسالمی
را در دستور خود قرار  ،حکومتی

 . دادند

 

واقعيت اين است که برخورد 
سياسی و کمونيستی آذر ماجدی 
به کومه له و حزب کمونيست 
ايران باعث شده است که متحدين 
شان به بھانه برخورد با کومه له 
و با فحاشی و حمله به کمونيسم 
کارگری و حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری که نمايندگی آن را به 

چرا که .  حمله کند ،عھده دارد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
پرچمدار کمونيسم منصور حکمت 
و کمونيسم است و اجازه نخواھد 
داد تا اين جريان نئو پوپوليست و 
راست که در پس خيزش توده 
ھای مردم چھار نعل به سمت 
ناسيوناليسم پرو غربی روان است 

 * .به نتيجه برسد
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چندی پيش آذر ماجدی مطلبی در 
نقد گرايش ناسيوناليستی و 
پاسيويستی حزب کمونيست ايران 
و کومه له نوشته بود که متعاقب 
آن جوابيه ھايی از طرف کادرھا 
و رھبری حزب کمونيست ايران 
داده شد که سنگين تر بود وارد 

و .  اين عرصه ھم نميشدند
ھمانطور که در مقابله با 
ناسيوناليستھا سياست سکوت را 
دنبال ميکنند در مقابله با 
کمونيستھا ھم سياست سکوت را 

محترم تر شايد اين .  پيشه ميکردند
مگر کسی تاکنون نقدی جدی .  بود

و ھمه جانبه از جانب رھبری 
کومه له به ناسيوناليسم ديده است؟ 
آيا بھتر نبود اين بار ھم دندان 
روی جگر ميگذاشتند و سياست 
سازشکاری خود را در مقابله با 
. کمونيستھا ھم پيگيری ميکردند

اگر سازشکاری سياست عمده 
بگذار يکبار ھم در  ،کومه له است

 !مقابل کمونيستھا سازشکار باشند

 
 ،مبارزه عليه سرمايه داری

جمھوری اسالمی و برقراری يک 
جمھوری سوسياليستی ھدف اعالم 
شده حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

و برای رسيدن به اين ھدف .  است
عالوه بر مبارزه عليه کليه 
تبعيضات و نابرابری ھای موجود 
در جامعه سرمايه داری و ناشی 
از حاکميت سياه جمھوری 

يک رکن مبارزه سياسی  ،اسالمی
ما جدال با احزاب و کال گرايشات 
و انحرافاتی است که قصد تخريب 
مبارزه توده ھای کارگر و مردم 
زحمتکش و به کجراه کشاندن آنرا 

احزاب و سازمانھا .  داشته باشند
بعضا نمايندگان سياسی جنبشھای 
متفاوت اجتماعی موجود در 
جامعه ھستند و نتيجتا پرداختن به 
آنھا و به نقد کشاندن نظرات 
راست و غير کمونيستی و غير 
کارگری شان بخشی از مبارزه 
سياسی کمونيسم کارگری ما عليه 

 . جنبش ھای متفاوت است

 

  ،سازشکاری با راست و سلطنت طلبان
 !دشمنی با حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 احمد بابايی

پديده ناسيوناليسم چه در شکل 
ناسيوناليسم پرو غربی و چه 
در شکل ناسيوناليسم قومی 
ھميشه سايه به سايه احزاب و 
سازمان ھای سياسی چپ و 
کمونيستی به مثابه گرايشی 
بورژوايی و نيروی فشار 
. وجود داشته و عمل کرده است

و در تمام طول تاريخ جامعه 
سرمايه داری تھديد و مانعی 
جدی در پيشروی مبارزه 
کمونيستی طبقه کارگر عليه 
سرمايه و حاکميت سياسی آن 

قدمت گرايش .  ايفا کرده است
ناسيوناليسم در کومه له به 
تاريخ پيدايش اين سازمان 
برمی گردد و در زمان 
منصور حکمت بارھا و بارھا 
مورد نقد قرار گرفته و يکی از 
داليل خروج منصور حکمت و 
کادرھا و فعالين کمونيست از 
حزب کمونيست ايران نيز غلبه 
ناسيوناليسم و سانتر بر اين 

نيروی سانتری که .  حزب بود
در کومه له حاکم بود ھمواره 
يک چتر ايمنی برای 
ناسيوناليسم در طول اين 

 . دوران فراھم کرده است

 

قصدم پرداختن به ناسيوناليسم 
و يا پاسيفيسم سياسی موجود 

آذر ماجدی .  در کومه له نيست
به خوبی به اين موضوع اشاره 
کرده و وجود اين گرايش و 
عملکرد آن در حزب کمونيست 
ايران را به خوبی اثبات و نقد 

و در واقع آنچه .  کرده است
برخی از کادرھا و رھبری اين 
جريان در اين راستا به نگارش 
در آوردند نه تنھا از 
ناسيوناليسم اين سازمان ذره 
ای کم نکرده بلکه پاسخھايشان 
نشان سبک مغزی کادرھای 
اين جريان و نشانگر وجود 
يک گرايش راست و به شدت 
 .  عقب مانده در اين جريان است
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توجه تان را به نوشته زير جلب 
 :ميکنم

 

سيروان پرتو نوری از کادرھای  
: رکيک گوی اين جريان ميگويد

آذر ماجدی اگر بخواھد ميتواند "
برای انجام تفريحات سالمش 
ھمچون حمام گرفتن ھم که شده 
سری به کردستان عراق و اردوگاه 
کومه له بزنيد و ازمقرات و 
کتابخانه ھای ما ديدن کند تا ببينيد 
که نه تنھا نوشته ھای منصور 
حکمت بلکه قرآن مجيد ھم در قفسه 
ھا پيدا ميشود از اين نوع اتھامات 

يعنی آتش زدن کتابھای منصور (  
بی پايه و )  حکمت توسط کومه له

اساس و ھيچ وقت به کومه له 
 ."نچسبيده و نخواھد چسبيد

 

ببينيد به جای .  واقعا شرم آور است
پاسخگويی به مساله از بين بردن 
کتابھای منصور حکمت در اين 
سازمان به چه مسائل عقب مانده ای 

فقط بايد گفت .  متوسل ميشوند
"خجالت بکشيد حمام آفتاب در . 

. ديگر چه صيغه ای است"  اردوگاه
آيا اين پاسخ يک سازمان به 
اصطالح کمونيستی به نقد سياسی 
در قبال جمع کردن آثار منصور 

آيا شما انکار ميکنيد .  حکمت است
که در دوران پس از جدايی گرايش 
کمونيسم کارگری آثار منصور 
حکمت را از اين سازمان جمع 
کرديد؟ آيا انکار ميکنيد که رسما 
اعتراض کرديد که چرا نوشته جات 
ناسيوناليستی شما را در کنار آثار 
کمونيسم کارگری در باره بحران 
خليج ما در حزب کمونيست 
کارگری منتشر کرديم؟ آيا انکار 
ميکنيد که ھر کمونيستی را که 
اندکی تعلقی به کمونيسم منصور 

" نفوذی"حکمت نشان ميداد 
 کمونيسم کارگری قلمداد ميکرديد؟ 

 

از طرف ديگر می بينيد که بنا به 
ادعای خودشان از قرار معلوم در 

" قرآن مجيد"مقرھای کومه له 
کتابی که جمھوری اسالمی به 

فرمان آن صدھا ھزار نفررا  
 ،شکنجه و اعدام کرده و ميکند

کتابی که توسط مردم در 
اعتراضاتشان به آتش کشيده شده 
توسط يک عضو حزب کمونيست 
ايران چگونه بزرگ جلوه داده 
ميشود و در کنار آثار منصور 

وجود .  حکمت به آن اشاره ميشود
قرآن را دليلی بر وجود آثار 

شايد دليل .  منصور حکمت ميدانند
برخوردھای مردساالرانه و 
لومپن وار اين افراد را بايد در 
مطالعه قرآن و سنت اسالمی و 
ناسيوناليسم شان جستجو کرد؟ و 
بر اساس ھمين قرآن و سنت 
اسالمی است که زن به موجود 
دست دوم در جامعه تبديل شده و 
ميتوان ھر گونه تبعيض و 

بی .  نابرابری را به آن تحميل کرد
دليل نيست که در تمام نوشته 
ھائيکه از طرف اعضای اين 
حزب عليه آذر ماجدی نگاشته اند 
وجود اين سنت و نگاه تحقيرآميز 
به زن و استفاده از ادبيات لومپنی 
و ارتجاعی اسالمی را ميشود 

 . تماما مشاھده کرد

  
ميگويند کومه له و حزب 

حزبی بزرگ و "کمونيست ايران 
ھمانطور که ھمه "  منسجم است

احزاب بورژوايی در دنيا بزرگ 
اما بايد گفت حزبی منسجم .  ھستند

. و بزرگ ناسيوناليستی و پاسيو
از قرار اثبات گرايش 
ناسيوناليستی کومه له توسط آذر 
ماجدی نه تنھا موجب عصبانيت 
کومه له بلکه موجب ناراحتی 
فعالين رھبری حزب به اصطالح 

ھم شده و "  کمونيست کارگری"
طبق معمول بخش ناسيوناليسم 
کرد آن ناچار به ابراز نگرانی از 
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در چند ماه اخير بحثی از سوی 
سعيد صالحی نيا از کادرھای 

کمونيست "حزب موسوم به 
در نقد لنين و تجربه "  کارگری

انقالب کارگری در روسيه و کال 
جايگاه سياستھای لنين در اين 
انقالب به راه افتاد که به جھات 

 . بسياری قابل توجه بود

 

سلسله مقاالت ايشان يک نقد تماما 
راست و ارتجاعی به تجربه 
. انقالب اکتبر و جايگاه لنين بود

ايشان با وقاحت کم نظيری 
 ،حکومت کارگری در روسيه

را با حکومت  ،حکومت سرخھا
مقايسه کرده و به ھمراه "  سفيدھا"

تمام مرتجعين ضد کارگر و 
کمونيسم رای به حکومت سفيدھا 

بعالوه تالش کرده است که .  دادند
نقد خود به لنين و حکومت 
کارگری در روسيه را در ادامه 

حزب موسوم به "  دگرديسی"
و تحوالت "  کمونيست کارگری

 . طبيعی در اين حزب قلمداد کند

 

مطالب ايشان با واکنشھای متعددی 
از جانب برخی از مدافعين 
تالشھای حکومت کارگری و لنين 
. در روسيه مواجه شده است

برخی ساده انگارانه تالش کردند 
که به صورت ظاھر مباحث ايشان 
پرداخته و يکبار ديگر به مقابله با 
اين تعرض راست و ارتجاعی به 
لنين و تجربه حکومت کارگری 

اين يک .  در روسيه بپردازند
 .بيراھه بود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اما 
در اين ماجرا به درستی بر 
سياستھا و جايگاه اين تعرض به 
لنين و تجربه حکومت کارگری 
انگشت گذاشت و آن را نقد و 

نشان داد که اين يک .  افشاء کرد
تعرض راست به تالش کارگر و 
کمونيسم برای تصرف قدرت 

 

جايگاه واقعی سياستھای سعيد صالحی نيا در نقد لنين و 
 !تجربه حکومت کارگری در روسيه

 

 محمود احمدی

نشان داد که .  سياسی است
ھدف از نقد لنين به زير ضرب 
بردن تالش کارگر و کمونيسم 
برای تصرف قدرت سياسی و 
سازماندھی جامعه ای آزاد و 
. برابر و سوسياليستی است

نشان داد که اين تالشھا نه تنھا 
کوچکترين ربطی به کمونيسم 
و کارگر ندارد بلکه دقيقا 
تالشی برای تخريب سياستھای 
راديکال و عميقا کمونيستی اين 
جنبش تحت لوا و ظاھر 

اگر .  کمونيسم کارگری است
ھزار با امثال سعيد صالحی نيا 
به کمونيسم کارگری قسم 

کودنانه تالش کنند که  ،بخورند
کمونيسم "نقد خود را به اسم 

به خورد جامعه "  کارگری
نخواھند توانست  ،دھند

کوچکترين خراشی به 
سياستھای شناخته شده و 
مواضع پايه ايی که اين جنبش 

 . وارد کند ،با آن معنا پيدا ميکند

 

تکرار ميکنم پرداختن به 
صورت ظاھر مباحث مطرح 
شده از جانب سعيد صالحی نيا 
. يک اشتباه سياسی محض است

جنبش ما برای دفاع از جوھر 
تجربه کارگر و کمونيسم و 
لنين در تصرف قدرت سياسی 
در اين کشور و سازماندھی 
حکومت کارگری نيازی به 
پرداختن به مباحث ايشان 

اگر انقالب اکتبر و .  ندارد
تجربه لنين بايد در دستور قرار 

بايد مستقيما به سراغ و  ،بگيرد
به مقابله با تئوريسين ھای 
. بورژوايی و راست رفت

مباحث سعيد صالحی نيا تکرار 
دست چندم مباحث زرادخانه 
آنتی کمونيسم بخصوص پس از 
سقوط بلوک شرق در مقابله با 
 .کمونيسم و کارگر و لنين است

 

اما شايد برای پی بردن به 
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جايگاه واقعی نقد سعيد صالحی نيا 
به لنين و حکومت کارگری روسيه 
الزم باشد که به يک تاريخ 
فعاليتھای شخص ايشان اشاره 

بسياری ميدانند که .  مختصری کرد
سعيد صالحی نيا از فعالين شناخته 
. شده حزب توده ايران بوده است

ايشان خودشان بارھا به اين مساله 
تا .  رسما و علنا اذعان کرده است

اينجای مساله ھيچ ايرادی وجود 
افراد ميتوانند عضو احزاب .  ندارد

راست و ضد انقالبی باشند و بعد به 
اما تجربه صالحی .  نقد آنھا بپردازند
مطلبی که ايشان .  نيا متفاوت است

به آن کمتر پرداخته است پروژه ای 
است که در حزب توده دنبال کرده 

 ،باز ھم بنا به گفته خودشان.  است
ايشان از جانب حزب توده ماموريت 
داشته است که در سپاه نفوذ کند و 
سياستھای حزب توده را در سپاه 

ايشان بنا به ادعای .  پيگری کند
خودشان مسئوليت آموزش يک 
. واحد سپاه را عھده دار بوده است

اظھار اين مطالب يک اتھام و يا 
خودشان بارھا .  افترا به ايشان نيست

در جمع ھای سياسی غير حزبی 
نزديک به خود مطرح کرده است 
که نقش نفوذی حزب توده در سپاه 

بعالوه حتی .  را عھده دار بوده است
اعالم کرده است که بخشی از 
مسائل آموزشی ايشان چگونگی 

از زاويه "  ضد انقالب"مقابله با 
پيشبرد اھداف مشترک سپاه و حزب 

 . توده بوده است

 

سعيد صالحی نيا در اين زمينه بايد 
مثال .  به سئواالت متعددی پاسخ دھد

در آموزش سپاه چه نقشی را عھده 
ضد "دار بوده است؟ چگونه با 

مقابله ميکرده است؟ چه "  انقالب
پروژه ھايی را در قبال سازمانھای 
چپ و رايکال و انقالبی و کال 
اپوزيسيون رژيم اسالمی به پيش 
ميبرده است؟ نقش شخصی ايشان 
در اين زمينه چه بوده است؟ آيا اين 
پروژه منجر به اسارت و تعرض به 
فعالين انقالبی و کمونيست و 

آزاديخواه ھم شده است؟ تاريخ 
حزب توده پر از صفحات ننگينی 

تاريخ شخص .  در اين زمينه است
صالحی نيا چطور؟ ما جرم 

مسلما .  جمعی سياسی نداريم
نميتوان ھمکاريھای آشکار حزب 
توده با مسئوالن امنيتی رژيم و لو 
دادن فعالين کمونيست و چپ و 
انقالبی را به پای تک تک افراد 

اما .  اين سازمان ارتجاعی نوشت
اين سئوال در مقابل سعيد صالحی 

 .نيا قرار دارد

 

اما ارتباط تجربه فعاليتھای سعيد 
صالحی نيا در سپاه پاسداران و 
مباحث امروز ايشان در نقد لنين 
چيست؟ در اين زمينه ذھن ميتواند 
به دور دستھا پرواز کند و 
سناريوھای متفاوتی را به تصوير 

اما اصولی گری کمونيسم .  بکشد
کارگری به ما اجازه نميدھد که 
تصورات خود را بدون در دست 
داشتن شواھد و مدارک زنده 

افترا از .  بطور علنی اعالم کنيم
اما آنچه .  نظر ما جرم است

واضح است و خود ايشان به آن 
اذعان کرده است اين است که 
سعيد صالحی نيا در سپاه از 
. جانب حزب توده مامور بود

سياستھای اين حزب را در سپاه 
در پوشش يک فرد مسلمان و 

به پيش "  حزب اللھی"و "  مومن"
ايشان در مدتی که .  ميبرده است

در سپاه مشغول بوده است رسما 
دروغ ميگفته است و رسما تالش 
ميکرده است که سياستھای حزب 
توده را با زبان حزب هللا و 

گويا .  ارتجاع اسالمی به پيش ببرد
. تاريخ باز ھم تکرار شده است

ايشان که چند سالی است به 
عضويت حزب در ھم ريخته 
 ،کمونيست کارگری در آمده است

پرچم نقد لنين و حکومت کارگری 
را در اين حزب به اھتزاز در 

آورده است و 
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اين کار را ھم ھر روز با قسم خوردن به 
آيا ترديدی .  کمونيسم کارگری انجام ميدھد

ھست که ايشان عين ھمين کار را ھم در سپاه 
پاسداران دنبال کرده است؟ سياستھای حزب 
توده را با ظاھر حزب هللا و قسم خوردن به 

اين بار ھم .  به پيش برده است"  امام خمينی"
کوشيده است که سياستھای ارتجاع ضد 
کمونيستی و ضد لنينی را با قسم خوردن به 

اين نقش و .  به پيش ببرد"  کمونيسم کارگری"
جايگاه سعيد صالحی نيا را بايد افشاء و طرد 

 .کرد
 

اما اينکه سعيد صالحی نيا امکان پيدا ميکند که 
" کمونيست کارگری"در حزب موسوم به 

چنين گرد و خاکی به پا کند ديگر به موقعيت و 
اين حزب .  شرايط ويژه اين حزب برميگردد

مدتھاست که خود با کمونيسم کارگری منصور 
 *. حکمت وداع کرده است

 

سازشکاری با راست و سلطنت 
دشمنی با حزب اتحاد  ،طلبان

 ...کمونيسم کارگری 
 

. ناسيوناليسم کو مه له شده است"  آفتابی شدن"
که خود استاد "  کمونيست کارگری"حزب 

عبور کردن از تئوريھای منصور حکمت است 
ضمن نقد برخی از اعضا و ھواداران حزب 
کمونيست ايران نزديکی خود به رھبری اين 

بعد از کشف .  حزب را ياد آور شدند
برگرداندن انسانيت به "محيرالعقول 

توسط حميد تقوايی و شرکا و "  سوسياليسم
رفتن به دامان موسوی و ناسيوناليسم پرو 
غربی عمال اين حزب در کنار حزب کمونيست 

حزبی که به فرمان حميد .  ايران قرار گرفت
تقوايی سوسياليسم را تا اطالع ثانوی در 
دبيرخانه خود گروگان گرفته و به اعضا و 
ھوادارانشان حکم داده تا در سرتاسر دنيا بدون 

سرخاب و سفيداب "ترس از کمرنگ شدن 
رفته تا حميد "  انسانيت"به جمع آوری "  شان

در اين .  تقوايی آن را به سوسياليسم بچسباند
راستا موسوی را در زمره صف انقالبيون 
قرار داده و از کشتی گرفتن با رضا پھلوی بر 

. تکليف چنين جريانی روشن است.  حذر شده
ھر چقدر امثال آقای يدی محمودی به ما 

نميتوانند بی آبرويی سياست  ،برچسب بزنند
سازش طبقاتی و سازشکاری با جريانات 
راست و سلطنت طلب و انبار کردن شعارھای 

 *. زنده باد سوسياليسم را پرده پوشی کنند

182شماره   

جايگاه واقعی سياستھای سعيد 
صالحی نيا در نقد لنين و تجربه 

 ... حکومت کارگری در روسيه

 

 اطالعيه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ليست کانديدا ھای انتخابات سراسری

 رفقا، 

بزودی اوراق .  در زير ليست کانديداھای انتخابات سراسری کنگره اول را مشاھده می کنيد
پس از روشن شدن . انتخاباتی ھمراه آئين نامه انتخابات برای تک تک اعضاء ارسال خواھد شد

لطفا اگر تا دو .  نتيجه انتخابات سراسری، انتخابات تشکيالت ھای مختلف برگزار خواھد شد
آذر ماه اوراق انتخاباتی را دريافت نکرديد، بالفاصله با  25دسامبر يا  15ھفته آينده، يعنی تا 

  .دبير تشکيالت تان يا با ايميل زير تماس بگيريد
 

wup.congress@gmail.com 
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مبارزه برای آزادی سکينه 
آشتيانی محمدی از مجازات شنيع 
و ضد انسانی سنگسار و اعدام به 
داليل متفاوت اکنون به يک امر 
جھانی تبديل شده و حساسيتھای 

اين .  بسياری را برانگيخته است
مبارزه از جھات مختلف رژيم 
آدمکشان اسالمی را در تنگنا قرار 

زمانی صدور حکم .  داده است
. سنگسار او را انکار ميکنند

زمانی اعالم ميکنند که حکم اش 
بزودی و با تکميل پرونده اجراء 

زمانی ديگر اعالم .  خواھد شد
ميکنند که اصوال حکم سنگسار 
در ايران اسالم زده فقط بطور 

اما در !  سمبليک موجود است؟
عين حال و در تمامی اين دقايق 
مذبوحانه تالش ميکنند که 
نيروھای مخالف خود را بی 
اعتبار کرده و فشار بر خود را 

و اين گوشه ای از يک .  خنثی کنند
. جدال دائمی  مرگ و زندگی است

اما اين روزھا و به دنبال شايعه 
سکينه آشتيانی "  آزادی"نادرست 

محمدی و فرزندش ما شاھد بھانه 
جويی ھا و تالش جريانات توده 

اکثريتی بر عليه نفس اين   –ای 
در اين زمينه به .  مبارزه ھستيم

 :چند نکته بايد اشاره کرد

 

مبارزه برای آزادی سکينه  -١
آشتيانی و تاکيد ميکنيم مبارزه 
برای آزادی تمامی کسانيکه در 

چوبه ھای دار و "  صف انتظار"
گودال ھای سنگسار اسالمی قرار 
دارند را مستقل از ھر افت و 
. خيزی بايد با تمام قوا به پيش برد

يک .  اعدام قتل عمد دولتی است
جنايت آشکار و سازمانيافته دولت 
و طبقه حاکمه برای کنترل جامعه 

سنگسار ضد انسانی ترين .  است
واقعيت اين .  شکل اعدام است

است که تنھا با سرنگونی انقالبی 

 ستون آخر،
 

 سکينه محمدی آشتيانی" آزادی"در حاشيه شايعه 
 !اکثريتی ھا –و بھانه جويی ھای توده ای 

 

 علی جوادی

رژيم اسالمی ميتوان بساط 
 . اعدام و سنگسار را برچيد

توطئه و عوامفريبی در  -٢
کنار اعدام و سنگسار و زندان 
و شکنجه و سرکوب ھمه جانبه 
يک واقعيت وجودی رژيم 

رژيم اسالمی .  اسالمی است
دارای يک دستگاه پيچيده 

تبليغاتی   –امنيتی   –اطالعاتی 
توان و قابليت بسياری را . است

در اين زمينه متمرکز کرده 
تالش برای خنثی کردن .  است

تالشھای اپوزيسيون و 
نيروھای راديکال و انقالبی 
يک رکن ھميشگی فعاليتھای 

 –سازمانھای جاسوسی 
. اطالعاتی رژيم اسالمی است

پخش اخبار جعلی در مجاری 
تبليغاتی اپوزيسيون يکی ديگر 

منشاء .  از اين اقدامات است
شايعه اعدام قريب الوقوع و يا 
آزادی سکينه آشتيانی محمدی 
و فرزندش نيز کسی جز رژيم 
اسالمی و ارگانھای امنيتی اش 

ھرگونه ترديدی در اين .  نيست
واقعيت نشان عدم شناخت از 
ماھيت جنايتکارانه رژيم 

اين رژيمی است .  اسالمی است
که بدون کشتار و سرکوب و 
توطئه يک روز ھم نميتواند 
سر کار بماند و تا روز شيرين 
سرنگونی اش دست به توطئه 

 .و جنايت خواھد زد
 

بدون ترديد کميته عليه  -٣
آزادی "اعدام در پخش شايعه 

سکينه آشتيانی محمدی و 
دچار يک لغزش "  فرزندش

اما اين يک .  سياسی شده است
سھل انگاری در مبارزه و 
تالش برای آزادی و جلوگيری 
از لغو حکم شنيع سنگسار 

ناشی از پوپوليست .  است
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زدگی و آماتوريسم سياسی اين 
جريان و ھمچنين خام انديشی در 
قبال تاکتيکھای رژيم آدمکشان 

 ،اما ھر چه ھست.  اسالمی است
استانداردھای .  قابل جبران است

سياسی و اخالقی و پايبندی به 
حقيقت حکم ميکند که اين کميته با 
پوزش و عذرخواھی رسمی از 
اعالم اين خبر نادرست پايبندی خود 
را به حقيقت سياسی در مبارزه عليه 

حقيقت .  رژيم اسالمی نشان دھد
گويی و تمام حقيقت را گفتن 
مھمترين سالح در مبارزه برای 

 . آزادی و برابری و رفاه است

 

 –تالش جريانات توده ايستی  -۴
اکثريتی برای سوء استفاده از 

کميته عليه اعدام در پخش "  لغزش"
شايعه اعدام قريب الوقوع و آزادی 
سکينه آشتيابی محمدی و فرزندش 
يک تالش ارتجاعی برای سنگ 
اندازی و ايجاد مانع در مبارزه عليه 
اعدام و سنگسار و کال مبارزه 
انقالبی بر عليه رژيم آدمکشان 

اين کمپين نشان ذره .  اسالمی است
ای از حقيقت جويی و يا وفاداری 
اين جريانات به استانداردھای باالی 

يک کمپين سياسی .  ژورناليسم نيست
برای مقابله با راديکاليسم 
. اپوزيسيون عليه رژيم اسالمی است

اين ھا جرياناتی ھستند که در طول 

عمر حيات ننگين رژيم اسالمی 
ھمواره از جناحی از اين رژيم 

بعضا در تحکيم .  حمايت کرده اند
. سياسی اين رژيم نقش داشته اند

ھمکاری با ارگانھای امنيتی و 
سياسی رژيم اسالمی يکی از 
اقالم پرونده سياه سياسی شان 

کارنامه افتضاحات سياسی .  است
اين جريان بر کمتر کسی در 

ما اجازه .  جامعه پوشيده است
 –نخواھيم داد جريانات توده ای 

اکثريتی خللی در پيشبرد مبارزه 
انقالبی عليه سنگسار و اعدام در 

نابودی و .  جامعه ايجاد کنند
برچيدن بساط آدمکشی و اعدام 
رژيم اسالمی در گرو سرنگونی 

و .  ھمه جانبه رژيم اسالمی است
 . اين حکم مردم است

  

مبارزه عليه سنگسار و اعدام  -٥
و در ھم شکستن ماشين جنايت و 
آدمکشی رژيم اسالمی را بايد با 

در اين مبارزه .  تمام قوا پيش برد
تاکيد را بايد بر بسيج افکار 
عمومی بشريت متمدن و نيروھای 
مترقی و آزاديخواه و برابری 
. طلب در سطح جھان گذاشت

ھرگونه ھمسويی و اتکا به اردوی 
تروريسم دولتی در مقابله با 
تروريسم اسالمی يک اشتباه 

   *! سياسی مھلک است

4صفحه  !زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى   

 

! اعدام قتل عمد دولتی است  
!اعدام اسم دولتی آدمکشی است  
!حکومت اعدام بايد سرنگون شود  


