
!  کارگران جهان متحد شويد  

 ثرآ
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 ضبل ثحراى، ضبل اعتراض 

 جهان

سال گذشته دنیا در یک بحران عمیق اقتصادی فرو 

طبق گزارشات سازمان ملل حدود یک .  رفت

فقر .  میلیارد انسان در گرسنگی دست و پا می زنند

و گرسنگی سرنوشت میلیون ها انسان تحت نظام 

اما بحران عمیق سرمایه داری .  سرمایه داری است

در دو سه سال اخیر نه تنها بر تعداد این افراد 

تهیدست و درمانده افزوده است، بلکه ابعاد و عمق 

 .فقر و گرسنگی را نیز افزایش داده است

سرمایه داری نام "  تمدن"در اروپا و آمریکا که مهد 

گرفته اند، در کشورهایی که ثروت های عظیم هر 

روزه توسط طبقه کارگر تولید می شود، در 

جوامعی که به یمن مبارزات طوالنی طبقه کارگر، 

مردم زحمتکش و جنبش سوسیالیستی درجه ای از 

رفاه حداقل برای مردم بوجود آمده است، در 

جوامعی که به آنها جامعه رفاه لقب داده اند، میلیون 

بیکاری های .  ها نفر در فقر مطلق فرو رفته اند

گسترده، افزایش قیمت ها، پایین آمدن درآمدها و 

کاهش و حذؾ بخش های بزرگی از بیمه های 

اجتماعی، میلیون ها نفر را به فقر و درماندگی 

این چهره کریه سرمایه داری است که .  کشانده است

 .دارد با تمام قدرت به نمایش در می آید

در یونان و ایرلند دولت های بورژوایی اعالم 

ورشکستگی کرده اند و با نسخه اتحادیه اروپا و 

صندوق بین المللی پول، بیمه های اجتماعی حذؾ 

؛زمانی کهه مهاههد  تاکتيک های فرافکنانه حزب اکس کمونيست کارگری
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شده و بیمه های درمانی بسیار 

پرتؽال و .  کاهش یافته است

اسپانیا در صؾ پیوستن به 

. یونان و ایرلند قرار گرفته اند

دولت ائتالفی محافظه کار و 

لیبرال دموکرات در انگلستان 

میلیاردها پوند از بودجه 

آموزش .  اجتماعی زده است

عالی را خصوصی کرده، 

کمک های هزینه مسکن و 

زندگی را بمیزان باالیی کاهش 

کشورهای دیگر .  داده است

اروپایی نیز وضعیت بهتری 

 .ندارند

در مقابل این یورش وحشیانه 

سرمایه و بورژوازی به حقوق 

کارگر و زحمتکش، 

اعتراضات بسیاری در 

کشورهای مختلؾ سازمان 

یونان عمال به محل .  یافت

اعتراض هر روزه علیه 

سیاست ریاضت کشی دولت 

. سرمایه بدل شده است

دانشجویان و جوانان در 

کشورهای مختلؾ بخصوص 

ایتالیا و انگلستان یک مبارزه 

رادیکال و میلیتانت علیه 

سیاست های خصوصی سازی 

تحصیالت عالی و ریاضت 

برخی .  کشی سازمان دادند

حرکات نیز در سطح اروپا از 

طرؾ اتحادیه های کارگری 

در شهر بروکسل سازمان 

 .یافت

فرانسه بمدت چند هفته در 

مرکز اخبار و توجه جهانی 

کارگران و مردم .  قرار گرفت

کارکن اعتراضات میلیونی 

علیه سیاست دولت برای 

افزایش سن بازنشستگی 

پس از چند دهه .  سازمان دادند

طبقه کارگر در رهبری یک 
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جنبش اجتماعی برای رفاه و 

. عدالت قرار گرفت

مبارزات مردم در فرانسه، 

اقتصاد را در این کشور به 

نقطه فلج رساند و طبق 

گزارشات دولت میلیون ها 

یورو هر روزه به 

 .بورژوازی زیان رساند

اما، علیرؼم این مبارزات و 

اعتراضات، بورژوازی 

هر روز .  همچنان می تازد

بخش دیگری از درآمد 

کارگران و زحمتکشان را 

سفره شان را .  حذؾ می کند

خالی تر و خالی تر می کند؛ 

فرزندانشان را از تحصیالت 

عالی محروم می کند؛ 

بهداشت و درمان شان را 

کاهش می دهد؛ مدارس 

کودکانشان را خرابه تر و 

. بی امکانات تر می کند

خالء یک مبارزه در سطح 

اروپا کامال احساس می 

بورژوازی سراسری .  شود

حمله می کند، اما طبقه 

کارگر کشوری مقابله می 

تاثیرات این عدم توازن .  کند

قوا میان دو کمپ طبقاتی را 

 .بعینه می توان مشاهده کرد

حاکمیت رفرمیسم، 

ناسیونالیسم و توهمات 

دموکراسی بر مردم بطور 

کلی و بر طبقه کارگر بطور 

خاص این مبارزات را عقیم 

حتی در .  و فلج می سازد

فرانسه که طبقه کارگر 

توانست به نقش رهبری یک 

جنبش اجتماعی برای رفاه 

عروج کند، حاکمیت این 

ایدئولوژی کامال احساس 

طبقه کارگر برای .  می شد

کسب رهبری برای 
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سرنگونی سرمایه داری به 

میدان نیامده است، برای مذاکره 

و صرفا عقب زدن برخی 

حمالت بورژوازی پا به میدان 

 . گذاشته است

فقدان سازمان های توده ای 

رادیکال کارگری، شوراهای 

کارگری که بر مجامع عمومی 

استوار است و امکان شرکت 

مستقیم و فعال کلیه کارگران را 

در سرنوشت شان فراهم میسازد 

و از آن مهمتر، خالء یک حزب 

کمونیستی کارگری انقالبی و با 

. نفوذ کامال قابل مشاهده است

باید به یک جنبش وسیع و توده 

ای برای ساختن تشکالت توده 

ای کارگری و بسیج و 

سازماندهی جنبش کمونیستی 

. کارگری به حرکت درآئیم

اکنون فرصتی طالیی برای 

سرنگونی سرمایه داری، الؽای 

مالکیت خصوصی و کار مزدی 

اگر این .  فراهم آمده است

فرصت را از دست دهیم باید 

شاهد چندین سال فقر و فالکت 

بیشتر و رنج و درماندگی 

میلیونی کارگران و زحمتکشان 

 . باشیم

 ايران

سال گذشته رژیم اسالمی که 

خیزش عظیم مردم ارکان آنرا به 

لرزه انداخته بود، تاکتیک های 

سرکوب و اعدام خود را بمنظور 

ممانعت از اوجگیری مبارزات 

. سرنگونی طلبانه مردم ادامه داد

ده ها نفر را مخفیانه حلق آویز 

کرد و کماکان حالت آماده باش 

. کامل نظامی را حفظ کرد

اعتراضات در گوشه و کنار 

اعتراضات .  ادامه داشت

کارگری به عدم پرداخت 

 . دستمزدها گسترش یافت

بن بست اقتصادی رژیم اسالمی 

در اثر رشد بحران جهانی 

سرمایه داری و اتخاذ سیاست 

تحریم اقتصادی در سطح جهان 

سیاست باصطالح . تعمیق یافت

که "  هدفمند کردن یارانه ها"

عمال بمعنای حذؾ سوبسیدها 

به کاالهای اساسی است پس 

از مدتها موش و گربه بازی با 

مردم باالخره به اجراء درآمد 

و تاثیرات بسیار وخیمی بر 

باال .  زندگی مردم  داشته است

رفتن سرسام آور قیمت برق، 

آب، گاز، سوخت، بنزین، نان، 

گوشت و سایر کاالهای اساسی 

مورد نیاز مردم، سفره خالی 

میلیون ها انسان را خالی تر 

فقر و فالکت .  کرده است

زائدالوصفی گریبان مردم را 

رژیم اسالمی از .  گرفته است

تحمیل فقر گسترده اهداؾ 

سیاسی خاص خویش را نیز 

سرکوب .  دنبال می کند

سیاسی، پلیسی و اقتصادی 

ارکان سیاست های 

جنایتکارانه این رژیم کثیؾ 

فقط در اثر آلودگی هوا .  است

ناشی از بنزین ساخت رژیم 

اسالمی، اخیرا چهار هزار نفر 

 . جان خود را از دست داده اند

اما رژیم اسالمی حتی یک 

. روز خواب آرام بچشم ندارد

دائما در فکر اتخاذ یک 

تاکتیک جدید برای سرکوب 

مردم، گسترش اختناق و 

. تحمیل فقر به مردم است

رژیم اسالمی از مبارزات 

متحد و متشکل مردم بشدت در 

لذا می کوشد که .  هراس است

از درگیری مستقیم با تجمعات 

تاکتیک حمله .  مردم پرهیز کند

و یورش به مردم در خانه 

هایشان و دستگیری و 

بازداشت فعالین، به تاکتیک 

. اصلی آن بدل شده است

گزارش شده است که رژیم 

اسالمی در خفا اعالم کرده که 

از آفریدن جنایتی مانند میدان 

ژاله در هفده شهریور بسیار 

هر .  نگران و هراسان است



!زًذٍ ثبد جوِْرٓ ضْضيبليطتٔ!      ضرًگْى ثبد جوِْرٓ اضالهٔ  

يک دًيبٓ ثِتر                                                                 3صفحَ     

گاه که مردم متشکل و 

سازمانیافته و همبسته عمل می 

کنند، رژیم بطور موقت هم که 

آخرین .  شده عقب می نشیند

نمونه در روزهای آخر سال 

. در سنندج اتفاق افتاد 0202

حرکت شجاعانه مردم سنندج 

در اعتراض به حکم اعدام 

حبیب لطیفی پور یک واقعه 

 . مهم و آموزنده است

رژیم اسالمی در مقابل این 

اعتراض مردم سنندج عقب 

اما سپس به خانه حبیب . نشست

حمله کرد و ده ها نفر را 

دستگیر کرد که در ادامه 

اعتراضات مردم برخی را 

اما این رژیم .  آزاد کرده است

خوب می داند که عقب نشینی 

در مقابل مردم عقب نشینی 

های دیگر را بدنبال خواهد 

لذا بالفاصله در روز .  داشت

بعد دو نفر از زندانیان سیاسی 

را در زندان اوین بی خبر و 

تنها راه .  مخفیانه اعدام کرد

مقابله با رژیم سرکوب و اعدام 

اسالمی تشکل، اتحاد و مبارزه 

. همبسته و سازمانیافته است

تنها راه خنثی کردن تاکتیک 

های مذبوحانه و کثیؾ این 

رژیم اعتراض سازمانیافته و 

اگر ما متحد و .  جمعی است

متشکل در مقابل رژیم ظاهر 

شویم، این رژیم ؼلطی نمی 

 .تواند بکند

باید تشکالت توده ای خود را 
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شوراهایمان .  سازمان دهیم

را در محل کار و در 

شوراهای .  محالت بسازیم

کارگری و شوراهای مردم، 

شوراهای دانش آموزی و 

دانشجویی، شوراهای سرخ 

ها تضمین بقا و پیروزی 

مبارزه ما برای عقب 

. نشاندن رژیم اسالمی است

بعالوه مبارزات مردم برای 

سرنگونی رژیم اسالمی و 

ساختن یک دنیای بهتر، 

جامعه ای آزادی، برابر و 

مرفه، درگیر تامین رهبری 

یک حزب کمونیستی و 

حزبی که .  انقالبی است

برای سازماندهی یک 

انقالب کارگری فعالیت و 

به حزب .  مبارزه می کند

خود، به حزب اتحاد 

کمونیسم کارگری بپیوندید تا 

باهم یک مبارزه متشکل، 

سازمانیافته و متحد را علیه 

رژیم اسالمی و برای 

سرنگونی این نظام کثیؾ و 

جنایتکار و واژگونی نظام 

سرمایه داری و ایجاد یک 

جمهوری سوسیالیستی به 

 . پیش بریم

را به سال  0200سال 

سرنگونی رژیم اسالمی 

 !تبدیل کنیم
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 :بيمارستان فارابی کرمانشا 
 !با کسی حرف نزنيد

 ليال احمدی
 

مدیر منفور بیمارستان فارابی کرمانشاه و از عوامل دزد " کرم سیما"
حکومت اسالمی اخیرا در بخشنامه ای محرمانه و عمدتا با زبان 
تهدید از پرستاران این مرکز خواسته است اکیدا از بازگو نمودن 
مسائل و مشکالت مالی و کاری و آنچه مربوط به این مرکز 

خودداری !  درمانیست با هر شخص و مرکز ناشناس و مشکوکی
 .نمایند

صدور بخشنامه محرمانه از جانب کرم سیما عمدتا برای الپوشانی و 
پنهان نمودن دزدیهای کالن ایشان، حیدری معاونش و دیگر 

دستمزدها و مبالػ اضافه کاری و حقوق .  همدستانشان میباشد
پرستاران زحمتکش را به هر بهانه ای باال میکشند و میخواهند در 

 .سکوت و آرامش به این جنایت ادامه دهند
مشکالت و خواسته های پرستاران زحمتکش بیمارستان فارابی 

نفر اند بارها در نشریات و رسانه های  022کرمانشاه که بیش از 
 .حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشراست

 0202دسامبر  08 – 0089دی  7

خبًَ گردی در تِراى ثَ دًجبل ثػمبثِبی 

 !هبُْارٍ

 ًبزًيي اکجری

 
تَ ظًثال اخؽای عؽذ خٌایتکاؼاًَ لغغ یاؼاًَ ُا ّ ظؾظی آنکاؼ                           

زکْهت اّتال اقالهی اؾ قفؽٍ ُای ضالی هؽظم ّ تسویل فمؽ ّ                          

گؽاًی قؽقام آّؼ تَ ؾًعگی هؽظم، ایي ؼّؾُا ظؼ اّضاع تكیاؼ                         

هلتِة خاهؼَ کَ هیتْاًع آتكتي ُؽ نْؼل ّ اػتؽاضی تانع، خاًیاى              

زکْهت اقالهی تیم اؾ ُؽ ؾهاى ظؼ ّزهت اؾ کاتْـ اػتؽاض ّ               

 .هثاؼؾات هؽظهی تَ قؽ هیثؽًع

ظؼ ُویي ؼاقتا ّ تؽای گكتؽل خْ اؼػاب ّ قؽکْب ّ قاًكْؼ،                    

اّتال زکْهت تدكف ظؼ ؾًعگی ضصْصی هؽظم ّ ضاًَ گؽظی تَ                

ظؼ نِؽکِای   .  ظًثال تهماتِای گیؽًعٍ هاُْاؼٍ ؼا نؽّع ًوْظٍ اًع               

پاـ ّ فؽٌُگیاى ظؼ تلْاؼ هؽؾ ظاؼاى تِؽاى، هؿظّؼاى اًتظاهی                         

ضوي ازضاؼ هعیؽاى هدتوغ ّ قاضتواًِای ایي ظّ نِؽک تا تِعیع                  

. اؾ آًِا ضْاقتَ اًع ًكثت تَ خوغ آّؼی آًتي ُای هاُْاؼٍ العام ًوایٌع  

اها تاکٌْى ایي گكتاضی اّتال زکْهت تا هماّهت ّ هطالفت نعیع                     

 .قاکٌاى ایي ظّ نِؽک ؼّتؽّ نعٍ اقت

الؾم تَ یاظ آّؼیكت عی ُفتَ ُای گػنتَ هؿظّؼاى زکْهتی تؽای                   

خوغ آّؼی آًتي ُای هاُْاؼٍ فاؾُای هطتلف نِؽک اکثاتاى ؼا ًیؿ                 

هْؼظ تفتیم ّ تدكف لؽاؼ ظاظٍ کَ تا هطالفت ّ اػتؽاض خْاًاى ّ                   

 .هؽظم ؼّتؽّ نعٍ تْظًع

 8292ظقاهثؽ  88 – 9889ظی  7
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سال میالدی جدید در شرایط 

بسیار پر تالطمی در جامعه 

اعدامهای .  ایران آؼاز شد

! فقر و فالکت گسترده ،گسترده

قطبی شدن صحنه سیاست در 

ایران، عرصه و گره گاههای 

اصلی نبرد اجتماعی برای 

سرنگونی انقالبی رژیم 

اسالمی و دستیابی به آزادی و 

برابری و رفاه همگان را در 

: عین حال ترسیم کرده است

مبارزه علیه رژیم اسالمی 

مبارزه علیه فقر و  ،اعدام

به مسائل .  فالکت گسترده

متعددی در زمینه پیشبرد موفق 

از .  این مبارزه باید اشاره کرد

مبارزه علیه اعدام و ماشین 

 .اسالمی اعدام شروع میکنیم

عليه حکومت  ،عليه اعدام

 اسالمی اعدام

اعدام و سرکوب سیاسی   -١

یک رکن حیاتی وجود رژیم 

واقعیت این است . اسالمی است

که این رژیم بدون اعدام و 

سنگسار و سرکوب یک روز 

تصور .  هم قابل دوام نیست

رژیم اسالمی بدون اعدام و 

سرکوب یک تصور کودنانه و 

بند .  دوم خردادی و سبز است

ناؾ رژیم اسالمی را با اعدام 

رژیم .  و شکنجه قطع کرده اند

اسالمی با اعدام متولد شد و تا 

روز شیرین سرنگونی اش 

بمنظور بقاء دست به اعدام 

از این رو مبارزه .  خواهد زد

برای لؽو اعدام و برچیدن 

بساط اعدام در ایران اسالم 

زده در عین حال مبارزه ای 

برای سرنگونی کلیت رژیم 

اسالمی و خلع ید از مذهب و 

 . اسالم سیاسی در ایران است

هر تالش رژیم اسالمی   -٢

 سال جديد و عرصه های اصلی نبرد اجتماعی

  علی جوادی

برای اعدام را باید به 

هر چند که .  شکست کشاند

هدؾ رژیم از اعدام اساسا 

سیاسی است و مبارزه علیه 

اعدام نیز در بخش عمده 

خود بر این عرصه متمرکز 

شده است اما نباید اجازه داد 

که رژیم اسالمی دست به 

اعدام .  هیچ اعدامی بزند

مجرمین جنایی عرصه ای 

خاکستری است که 

رژیمهای سیاسی معموال از 

این دریچه، اعدام را به 

عرصه های دیگر جامعه 

برچیدن .  تسری میدهند

مجازات اعدام مستلزم 

برچیدن اعدام در هر زمینه 

یک عرصه مهم .  ای است

مبارزه برای لؽو مجازات 

اعدام به بهانه  ،اعدام

همکاری با "  ،"جاسوسی"

افشای اسرار "و "  بیگانگان

هیچ .  است"  ملی و دولتی

عذر و بهانه ای را در این 

زمینه نباید بدون پاسخ 

جنبش کمونیسم .  گذاشت

کارگری باید بتواند سیاست 

عمومی خود در زمینه لؽو 

مجازات بی قید و شرط 

اعدام را به سیاست عمومی 

مردم آزادیخواه و برابری 

 .طلب تبدیل کند

مبارزه علیه اعدام یک   -٣

انسانی و  ،مبارزه سیاسی

مبارزه ای .  اجتماعی است

چرا که .  سیاسی است

موجودیت رژیم اسالمی به 

اعدام و کشتار گره خورده 

هر مبارزه ای علیه .  است

اعدام بسرعت و بنا به 

ماهیت و عکس العمل رژیم 

اسالمی به یک مبارزه 

نتیجتا .  سیاسی تبدیل میشود
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پیشبرد موفق این مبارزه نیازمند 

رهبری و سازماندهی مناسب 

این مبارزه ای بر .  خود است

سر موجودیت سیاه رژیم اسالمی 

نتیجتا رهبری این مبارزه .  است

باید در دست نیرویی باشد که 

هدفش بدون کم و کاست 

سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی 

و برقراری نظامی آزاد و برابر 

یک نظام آزاد .  و مرفه است

یک جمهوری .  سوسیالیستی

کمیته ها و .  سوسیالیستی

نهادهای سیاسی علیه اعدام 

مسلما میتوانند نقش مفیدی در 

این مبارزه داشته باشند اما 

پیروزی در این مبارزه مستلزم 

رهبری حزبی و کمونیستی 

 ،جنبش ما و حزب ما.  است

 ،حزب اتحاد کمونیسم کارگری

باید نقش کلیدی خود را در این 

مبارزه و عرصه حیاتی تقابل 

 . اجتماعی ایفاء کند

. این مبارزه ای انسانی است

مبارزه علیه اعدام در عین حال 

مبارزه ای برای حق حیات و 

هیچ .  زندگی در جامعه است

دولت و دستگاهی نباید حق 

داشته باشد احدی را در جامعه 

قتل .  اعدام انتقام است.  اعدام کند

یک جنایت از .  عمد دولتی است

. پیش سازمانیافته و دولتی است

هیچ سیستم قضایی نباید بر 

. مبنای اعدام و انتقام بنا شود

مبارزه ما علیه اعدام دارای یک 

حق .  جنبه قوی انسانی است

حیات و زندگی در راس حقوق 

مدنی و شهروندی است که ما 

ما .  برای آن مبارزه میکنیم

برای یک جامعه انسانی 

این جامعه و .  مبارزه میکنیم

چنین شرایطی تنها با برچیدن 

مناسبات استثمارگرایانه 

سرمایه داری و استقرار 

حکومت کارگری میتواند برپا 

 . شود

. این مبارزه ای اجتماعی است

مبارزه ای است که آستانه 

گسست با گذشته و عقب 

ماندگی و تحجر و اسالم و 

انتقام را در خود خالصه و 

مبارزه بر سر .  فشرده میکند

. آینده و زندگی انسانی است

این مبارزه ای است که در لبه 

تحوالت سیاسی متمدنانه 

این .  جامعه قرار دارد

مختصات را باید به ویژگی 

های مبارزه علیه اعدام در 

 . جامعه تبدیل کرد

جنبش علیه اعدام و ماشین   -۴

حکومتی اعدام یک رکن مهم 

و تعیین کننده مبارزه برای 

. سرنگونی رژیم اسالمی است

 

بدون اميد  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

به  ،سوسياليسم“ خطر”بدون  ،سوسياليسم

  !چه منجالبى تبديل ميشود

 هٌصْر حکوت
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سازماندهی و رهبری این 

جنبش به مبارزه همه جانبه 

برای سرنگونی رژیم اسالمی 

این عرصه .  گره خورده است

ای است که میتواند جامعه را 

در مقابله با رژیم اسالمی بسیج 

و بار دیگر به میدان نبرد 

سرنوشت ساز و قطعی 

 . بکشاند

نمونه مبارزه مردم   -۵

آزادیخواه در سنندج در این 

رژیم .  زمینه راهگشا است

اسالمی عمال ناچار به عقب 

نشینی در این عرصه شد و 

حکم اعدام حبیب هللا لطیفی را 

این پیشروی .  به عقب انداخت

هر چند هنوز منجر به لؽو 

قطعی حکم اعدام حبیب لطیفی 

نشده است، اما نفس این 

برای  ،هر چند موقت ،پیروزی

پیشروی های بعدی حیاتی و 

اقدام مردم .  تعیین کننده است

در سنندج راه را نشان داده 

باید کوشید این مبارزه .  است

 . را سراسری کرد

مبارزه برای لؽو مجازات   -۶

اعدام و درهم شکستن بساط 

اعدام رژیم اسالمی عرصه ای 

است که جنبش کمونیسم 

کارگری برای کسب رهبری و 

قرار گرفتن در راس 

سازماندهی و هدایت آن بیش 

از هر نیروی دیگری در 

جامعه توان و قابلیت هدایت و 

. رهبری و سازماندهی دارد

سیاست  ،اهداؾ و افق روشن

روشن و رادیکال و انسانی 

ماتلایر اولیه کسب موقعیت 

رهبری در چنین زمینه ای 

مساله اما در نهایت به .  است

مساله سازماندهی در محل و 

تاکتیکهای روشن و عملی 

این عرصه .  گره میخورد

ای است که باید رهبران 

عملی و محلی و همچنین 

رهبران سراسری خود را 

 .     پیدا کند

 عليه فقر و فالکت

حذؾ سوبسیدهای دولتی   -١

یک تعرض گسترده و همه 

جانبه اقتصادی به معیشت 

این .  مردم در جامعه است

تعرض دامنه فقر و فالکت 

در جامعه را بمراتب 

باال .  افزایش خواهد داد

رفتن قیمت مواد سوختی و 

برخی کاالهای اولیه تاثیر 

همه جانبه ای بر کلیه اقالم 

مورد نیاز زندگی داشته و 

سیر صعودی .  خواهد داشت

افزایش قیمت کاالها در 

جامعه ای که حداقل نیمی از 

آن زیر خط فقر زندگی 

یک مساله حیاتی  ،میکند

 .است

رژیم اسالمی از این   -٢

تهاجم اقتصادی اهداؾ 

سیاسی روشنی را دنبال 

تحمیل فقر و فالکت .  میکند

گسترده یک رکن تعرض 

سیاسی رژیم به مردمی 

است که خواهان سرنگونی 

گرسنگی .  رژیم اسالمی اند

دادن به مردم گوشه ای از 

سیاست تعرض همه جانبه 

رژیم اسالمی برای در هم 

شکستن اراده و توان مردم 

نه مردم به هیچگونه .  است

تعادلی با حکومت اسالمی 

میتوانند تن دهند و نه رژیم 

اسالمی میتواند نقطه تعادل 

حاضر را زمینه ای برای 
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وضعیت .  بقاء خود در آینده بداند

موجود از هر دو طرؾ برای 

 .  تؽییر تحت فشار است

ساالنه بیش از یک میلیون   -٢

. جوان وارد بازار کار میشوند

اما برای بیش از نیمی از این 

بیمه  ،جوانان کاری نیست

امید و آینده  ،بیکاری هم نیست

ای هم در رژیم اسالمی برایشان 

بیکاری هر ساله .  متصور نیست

بعالوه، بن .  رو به افزایش است

بست اقتصادی رژیم اسالمی 

علی العموم و همچنین تشدید 

تحریم های اقتصادی تاثیرات 

بسزایی بر ظرفیت تولیدی و 

اشتؽال در جامعه ایجاد کرده 

بیکار سازیها و اخراج .  است

های همه جانبه به فقر و فالکت 

. ابعاد فزاینده ای داده است

مبارزه  ،مبارزه علیه بیکاری

برای بیمه بیکاری مکفی یک 

رکن مبارزه علیه فقر و فالکت 

 . در جامعه است

هیچگونه چشم انداز بهبودی   -٣

برای موقعیت اقتصادی رژیم 

اسالمی در جامعه متصور 

هیچ الگوی اقتصادی ای .  نیست

قادر به نجات رژیم اسالمی 

تصور اینکه رژیم .  نیست

اسالمی در صدد است با حذؾ 

سوبسیدهای دولتی زمینه های 

سرمایه گذاری خارجی را فراهم 

کند و بتواند از این مجرا به 

جزء ارگانیکی از اقتصاد 

 ،سرمایه بین المللی تبدیل شود

یک کج فهمی اساسی از 

معضالت اقتصادی و سیاسی 

واقعیت این .  رژیم اسالمی است

است که سیاستهای اقتصادی 

کشورهای سرمایه داری 

متعارؾ برای رژیم اسالمی 

معضل رژیم .  راهگشا نیست

ریشه بن . اسالمی سیاسی است

بست اقتصادی آن هم سیاسی 

 .است

-نیروهای جنبش های ملی  -۴

اسالمی و ناسیونالیسم پرو 

ؼربی نه تنها راه حلی برای 

مقابله با این وضعیت ندارند 

بلکه رژیمهای مشابه این 

جریانات در کشورهای مختلؾ 

خود موجد و مسبب چنین 

جوهر .  شرایطی هستند

سیاستهای اقتصادی این 

جریانات تفاوت ماهوی با 

سیاستهای اقتصادی رژیم 

نه خواهان .  اسالمی ندارد

نه خواهان  ،تعدیل اقتصادی اند

باالبردن خدمات و رفاه 

فقر و فالکت در .  اجتماعی

ایران راه حل سرمایه داری 

نمیتوان هم ظرفیت .  ندارد

استثمار و انباشت سرمایه را 

باال برد و هم به کارگر و توده 

مردم زحمتکش رفاه اجتماعی 

انباشت سرمایه و رفاه .  داد

اجتماعی در جامعه ایران قابل 

 . جمع نیستند

جنبش کمونیسم کارگری   -۵

در مبارزه علیه فقر و فالکت 

از موقعیت سیاسی ویژه ای 

تنها نیرویی .   برخوردار است

است که خواهان استقرار 

فوری سوسیالیسم و رفاه 

هم .  همگانی در جامعه است

خواهان تحمیل اصالحات 

اقتصادی فوری در جامعه 

است و هم خواهان تؽییرات 

 .بنیادی و زیربنایی

مبارزه علیییه اعیدام و میبیارزه 

علیه فقر و فالکت گسیتیرده دو 

عرصه اصلی نیبیرد اجیتیمیاعیی 

در .  در شییرایییط کیینییونییی اسییت

ادامییه بییه جییوانییب عییمییلییی و 

تاکتیکی ایین میبیارزه پیرداخیتیه 

 . خواهد شد

 سال جديد و عرصه های اصلی نبرد اجتماعی

  علی جوادی



 در هْرد اعتراضبت در ضٌٌذ  6اطالعيَ 

 اداهَ ثبزداغت ُب در ضٌٌذ  ّ ًمذٍ

 آزادی ضَ تي از خبًْادٍ حجيت لطيفی

 
سه تن از اعضای کمیته هماهنگی برای .  بدنبال بازداشت های چند روز اخیر در سنندج، سه فعال کارگری در نقده به دادگاه انقالب احضار شده اند

ر کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در نقده به نام های عمر اسماعیل پور، ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی به دادگاه انیقیالب ارومیییه احضیا
دی میاه در  ٢۲طبق گزارشات، عمر اسماعیل پور بایستی روز پانزدهم دیماه سال جاری و ابراهیم اسماعیل پور و صیدییق خسیروی روز . شدند

این سه فعال کارگری، چندی پیش توسط نیروهای امنیتی در شهر نقده بازداشت و پس از مدتی بیا قیرار . دادگاه انقالب اسالمی ارومیه حاضر شوند

 . وثیقه از زندان آزاد شده بودند

بعالوه رحیم لقمانی، معلم آموزش و پرورش سنندج و شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی که برادر همسر رحیم لقمانی اسیت از سیوی نیییروهیای 
همچنین دلیر اسکندری، فعال دانشجویی و مدنی و دبیر ادواری اتحادیه ی دانشجویان کرد، طی یک تماس تلفنی به . امنیتی در سنندج بازداشت شدند

 .اداره کیییییل اطیییییالعییییات اسیییییتییییان کییییردسیییییتیییییان احضیییییار شییییید و تیییییاکیییینیییییون از اطیییییالعییییی از او در دسییییت نییییییییییسیییییت
 .نیییییییروهیییای امییینیییییییتیییی عیییبیییاس لیییطیییییییفیییی، شیییهییییییین و بیییهیییار لیییطیییییییفیییی، پیییدر و دو خیییواهیییر حیییبیییییییب لیییطیییییییفیییی را آزاد کیییردنییید
دم بدنبال اعتراض موفقیت آمیز مردم سنندج در روز شنبه چهارم دیماه به حکم اعدام حبیب لطیفی، رژیم سرکوب اسالمی، بمنظور عقب نشاندن مر

ایین تیاکیتیییک شینیاخیتیه شیده رژییم . و ایجاد فضای ترس و سکوت، دستگیری گروهی از فعالین اجتماعی و سیاسی را در دستور خود گذاشته است
در مقابل مبارزات متحد و جمعی مردم موقتا عقب می نشیند و بعد می کوشد آنها را در تنهایی و خلوت خود دستگیر و مورد شکنجه .  اسالمی است

رژیم بسیار نگران عواقب مقابله گسیتیرده بیا میردم در ییک .  رژیم بشدت از مبارزه متحد و سازمانیافته توده ای در هراس است.  و آزار قرار دهد
باید سازمان یافت و متحدانه با سیاست های سرکوب آن و بیرای آزادی زنیدانیییان .  باید این تاکتیک رژیم را به شکست کشاند.  مبارزه توده ای است

برای آزادی کلیه دستگیرشدگان و برای آزادی بی قییید وشیرط زنیدانیییان .  این تنها راه به عقب نشاندن این رژیم جنایتکار است. سیاسی مبارزه کرد

 .سیاسی متحد شویم

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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 در هْرد حکن اعذام حجيت لطيفی ّ اعتراضبت در ضٌٌذ  0طالعيَ ا

 غْر ّ ُيجبى ّ ُوجطتگی در ضٌٌذ 

 !حجيت اهلل لطيفی ٌُْز ثب هب اضت
هؽظم ضهوگیي تَ انکال هطتلف اػتؽاض ضْظ ؼا تَ زکن اػعام زثیة                 .  ظیؽّؾ نٌثَ چِاؼم ظیواٍ، نِؽ قٌٌعج هولْ اؾ اضغؽاب ّ اػتؽاض تْظ                

ّ اؾ ّؼّظ . ؼژین ظؼ نِؽ ػوال زکْهت ًظاهی الؼام کؽظٍ تْظ ّ ؼاٍ ُای ّؼّظ ّ ضؽّج نِؽ ؼا کاهال ؾیؽ کٌتؽل گؽفتَ تْظ. لغیفی اتؽاؾ هی کؽظًع

نثاًگاٍ ظٍ ُا ًفؽ ُوؽاٍ ضاًْاظٍ زثیة ظؼ هماتل ؾًعاى قٌٌعج تدوغ کؽظًع ّ ضْاُاى لغْ . ضاًْاظٍ ُای چٌع ؾًعاًی قیاقی تَ نِؽ هواًؼت تؼول آّؼظ

ضاًْاظٍ زثیة ػصؽ نٌثَ . لؽاؼ تْظ زثیة ؼا قاػت نم تاهعاظ یکهٌثَ اػعام کٌٌع. هؽظم ظؼ گْنَ ّ کٌاؼ نِؽتدوغ کؽظٍ تْظًع. زکن اػعام ّی نعًع
 . تا اّ هاللات کؽظًع

 

ظؼّى ؾًعاى ًیؿ ؾًعاًیاى قیاقی ّ قایؽ ؾًعاًیاى تٌع ظّ ؾًعاى قٌٌعج نة پیم ظؼ اػتؽاض تَ                     .  فضای ضهن ّ اػتؽاض فمظ ظؼ تیؽّى ؾًعاى ًثْظ          
اػتؽاض ؾًعاًیاى ظؼ ایي تٌع تا ًؿظیک        .  هاهْؼیي اهٌیتی ؾًعاى هؼتؽضیي ؼا هْؼظ ضؽب ّ نتن لؽاؼ ظاظًع           .  زکن زثیة  ظقت تَ نْؼل ؾظٍ تْظًع    

 .صثر اظاهَ ظانت ّ هاهْؼیي اهٌیتی ؾًعاى ظؼ زال آهاظٍ تال لؽاؼ ظانتٌع

 
اهؽّؾ صثر یکهٌثَ ضاًْاظٍ زثیة . ؼژین اقالهی ظؼ ُؽاـ اؾ اًفداؼ ضهن هؽظم هؼتؽض قٌٌعج، اػعام زثیة ؼا تا اعالع ثاًْی تتؼْیك اًعاضتَ اقت

ضاًْاظٍ زثیة هْفك نعًع اهؽّؾ صثر تا اّ         .  قاػت پٌح ّ ًین صثر تَ ؾًعاى قٌٌعج هؽاخؼَ کؽظًع ّ ؼئیف ؾًعاى ایي ضثؽ ؼا تَ اعالع آًِا ؼقاًع                       

ضْاُؽ زثیة ظؼ هیاى خوؼیتی کَ ظؼ هماتل ؾًعاى خوغ نعٍ تْظ ّ ضاًْاظٍ اّ ؼا تَ گؽهی ظؼ آغْل گؽفتَ تْظ، ضثؽ تؼْیك زکن اػعام ؼا . هاللات کٌٌع

ضْاُؽ زثیة قپف    .  انک نْق ّ ناظی اؾ چهواى ناى خاؼی نعٍ تْظ             .  هؽظم تا ناظی اؾ ایي ضثؽ اقتمثال کؽظًع          .  تَ اعالع تدوغ کٌٌعگاى ؼقاًع     
اّ ُوچٌیي پیام تهکؽ زثیة اؾ ُوَ هؽظم، تطصْو ًِاظ ُا، فؼالیي زمْق . اػالم کؽظ کَ ؾًعاًیاى تا تْؾیغ ًمل ّ نیؽیٌی ایي ضثؽ ؼا خهي گؽفتَ اًع

 .تهؽ، ازؿاب ّ ؼقاًَ ُا کَ ظؼ ایي هعت تؽای لغْ زکن اػعام اّ فؼالیت کؽظٍ اًع ؼا تاعالع خوغ ؼقاًع

 کتَزؿب اتساظ کوًْیكن کاؼگؽی ضوي تثؽیک تَ زثیة، ضاًْاظٍ ال ّ توام اًكاى ُایی کَ تؽای آؾاظی زثیة تالل کؽظًع، تْخَ ُوگی ؼا تَ ایي ً 
تا ؾهاًیکَ زثیة . ضغؽ ٌُْؾ تاالی قؽ زثیة لؽاؼ ظاؼظ. تایع ُهیاؼ ّ آهاظٍ تْظ. خلة هیکٌع کَ ؼژین اقالهی، ًظاهی خٌایتکاؼ، هْغی ّ هؿّؼ اقت

 .تایع هثاؼؾٍ تؽای آؾاظی ّی ؼا اظاهَ ظُین. آؾاظ ًهعٍ اقت، ضغؽ اّ ؼا تِعیع هی کٌع

هؽظم قٌٌعج  .  الؾم تَ غکؽ اقت کَ ایي اتفاق هِن یکثاؼ ظیگؽ ًهاى ظاظ کَ ؼژین اقالهی تا چَ هیؿاى اؾ اتساظ ّ ُوثكتگی هؽظم ظؼ ُؽاـ اقت                                      

اگؽ تتْاى ایي اتساظ ّ        .  تْاًكتٌع ظؼ کٌاؼ هؼتؽضیي تَ زکن اػعام زثیة ظؼ گْنَ ّ کٌاؼ ظًیا ایي زکن ًٌگیي ّ خٌایتکاؼاًَ ؼا تتؼْیك تیاًعاؾًع                                  
 ُوثكتگی ؼا ظائوی کؽظ، اگؽ تتْاى تهکالت تْظٍ ای هؽظم ؼا، نْؼای هسالت، نْؼاُای کاؼگؽی، نْؼاُای قؽش ُا ؼا تهکیل ظاظ ّ هؽظم ؼا ظؼ                   

تایع ایي  .  ؼژین اقالهی اؾ هؽظم هتسع ّ هتهکل تكیاؼ ُؽاقاى اقت          .  آًِا هدتوغ ّ هتهکل کؽظ، لاظؼ ضْاُین تْظ کَ ؼژین اقالهی ؼا تَ ػمة تٌهاًین    

 . ؼّزیَ اػتؽاض ّ اتساظ ّ ُوثكتگی ؼا ظؼ ظؽف ُای هتهکل تعاّم تطهیع

 حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری
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 کبرگراى هِر کبم پبرش ايراى خْدرّ
 !افسايع حك ثِرٍ ّری چبرٍ کبر ًيطت

 
تٌا تَ ضثؽ ظؼیافتی، زکْهت اقالهی ّ ػْاهلم ظؼ هِؽ کام پاؼـ ایؽاى ضْظؼّ ظؼ ُؽاـ اؾ ُؽ گًَْ اػتؽاض ّ اػتتتصتاب کتاؼگتؽی،        

  . ُتتؿاؼ تتتْهتتاى ًتتوتتْظٍ اًتتع                   02ظؼ ظّ هتتؽزلتتَ هتتْغیتتاًتتَ التتعام تتتَ افتتؿایتتم زتتك تتتِتتؽٍ ّؼی کتتاؼگتتؽاى ختتوتتؼتتا تتتا قتتمتتف                                                              

ُتعفتوتٌتع قتاؾی یتاؼاًتَ            " افؿایم ًاچیؿ زك تِؽٍ ّؼی آًِن تَ ظًثال اخؽای عؽذ ظؾظی تؿؼگ اؾ قفؽٍ ُای ضالی کاؼگؽاى تست ػتٌتْاى       

قاػتَ ظؼ ایي هؽکؿ صٌؼتی، العاهی آگاُاًَ اقت تؽای قاکت کؽظى کتاؼگتؽاى ّ      98، ّ اػتؽاض هكتوؽ کاؼگؽاى تَ نیفتِای کاؼی " ُا

ّ گؽًَ ُؽ کاؼگؽی تا یک زكاب قؽ اًگتهتتتی ًتتتیتدتَ          .  هماتلَ تا ُؽ ًْع اػتؽاض ظؼ خؽیاى اخؽای عؽذ ضع کاؼگؽی زػف قْتكیعُا

قاػتَ ظؼ ُؽ نیفت ّ پائیي آهعى لعؼت ضؽیع کاؼگؽاى تعلیل گؽاًی  4هیگیؽظ کَ افؿایم زك تِؽٍ ّؼی ظؼ همایكَ تا افؿایم قاػات کاؼ 

 .پاقطگْی افؿایم ُؿیٌَ ظّ ؼّؾ کاؼگؽاى ًیكت

افؿایم تِؽٍ ّؼی آى ُن ظؼ ایي ؼّؾُا کَ تا اخؽای عؽذ یاؼاًَ هیطْاٌُع ُوَ ؼا تیچاؼٍ تؽ اؾ ایي کٌٌتع چتاؼٍ     :  یکی اؾ کاؼگؽاى هیگفت

زتی اگؽ یک ؼیال ُن تَ ظقتوؿظ ها کاؼگؽاى اضافَ نْظ ضْب اقت اها تا ایي ُوَ ظؾظی ّ خٌایت زکْهت کاؼ اؾ ایي زؽفِا . کاؼ ًیكت

قاػتَ ّزهتٌاک تا  98قاػتَ کاؼ ؼا زػف ّ تَ خایم تا ُواى تؼعاظ ًیؽّ ظؼ ظّ نیفت  8نیفت  8االى تیم اؾ یکكال اقت . گػنتَ اقت

 822تؽای چتمتعؼب تتؽای هتاُتی              .  ظؼ ظّ نیفتی کَ آظم اصال هتالنی نعٍ ّ ضْظل ؼا فؽاهْل هیکٌع. ُواى ظقتوؿظُای لثلی کاؼ هیکٌین

. کاؼ لؽاؼ ظاظی کَ ُیچ، تطهی اؾ کاؼگؽاى ٌُْؾ ؼّؾ هتؿظ کتاؼ ُكتتتٌتع         .  آًِن تا ُؿاؼ تِاًَ اؾ قؽ ّ تَ ایي پْل هی ظؾظًع!  ُؿاؼ تْهاى

ظؼ ایتٌتدتا ًتَ اهتٌتیتت              .  ایي یؼٌی ُؽ ّلت تَ التضای هٌافؼهاى ُْـ کؽظًع اؾ کاؼ اضؽاج ّ تَ ُوؽاٍ ضاًْاظٍ ات اؾ ؾًعگی قالظ هیهتْی 

تكتیتاؼی اؾ کتاؼگتؽاى ظؼ تتطتهتِتای تتؿؼیتك                     . ) نغلی ّخْظ ظاؼظ، ًَ تیوَ تیکاؼی، ًَ قاػت کاؼ ظؼقت ّ زكاتی، ًَ نؽایظ ایتوتي کتاؼ     

تْهاى کَ زتی تؽای اختاؼٍ یتک اعتاق ظؼ             822هاُی تؽای (  پْل ظؼهاى ُن ًعاؼًع. هثتال نعٍ اًع... پالقتیک تَ تیواؼیِای ؼیْی ّ تٌفكی ّ

 .زانیَ تِؽاى ُن کافی ًیكت
هعیؽ هِؽ کام کَ تَ ظلیل ًعاظى زك الكِن تَ تاالتؽُا زاال ظؾظیِایم ؼّ نعٍ ّ هْلؼیتم هتؿلؿل نتعٍ، ّ ُتؽ آى ازتتتوتال              "  کیاًوِؽ"اؾ عؽف ظیگؽ 

تاؾٍ هؼلْم ُن ًیكت ایي پْل ؼا تٌا تَ چَ هصلستی ّ تا کی تَ . تؽکٌاؼیم ُكت، تا ایي کاؼ هیطْاُع تا ؾؼًگی ظؼ هیاى ها کاؼگؽاى کكة اػتثاؼ کٌع

ایي پْل تطم ضیلی ضیلی ًتاچتیتؿی اقتت اؾ هتیتلتیتاؼظُتا هتیتلتیتاؼظ تتْهتاى                          .  ُؿاؼ تْهاى زل ًویهَ 02ها پؽظاضت کٌٌعب هیعاًیع ههکل ها کاؼگؽاى تا 

تا ؾهاًی کَ خوِْؼی اقالهی، ایي زکْهت قؽهایَ ظاؼاى ّ خواػت هفتطْؼ ّ آظهتکتم قتؽ کتاؼ اقتت            .  ظقتوؿظُایی کَ هال هاقت ّ تَ ها ًویعٌُع
ایٌِا کاؼ ؼا تَ خایی ؼقاًعٍ اًع کَ کاؼگؽ یا تایع اؾ قؽ فمؽ ّ ًعاؼی ضْظل ؼا تکهع، یا ضاًْاظٍ ال هتؼتتتاظ    . ضْاُع نع  ّضغ کاؼگؽ اؾ ایي تعتؽ ُن

 آضؽ ایي ُن نع ؾًعگیب. نًْع ّ تي فؽّنی کٌٌع یا کلیَ ال ؼا تفؽّنع

ُتؿاؼ تتْهتاًتی          822ًفؽ کاؼگؽ لؽاؼظاظی تا لؽاؼظاظُای قفیع اهضا ّ ظقتوؿظُای  8022نؽکت هِؽ کام پاؼـ ایؽاى ضْظؼّ تا تیم اؾ 

 .قاػتَ کاؼی، ّالغ ظؼ خاظٍ هطصْو کؽج قاؾًعٍ اًْاع قپؽ ّ ظانثؽظ ّ لْاؾم خاًثی ایؽاى ضْظؼّ اقت 98ظؼ ظّ نیفت 

  
 8292ظقاهثؽ  89 – 9889ظی  92

 حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری

 کبرگراى عطلْيَ ّ هبُػِر غرکت پترّ تکطبى
 !هبٍ دضتوسد هعْق 3

 
ًفؽ اؾ کاؼگؽاى نؽکت ًفتی پتؽّ تکكاى تاکٌْى ظقتوؿظُای هؽتْط تَ هِؽ ّ آتاى ّ آغؼ هاٍ ؼا                                  882تٌا تَ ضثؽ ظؼیافتی، تیم اؾ            

کاؼ قٌگیي ّ تْاًفؽقا، ؾًعگی ظؼ کوپِای غیؽ تِعانتی، تیطثؽی ّ ظّؼی اؾ ضاًْاظٍ، افؿایم ؼّؾ افؿّى گؽاًی ّ                         .  ظؼیافت ًٌوْظٍ اًع  

" ُعفٌوٌع کؽظى یاؼاًَ ُا    "تْؼم اؾ خاًة زکْهت اقالهی قؽهایَ ظاؼاى ظؼ اخؽای عؽذ ظؾظی تؿؼگ اؾ قفؽٍ کاؼگؽاى تست ػٌْاى                          

 .ؾًعگی ؼا تؽای کاؼگؽاى ّ ضاًْاظٍ ُایهاى تَ ؾخؽ ّ تي تكت کهاًعٍ اقت

ایي .  هاٍ کاؼگؽاى تاؼُا تَ قیف اهلل اتؽاُیوی هعیؽ ػاهل هٌفْؼ نؽکت ّ ُوعقتاًم تؽای ظؼیافت ظقتوؿظُا هؽاخؼَ ًوْظٍ اًع                       8ظؼ ایي 

اتؽاُیوی هعیؽ ظؾظ نؽکت کَ ظؼ هیلیاؼظُا        .  خاًْؼاى تا تْقل تَ تِاًَ ُای ظؼّؽ ّ تی اقاـ اؾ پؽظاضت ظقتوؿظ کاؼگؽاى عفؽٍ هیؽًّع

اّضاع .  ُوَ خا ُویي عْؼ اقت      :  ضْظتاى تَ ایي هٌغمَ ػكلْیَ ّ هاُهِؽ ًگاٍ کٌیع            :  تْهاى ثؽّت غؽق اقت تَ کاؼگؽاى گفتَ اقت           

 !ُؽ کی ُن ًویطْاظ ّ اػتؽاض ظاؼٍ تفؽها ؼاٍ تاؾٍ، اضؽاج! هولکت ُویٌَ، تایع تكاؾیع

ُؿاؼ تْهاًی ّ قاػت        822ًفؽ اؾ کاؼگؽاى نؽکت پتؽّتکكاى ظؼ غالة لؽاؼظاظُای هْلت ّ قفیع اهضا ّ ظقتوؿظُای                          822زعّظ  

ػكلْیَ 98ػصؽ ّ تؼعاظی اؾ کاؼگؽاى غیؽ تْهی تا ؾًعگی ظؼ کوپِای فالع اهکاًات ّ غیؽ تِعانتی ظؼ قایت فاؾ          6صثر تا  7کاؼی اؾ 

هاتمی کاؼگؽاى ًیؿ ظؼ ظفتؽ هؽکؿی نؽکت ظؼ         .  ّ ظّ قایت ظیگؽ هاُهِؽ ظؼ اخؽای پؽّژٍ ُای هؽتْط تَ ًفت ّ گاؾ ههغْل تَ کاؼًع                   

 .ضیاتاى نیص تِایی نوال تِؽاى هكتمؽًع

 

 حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری
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اخیرا حزب دمکرات کردستان 
به بهانه اظهارات عبدهللا 
مهتدی تالش کرده است در 
باره جنگ تحمیلی به کومه له 
با تبلیؽات نخ نمای ضد 
کمونیستی برای بورژوازی 

ظاهر مسئله .  خود شیرینی کند
اینست که حزب دمکرات 
نمایش قلدری سیاسی میدهد اما 
این تصویری عمیقا اشتباه و 

هر کسی .  ضد تاریخی است
میتواند در ذهنیت مجرد و 
دنیای فرقه ای خود هر 
مانوری بدهد اما واقعیات 
اجتماعی و تاریخی سر سخت 

 . تر اند

تردیدی نیست که بورژوازی 
همواره تاریخ را از دریچه 
منافع طبقاتی خود مینویسد و 
روایتی جعلی از حقایق 

اما هر مورخ .  تاریخی میدهد
منصؾ و بی ؼرض، و نه 
ضرورتا بیطرؾ، میتواند هر 
رویدادی را با اتکاء به شاهدان 
زنده و فاکتهای واقعی و بویژه 
زمینه های اجتماعی و سیاسی 
وقوع آن رویداد مشخص 

تحریؾ تاریخ و .  بررسی کند
اشاعه دروغ و جعلیات را 
حتما باید پاسخ داد اما در تقابل 
با مشی پایبندی به حقیقت 
تاریخی سیاست مانور و 

در .  مانیپوالسیون دوامی ندارد
مورد عملکرد سیاسی حزب 
دمکرات در کردستان از روز 

بهمن و بقدرت  00بعد از قیام 
خزیدن جریان اسالمی، تالش 
برای کنار آمدن با خمینی و 
شرکاء برای گرفتن سهمی از 
حاکمیت ارتجاع در کردستان، 
حمایت از بقایای خوانین و 
فئودالها و شیوخ مرتجع و حتی 
تفنگنچی شدن آنها در مقابل 
اعاده حقوق توسط زحمتکشان 
کردستان، تهاجم به جریانات 
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سیاسی و قتل عام وحشیانه 
آنها، و نهایتا سیاست آگاهانه 
و تهاجم نظامی سراسری به 
کومه له و حزب کمونیست 
ایران، رفقای دیگری به 

هر .  تفصیل سخن گفته اند
جریان و هر کسی که چه 
آنزمان و چه امروز از نظر 
سیاسی کنار ناسیونالیسم 
کرد و علیه کمونیسم و 
تاریخ پر افتخار آن در 
کردستان نایستاده باشد، 
نمیتواند منکر حقایق این 
جنگ تحمیل شده به کومه له 
کمونیست باشد و در مقابل 
تبلیؽات امروز حزب 
دمکرات سیاست سکوت 

لذا .  فرصت طلبانه اتخاذ کند
مرور مجدد عملکرد حزب 
دمکرات در کردستان 
عموما و تهاجم نظامی به 
کومه له خصوصا 

در این .  ضرورتی ندارد
یادداشت به دالئل اساسی 
این مانور سیاسی حزب 

 . دمکرات اشاراتی میکنم

 مهتدی –هجری 

تقابل تبلیؽاتی حزب 
دمکرات شاخه هجری با 
سازمان دست ساز و قوم 
پرست مهتدی در نفس 
تاریخ و واقعیات جنگ 
دمکرات با کومه له کمترین 

هر دو طرؾ .  نقشی ندارد
امروز در اردوی واحدی 

مهتدی بیشتر از .  هستند
هجری علیه تاریخ 
کمونیستی کومه له قدیم 

اگر این .  نباشد، کمتر نیست
تبلیؽات سیاسی در میان دو 
جریان ورشکسته 
ناسیونالیستی جایگاهی 
داشته باشد، صرفا باید آنرا 
در بن بست کل این اردو 

اوال، هم .  جستجو کرد
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هجری و هم مهتدی اتفاقا جزو 
کسانی بودند که آرزو داشتند 
آمریکا و متحدین اش به ایران 
حمله کنند و آنها نقش طالبانی و 
بارزانی را در کردستان ایران 

هر دو در اظهارات .  ایفاء کنند
شفاهی و کتبی خواهان حمله 
نیروهای ناتو و مشخصا آمریکا 
به ایران بودند و آمادگی خود را 
برای ایفای هر نقشی در 
نهادهای اولترا راست اعالم 

نفس تشکیل سازمان .  کرده اند
مهتدی محصول این دورنما است 
و چرخیدن حزب دمکرات به 
فدرالیسم نیز چیزی جز انطباق 

. سیاسی با این دورنما نبوده است
ثانیا، این دورنما سالها پیش تا 
اطالع ثانوی به بن بست رسید و 
اولین نتیجه اش انشعاب در 
حزب دمکرات کردستان و 
سازمان زحمتکشان مهتدی و بی 
افق شدن جریانات متفرقه و 
دست ساز فدرالیست و قوم 

ثالثا، همین بی افقی .  پرست بود
بخشی از ناسیونالیسم ایرانی و 
عظمت طلب و بخشی از 
ناسیونالیسم کرد را به طرؾ 

. جمهوری اسالمی چرخاند
دریچه این نزدیکی "  جنبش سبز"

بود و تضادها و تناقضات بین 
. ناسیونالیستها را عمیقتر کرد

امروز شاخه ای از حزب 
دمکرات با شاخه ای از 

 –زحمتکشان سیاستی اکثریتی 
توده ای دارند و تالش میکنند 
همان نقشی را که قرار بود 
برای پنتاگون در پس حمله 
آمریکا به ایران ایفاء کنند در 
پس بقدرت رسیدن جریان 
موسوی و کروبی و شرکاء ایفاء 

امروز برای این بخش باال .  کنند
بردن میزان تبلیؽات شبه 
دمکراتیک، و صد البته تالش 

نمایندگی خودگمارده "برای 
، در قیاس با "مردم کردستان

نقش سگ شکاری ارتش آمریکا 

اما شاخه .  اهمیت بیشتری دارد
های انشعابی حزب دمکرات 
کردستان و سازمان 
زحمتکشان، ضمن تاکید بر 
همان قوم پرستی ارتجاعی 
مشترک همه شان بر 
سرنگونی طلبی تاکید دارند و 
خود را برای تؽییر اوضاع و 
وخیم شدن مناسبات آمریکا و 
جمهوری اسالمی و سیاست 
قدیمی پرو آمریکائی رزرو 

 . کرده اند

 –لذا جنگ تبلیؽاتی هجری 
مهتدی قبل از اینکه به خود 
موضوع جنگ حزب دمکرات 
علیه کومه له مربوط باشد، به 
رقابت برسر نمایندگی کردن 
ناسیونالیسم کرد در کردستان 

حزب دمکرات .  برمیگردد
نگران است که با نزدیک شدن 
مهتدی و شرکاء به جمهوری 
اسالمی سرش بی کاله بماند و 
به همین دلیل دارد میگوید 
مهتدی سابقه کمونیستی دارد و 
این حزب دمکرات است که 
علیه کمونیسم در کردستان 
مسلحانه جنگیده است و 
بورژوازی نباید به این جریان 

 . اعتماد کند

 دگرديسی کومه له 

یک منشاء دیگر فرصت طلبی 
حزب دمکرات و رو آوری 
دوباره به تبلیؽات ضد 
کمونیستی، دگردیسی کومه له 
امروز یعنی سازمان کردستان 

. حزب کمونیست ایران است
بدنبال جدائی جریان کمونیسم 
کارگری سیاست رسمی و 
عملی جریان موسوم به حزب 
کمونیست ایران نزدیکی و 
همزیستی با ناسیونالیسم کرد 
در منطقه و بهبود روابط با 
حزب دمکرات و دادن روایتی 
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آن جنگ "  مسببین"جدید از 
خود مهتدی قبل از گرو .  بود

گرفتن کنگره کومه له و ناچار 
شدن به جدائی و تشکیل 
سازمان زحمتکشان، در جلسه 
ای در شهر گوتنبرگ اعالم 

جنگ کومه له " مسبب"کرد که 
و دمکرات منصور حکمت 

آنزمان مهتدی بعنوان .  بود
نماینده و سخنگوی حزب 
کمونیست ایران و کومه له 
سخن میگفت و در مقابل این 
جعل تاریخ، این جریان 
کوچکترین واکنشی نشان نداد 
و با سکوت رضایت خود را 

. از این روایت اعالم کرد
نزدیکی به اتحادیه میهنی و 
جریانات ناسیونالیست در 
منطقه و بهبود روابط با حزب 
دمکرات و فراموش کردن 

سیاست عملی این "  دلگیریها"
بدنبال انشعاب .  جریان بود

ایلخانی و   –جریان مهتدی 
همینطور انشعابات 
ناسیونالیستی دیگر، کومه له 

. همین سیاست را ادامه داد
کومه له تالش میکند چهره 
کردستانی خود را حفظ کند و 
در این تصویر میتوان انواع 
جنگ را میان جریانات 
کردستانی برشمرد و هضم 

کومه له امروز هر تبیین .  کرد
ؼیر رسمی و رسمی در 
نشست و برخاست های 
دیپلماتیک با حزب دمکرات 
بدست دهد، در این واقعیت 
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تفاوتی ایجاد نمیکند که از 
سیاست آنزمان کومه له در 
مقابل تهاجم ضد انقالبی 
حزب دمکرات دفاع نکرده 
و بویژه امروز با سیاست 
سکوت میخواهد آن را از 

حزب دمکرات .  سر بگذراند
هجری اطمینان دارد که نه 
کومه له شاخه ابراهیم 
علیزاده و نه شاخه های 
فدرالیست مهتدی و ایلخانی 
و دیگران به موضع 
کمونیستی کومه له قدیم بنا 
به منافع و حسابگریها و 
سیاست امروزشان 
برنمیگردند، از جانباختگان 
این جنگ که با شعار زنده 
باد سوسیالیسم بر خاک 
افتادند دفاع نمیکنند، و همین 
باعث میشود که میدان 
فراخی برای رقابت 
ناسیونالیستی فراهم آید و 
حزب دمکرات علیه تاریخ 
مقاومت انقالبی کمونیستی 
در کردستان عربده 

 .ناسیونالیستی بکشد

 قلدری سياسی؟

بسیاری از اظهار نظرات 
در مورد تبلیؽات حزب 
دمکرات روی سیاست 
قلدری حزب دمکرات و 
اینکه از تاریخ درس نگرفته 

. اند، انگشت گذاشته اند
اینکه یک جریان 
ناسیونالیستی و عشیرتی و 

پایبند به شعائر اسالمی از تاریخ 
درس نمیگیرد و اساسا 
زورگوئی و قلدری مبنای 
سیاست اش است، تردیدی 

اما عقربه تاریخ را .  نیست
ما هر تبیینی .  نمیتوان برگرداند

از رویدادهای مهم تاریخی داشته 
باشیم در اینکه در زمان معینی 
برگی از تاریخ با نتیجه معینی 
ورق خورده است تؽییری ایجاد 

نه کومه له و حزب .  نمیکند
کمونیست ایران امروز همان 
جریان سابق است و نه حزب 
دمکرات و ناسیونالیسم کرد 

صفبندیهای .  همان نیروی سابق
سیاسی در مقیاس جهانی و 
منطقه ای و مشخص تر ایران و 
کردستان تؽییرات اساسی را از 

جامعه .  سر گذرانده است
کردستان و طبقات اجتماعی و 
افقهای سیاسی مشخصات دوران 
سالهای بعد از انقالب ایران و 
مقطع تهاجم نظامی دمکرات 

. علیه کومه له را ندارند
ناسیونالیسم کرد یک جریان 

. ورشکسته و آبرو باخته است
کمونیسم اگرچه از نظر 
سازمانی و حزبی تضعیؾ شده 
اما افق آزادیخواهی سوسیالیستی 
و انقالبیگری بویژه با شکست 
سیاستهای اصالح و بزک رژیم 
اسالمی تقویت و به یک امید 
رهائی در میان پیشروان جنبش 
طبقه کارگر و جنبشهای برابری 

زیر پای .  طلب تبدیل شده است
ناسیونالیسم اجتماعا خالی است و 

بورژوازی کرد یا به جمهوری 
اسالمی اتکا دارد و یا هم 
جهت با طبقه بورژوازی 

جریانات متفرقه .  ایران است
ناسیونالیسم کرد بدون شرایط 
سناریوی سیاهی، بدون جنگ 
و تهاجم نظامی آمریکا به 
ایران و تبدیل شدن به زائده 
ارتش آمریکا و ناتو افقی 

ناسیونالیسم بعنوان یک .  ندارد
گرایش اجتماعی بدون تردید 
وجود دارد اما حزب دمکرات 
و جریانات قوم پرست نماینده 

. و بسیج کننده آن نیستند
سردرگمی و بی افقی و 
انشقاقات پی در پی میان 
جریانات ناسیونالیست و 
شکست استراتژی شان و 
اثبات بی صالحیتی رهبری 
آنها گواه این واقعیات اجتماعی 

منشاء تبلیؽات حزب .  است
دمکرات قلدری سیاسی نیست 

 . بلکه استیصال سیاسی است

 برگ زرين کمونيسم

اگر حزب دمکرات کردستان 
ایران در تهاجم نظامی به 
کومه له موفق میشد، اگر 
حزب دمکرات میتوانست 
شرایط خود را به جریانات 
سیاسی در کردستان ایران و 
از جمله کومه له تحمیل کند، 
کمر کمونیسم و طبقه کارگر 
در کردستان برای مدت قابل 

. پیش بینی می شکست
برعکس، سر جای خود 
نشاندن حزب دمکرات توسط 
کومه له و عقب راندن قلدری 
سیاسی و نظامی این جریان 
کمر ناسیونالیسم کرد را 
شکست و علیرؼم ضربات 
مهلکی که کمونیسم و تحزب 
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کمونیستی کارگری خورده 
است اما هنوز ناسیونالیسم از 
پس این واقعه نتوانسته است 

شکست .  کمر راست کند
سیاست سرکوبگرانه و 
ارتجاعی حزب دمکرات توسط 
سیاست کمونیستی کومه له 
قدیم، برگ زرین تاریخ 
کمونیسم در کردستان ایران 

اعتماد بنفس و قدرتی که .  است
در پس این رویداد کارگر و 
سوسیالیسم و هر نوع چپگرائی 
در کردستان ایران بدست 
آوردند برای همیشه باقی 
میماند و منشاء عمل کمونیستی 
و انتقاد کمونیستی بر علیه 

. تمایالت ناسیونالیستی است
حزب دمکرات بیش از هر 
کسی به نتایج این واقعه آگاه 

حزب دمکرات فهمید که .  است
در کردستان ایران برخالؾ 
کردستان عراق و ترکیه، 

. کمونیسم یک مانع مهم است
نه فقط حزب دمکرات بلکه 
بورژوازی ایران و منطقه 
فهمید که کمونیسم معینی که 
پرچمدارش منصور حکمت 
است توانست سیاست تهاجم 
نظامی و تبلیؽات ضد 
کمونیستی یکی از مهمترین و 
قدیمی ترین سازمانهای 
بورژوائی را درهم بشکند و 

این .  سرجای خود بگذارد
اتفاقی است که زمان خودش 
افتاده است و تؽییر تناسب قوا 
میان کمونیسم و ناسیونالیسم در 
کردستان در نفس این رویداد و 
اهمیت و پیامدهای دراز مدت 

. آن نمیتواند تاثیری داشته باشد
حزب دمکرات مستاصالنه 
علیه کمونیسم عربده میکشد تا 
این شکست تاریخی اش را 

حزب دمکرات در .  بپوشاند
متن رقابت در اردوی 
ناسیونالیستی میخواهد پایبندی 
اش را برای سرکوب کمونیسم 

در کردستان به بورژوازی 

 . اعالم کند

اما تاریخ شکست سیاسی و 
نظامی ناسیونالیسم کرد نه با 
تبلیؽات ضد کمونیستی 
حزب دمکرات تؽییر میکند، 
نه با سکوت جریانات 
ناسیونالیست منشعب از 
کومه له و نه با سکوت 
مصلحت آمیز کومه له و 
حزب کمونیست ایران و 
تبری از آن تاریخ و سیاست 

اگر منصور .  کمونیستی
حکمت و تبیین کمونیستی او 
در آن واقعه مسئولیتی دارد، 
این است که اجازه نداد تبیین 
ناسیونالیستی در رهبری 
کومه له و حزب کمونیست 
ایران، از جمله تبیین عبدهللا 
مهتدی، یعنی جنگ بر سر 

هژمونی در جنبش "
و سیاست تداوم "  کردستان

جنگ تا پیروزی نظامی به 
سیاست حزب کمونیست 

منصور .  ایران تبدیل شود
حکمت ماهیت سیاست 
قلدرمنشانه و بورژوائی 
حزب دمکرات علیه کومه 
له و حزب کمونیست ایران 
را دقیقا شناخت، از دادن 
امتیاز به حزب دمکرات 
اجتناب کرد، از موضع 
طبقه متمایزی علیه این 
سیاست جنگ طلبانه حرؾ 
زد، تهاجم حزب دمکرات 
را با قدرت پاسخ داد و 
نهایتا طرح آتش بس 
یکجانبه را در موقعیتی که 
دیگر حزب دمکرات چند 

. پاره شده بود، مطرح کرد
در آن جنگ تحمیل شده به 
کومه له سیاست منصور 
حکمت که به سیاست 
رهبری وقت حزب 
کمونیست ایران و کومه له 

184غوبرٍ   

تبدیل شد، توانست کمونیسم را 
در مقابل تهاجم ناسیونالیسم 
پیروز و سر فراز بیرون بیاورد 
و درسی تاریخی به ناسیونالیسم 
کرد بدهد که هنوز منشاء نفرت 
پراکنی ناسیونالیستی علیه 
منصور حکمت و کمونیسم 

اما ارجاع به .  کارگری است
سیاست ناسیونالیستی در تبیین 
جنگ حزب دمکرات و کومه له 
در میان طیفهای مختلؾ مدعی 

اعم از راست و قوم   -کومه له
 –پرست تا ناسیونالیسم چپ 

چیزی نیست جز بازی کردن در 
زمین سنت ناسیونالیستی حزب 

 . دمکرات و امتیاز دادن به آن

 تقابلهای آيند 

تردیدی نیست که حزب دمکرات 
و ناسیونالیسم کرد در تقابلهای 
سیاسی آینده در مقابل کمونیسم و 
طبقه کارگر و آزادیخواهی 

این ماهیت طبقاتی .  خواهد ایستاد
بورژوازی کرد است و ربطی 
به عربده کشی و قلدری تبلیؽاتی 
و یا ادای دمکراسی درآوردن 

کمونیسم کارگری و .  ندارد

جنبش انقالبی طبقه کارگر 
نمیتواند و نباید کوچکترین 
توهمی به جناح های مختلؾ 
بورژوازی داشته باشد و مسیر 
پیروزی سوسیالیستی از 
شکست استراتژیک 

این تقابلها .  بورژوازی میگذرد
صور مختلفی میتواند بخود 
بگیرد و باید برای تمام این 
اوضاع آماده بود در ؼیر 
اینصورت کمونیسم به مسلخ 
بورژوازی اسالمی و 

. ناسیونالیستی خواهد رفت
کسانی که امروز تحت عنوان 
دیپلماسی و جبهه و همکاری 
نیروهای کردستانی و ؼیره نقد 
به ناسیونالیسم را تضعیؾ و یا 
به ناسیونالیسم و بورژوازی 
آوانس میدهند و یا در دفاع از 
تاریخ پر افتخار خود شرم 
دارند، تنها آب به آسیاب 
بورژوازی و تبلیؽات 

. ناسیونالیستی میریزند
کمونیسم کارگری اما موظؾ 
است نه فقط قاطعانه در مقابل 
ناسیونالیسم و جریانات متفرقه 
اش بایستد بلکه قاطعانه 
مماشات با ناسیونالیسم و باج 
دادن به آن و سکوت در مقابل 
تحریؾ تاریخ را افشا کند و 

 . پاسخ بدهد

 0202ژانویه  0

 

 حزب دمکرات کردستان ايران

 قلدری يا استيصال سياسی؟

  سياوش دانشور
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یکی از پدیده های جالب توجه 

حزب اکس  0202سال 

. کمونیست کارگری است

زیگزاگ زدن های این حزب 

در عرصه سیاست، بکار بستن 

تاکتیک ها و اتخاذ مواضع 

شترمرؼی و باالخره معلق 

ایدئولوژیک در   -زدن سیاسی

جلوی چشمان جامعه و دراز 

کردن دست دوستی بسوی 

جریانات راست جامعه، اینها 

را اکنون چند سالی است که 

از آؼاز خیزش .  شاهد هستیم

مردم در یک سال و نیم پیش، 

شتاب راست روی این حزب با 

شتاب تحوالت سیاسی جامعه 

 .  همراه شد

این سیاست ها و مواضع ؼیر 

کمونیستی، راستگرایی و 

اپورتونیسم این حزب با نقد تند 

تئوریک ما مواجه   –و سیاسی 

ابتدا خواستند به .  شده است

اما کارد به .  روی خود نیاورند

فشار .  استخوانشان رسیده است

رویشان ؼیرقابل تحمل شده 

پاسیفیسم درونی و ترک .  است

حزب دیگر قابل چشم پوشی 

کادرهایشان از داخل .  نیست

کشور و خارج زیر فشار 

قرارشان داده اند، جواب می 

لذا اینها ناچار شدند .  خواهند

را "  جدل آنالین"دوره جدید 

 .افتتاح کنند

یک نمونه درخشان دور جدید 

اطالعیه کمیته "  جدل آنالین"

خارج کشور این حزب در 

مورد نوشته محمود احمدی و 

نوشته یک عضو رهبری شان 

)است اختتامیه مناسبی برای . 

محمود احمدی !(  0202سال 

در نوشته ای اعالم کرده 

است که یکی از کادرهای 

این حزب، سعید صالحی 

نیا، پیش از این عضو حزب 

توده و کادر نفوذی حزب 

توده در سپاه پاسداران بوده 

سپس سواالتی بسیار .  است

مربوط و معتبر از او در 

مورد فعالیتش در سپاه 

محمود .  پاسداران کرده است

احمدی مسئوالنه نوشته 

است که اینها فاکت هایی 

است که خود سعید صالحی 

. نیا علنا اعالم کرده است

یا "  اتهام"در نتیجه مساله 

که اطالعیه این "  افترا"

حزب و عضو رهبریش 

مدعی شده اند، کامال ناوارد 

 .و پوچ است

سعید صالحی نیا در اولین 

نوشته اش اولین فاکت را 

صریحا و دومی را بطور 

ضمنی مورد تائید قرار  داد 

و با افتخار از گذشته خود 

تقریبا همزمان با .  یاد کرد

این نوشته، کمیته خارج 

کشور این حزب یک 

اطالعیه صادر کرد و به 

همان حربه کهنه و پاخورده 

محمود .  پیشین متوسل شد

احمدی و حزب اتحاد 

کمونیسم کارگری را به 

متهم کرد "  شبه پلیسی"اقدام 

و بار دیگر به صحرای 

. زد"   نوید بشارت"کربالی 

سعید صالحی نیا که انتظار 

این عکس العمل از حزب 

متبوعش را نداشت 

بالفاصله در نوشته ای دیگر 

فاکت فعالیت در سپاه را به 

کمیته تؽییر داد و زمان عضویت 

در حزب توده و فعالیت در 

را به دو سال اول حیات "  کمیته"

 .  جمهوری اسالمی محدود کرد

این حرکت انسان را بیاد بچه ای 

می اندازد که در کوچه کتک 

خورده و سرافکنده در حال 

برگشتن به خانه، پدرش را می 

بیند و جانی می گیرد و رو به 

کتک زنان می کند و ُکرُکری 

این نوشته ها یک .  می خواند

یک .  نمونه مسلم از وقاحت است

ذره شرم از گذشته در این نوشته 

بلکه با کمال .  ها وجود ندارد

وقاحت و با افتخار از گذشته یاد 

 .شده است

در برابر اینهمه گرد و خاکی که 

بپا شده است و در برابر تالش 

ح ک ک برای گل آلود کردن 

آب، ضروری است که چند نکته 

 . را برای عموم توضیح دهیم

 "اتهام پليسی"

خلیل کیوان، یکی از اعضای 

رهبری ح ک ک و دبیر 

تشکیالت خارج این حزب بدنبال 

اطالعیه این تشکیالت، محمود 

پلیسی یا "احمدی را متهم به کار 

هر دو .+  کرده است"  شبه پلیسی

متن مدعی شده اند که محمود 

احمدی اتهام پلیسی به سعید 

یکی دیگر .  صالحی نیا زده است

از اعضای رهبری این حزب، 

جانی "که ظاهرا به برنامه های 

و فیلم های جیمزباند عالقه "  دالر

وافری دارد، رهبری حزب 

اتحاد کمونیسم کارگری را متهم 

اطالعات کالسه "به دادن 

)شده به فردی کرده !(  عجبا" 

است که او هم طبق ادعای این 

دست به حمالت شبه "حزب 

  .زده است" پلیسی علیه حزب

اولین سوالی که به ذهن هر 

خواننده مسئول و هشیار 

خطور می کند، اینست که 

و "  اتهام پلیسی یا شبه پلیسی"

چه نوع اتهام یا "  حمله پلیسی"

سنتا در رابطه .  حمله ای است

با سازمان های کمونیستی یا 

مخفی که علیه یک رژیم 

مبارزه می کنند، کار پلیسی به 

این معنا است که یک فرد که 

مامور رژیم است در یک 

سازمان نفوذ می کند تا 

اطالعات مخفی این سازمان 

را در اختیار پلیس مخفی 

بگذارد یا به قصد سوءقصد 

بجان رهبری این حزب یا 

خرابکاری در این سازمان در 

ظاهر شدن .  آن نفوذ می کند

در نقش پرووکاتور یک روش 

دیگر پلیس مخفی سیاسی 

پرووکاتور می کوشد که . است

یک اعتراض، میتینگ یا 

تظاهرات را بهم بریزد و 

حرکتی انجام دهد که به پلیس 

بهانه خوبی برای دستگیری 

تا .  بدهد یا اقداماتی از این نوع

آنجا که به سازمان های 

سیاسی برمی گردد این 

حرکات را کار پلیسی می 

 .نامند

محمود احمدی طبق اطالعاتی 

که توسط خود سعید صالحی 

نیا اعالم شده است، خطاب به 

جامعه می نویسد که سعید 

 

 تاکتيک های فرافکنانه حزب اکس کمونيست کارگری

 !زمانی که ماهد  آسمانی به ضد خود بدل می شود

 آذر ماجدی
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صالحی نیا در مقطعی عضو 

حزب توده و مامور نفوذی این 

حزب در سپاه پاسداران بوده 

سپس سواالت معینی را .  است

در مقابل او گذاشته است؛ 

سواالتی که به ذهن هر 

نوجوانی که در ایران با 

سیاست ارتباط برقرار کرده 

باشد در این شرایط خطور می 

 . کند

چه کسی است که از سابقه 

درخشان حزب توده و سازمان 

اکثریت اطالع نداشته باشد؟ 

رهبری شان رسما اعالم کرده 

است که با رژیم همکاری کرده 

اند و بعضا بقول خودشان 

اعالم .  کرده اند"  زیاده روی"

کرده اند که همکاری های 

پلیسی و مسلحانه با رژیم 

زندانیان سیاسی .  داشته اند

بسیاری هستند که بر این 

واقعیت تلخ و شنیع شهادت می 

برخی از اعضای این دو .  دهند

سازمان توسط این زندانیان 

زندانیان .  قابل شناسایی هستند

سیاسی بسیاری نیز اعدام شدند 

و متاسفانه نمی توانند در مورد 

این .  این جنایات شهادت دهند

دو جریان تالش های بسیاری 

کردند که این سابقه شرم آور و 

کثیؾ خود را پنهان کنند، اما 

این حقیقت آنچنان رو و علنی 

است که علیرؼم تمام 

دورؼگویی و انکار، آنها 

نتوانستند بر حقیقت خاک 

 .بپاشند

این یک فاکت تاریخی شناخته 

شده و به ثبت رسیده است که 

حزب توده و سازمان اکثریت 

با رژیم اسالمی همکاری 

بسیار نزدیک تا حد 

. همکاری پلیسی داشته اند

این دو جریان به اعضای 

خود ماموریت می داده اند 

که با رژیم و سپاه پاسداران 

و مامورین شکنجه رژیم 

منحوس اسالمی همکاری 

شناسایی کمونیست ها، .  کنند

مجاهدین و مخالفین رژیم و 

معرفی آنها به سپاه و کمیته 

کوچکترین کار آنها بوده 

اینها فاکت های .  است

تاریخی یک نسل کشی در 

این را .  جامعه ایران است

 .همه می دانند

لذا طرح پرسش از هر 

فردی که زمانی عضو این 

دو جریان بوده است، مبنی 

بر اینکه آیا وی نیز در این 

همکاری ها شرکت کرده 

است یا خیر؟ کسی را لو 

داده است یا خیر؟ همراه 

سپاه به کمونیست ها حمله 

نظامی کرده است یا خیر؟ 

در بازجویی و شکنجه نقش 

داشته است یا خیر؟ سواالتی 

. کامال مربوط و معتبر است

این حق مسلم هر انسان، 

بویژه کمونیست هایی است 

که بسیاری از رفقای خود 

این حق . را از دست داده اند

هر انسانی است که عزیزی 

را در زندان های این رژیم 

منحوس از دست داده است؛ 

این حق هر کمونیست و 

انسان عدالت جو و داد 

خواهی است که خواهان 

محاکمه کلیه مجرمین و 

همکاران رژیم اسالمی 

مردم منتظر روزی .  است

هستند که این جنایتکاران را 

لذا کسی که به .  محاکمه کنند

اعتراؾ خود در مقطعی با رژیم 

همکاری کرده است، باید ابتدا 

در یک دادگاه عادالنه مردمی 

محاکمه شود و آنگاه در مورد 

گناه یا بی گناهیش حکم داده 

 .شود

محمود احمدی بعنوان یک 

کمونیست کارگری مسئول بطور 

اتوماتیک هر عضو حزب توده 

را به لو دادن انسان ها متهم 

گناه جمعی برای .  نکرده است

از این رو .  کسی قائل نشده است

است که از سعید صالحی نیا 

این رفتار بسیار .  سوال می کند

مسئوالنه محمود احمدی را کار 

پلیسی نامیدن، نهایت وقاحت 

" شبه"استفاده از پیشوند .  است

نیز یک کلک مردرندانه این 

تصور می کند با .  جریان است

این پیشوند می تواند هر گونه 

اتهامی را به کمونیست های 

 .خوشنام وارد کند

خلیل کیوان دست پیش گرفته 

راستش .  است که پس نیافتد

فرافکنی یکی از تاکتیک های 

شناخته شده این جریان 

به این نقل .  اپورتونیست است

 :قول توجه کنید

اگر واقعا محمود احمدی یا "

محفل او، یک جو صداقت و 

سالمت سیاسی داشت، وقتی 

مدعی بود که اطالعاتی امنیتی 

از یک عضو یک سازمان 

اپوزیسیون دیگر دارد، میبایست 

با حزب مربوطه در میان 

میگذاشت و دست به اینهمه بی 

پرنسیپی و حقارت نمیزد، و 

 ." اینهمه هوچی گری نمیکرد

واقعا انسان بعضا نمی داند که 

با اینهمه وقاحت چگونه 

این پز مسئوالنه .  برخورد کند

را گرفته اند که اگر محمود 

احمدی دارای چنین اطالعاتی 

است چرا آنرا به حزب 

این .  مربوطه اطالع نداده است

ادعا بنظر بسیار منطقی و 

اصولی می رسد، پس چرا ما 

آنرا یک حرکت وقیح و 

اپورتونیستی ارزیابی می 

کنیم؟ باین علت که رهبری این 

حزب از این ماجرا مطلع 

حتی حدود چهار سال .  است

پیش در این زمینه کمیسیونی 

تشکیل داده و ماجرا را خیلی 

سریع سر و هم بندی کرده 

 .است

 6حین انتخابات برای کنگره 

حزب، شکایاتی از تشکیالت 

آمریکای حزب برای رهبری 

در آن مقطع ما هنوز .  رسید

. در رهبری حزب بودیم

شکایت مبنی بر این بود که 

سعید صالحی نیا با کمال 

افتخار در جمعی اعتراؾ 

کرده است که زمانی که عضو 

حزب توده بوده از طرؾ 

حزب مامور نفوذی در سپاه 

بوده است و عده ای را لو داده 

کمیسیونی برای بررسی .  است

. به این شکایت تشکیل شد

نسخه ای از گزارش کمیسیون 

در آن زمان برای بخشی از 

 . رهبری حزب ما ارسال شد

در این گزارش اعالم شده بود 

که با سعید صالحی نیا صحبت 

شده و او به همکاری با سپاه و 

" افراد ضد انقالب"لو دادن 

رهبری ح .  اذعان کرده است

ک ک کامال در جریان ماوقع 

فقط دارد خود را به .  هست

دارد .  کوچه علی چپ می زند

سعی می کند به سیاق پیشین 

این مساله را به موضوع حمله 
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پاسخ نقدهای .  ای به ما بدل کند

سیاسی و تحلیلی ما را 

نمیتوانند بدهند بجای آن به 

. فحش و اتهام متوسل می شوند

اتهام .  این بار اولشان نیست

پلیسی زدن را تنها راه نجات 

از زیر فشار نقدهای ما یافته 

 .اند

ما قصد نداریم اطالعات 

تشکیالتی حزب سابق 

کمونیست کارگری را در این 

اما اگر .  زمینه علنی کنیم

ضروری شد و بمنظور 

پاسداری از حقیقت انقالبی و 

لذا .  سیاسی چنین خواهیم کرد

ژست طلبکارانه عضو رهبری 

این جریان که چرا این 

اطالعات در اختیار حزب 

متبوع ایشان گذاشته نشده 

این .  است؟ ژست پوچی است

حزب نه تنها باید از این پز 

طلبکار کوتاه بیاید، بلکه باید 

به جنبش کمونیستی و جامعه 

توضیح دهد که چگونه یک 

همکار سپاه پاسداران را به 

کادری حزبش پذیرفته است و 

 .* به مردم معرفی نکرده است

مردم حق دارند که تک تک 

. همکاران سپاه را محاکمه کنند

مردم حق دارند تمام همکاران 

رژیم اسالمی را با اسم و رسم 

. بشناسند و به محاکمه بکشند

این دادگاه منصفانه و علنی 

مردمی است که تعیین می کند 

یک همکار رژیم، یک همکار 

سپاه پاسداران بی گناه است یا 

رهبری هیچ حزبی .  مقصر

محق و مجاز نیست که خود 

رای به برائت یک همکار 

رژیم دهد و نه تنها این فرد را 

به جامعه معرفی نکند، بلکه 

او را بعنوان کادر یک 

حزب کمونیستی که زمانی 

از اعتبار بسیار باالیی 

برخوردار بود به جامعه 

در بهترین .  معرفی کند

حالت این حرکت را باید 

یک عمل بسیار 

. ؼیرمسئوالنه توصیؾ کرد

اما در واقع امر اگر بکاری 

باید گفت شبه پلیسی این کار 

ح ک ک است، نه اقدام 

شجاعانه محمود احمدی که 

جامعه را از این خطر مطلع 

 .کرده است

یکبار هم که شده بخود آئید 

و این تاکتیک های 

فرافکنانه، اپورتونیستی و 

. طلبکارانه را کنار بگذارید

. کارتان زشت و شنیع است

بپذیرید .  ؼیر مسئوالنه است

و در پیشگاه جامعه از مردم 

و جریانات کمونیستی، 

حزب اتحاد کمونیسم 

کارگری و محمود احمدی 

 .عذرخواهی کنید

 !يکبار برای هميشه

باید یکبار برای همیشه این 

نوید بشارت را به "  ساگای"

اپورتونیسم .  بایگانی سپرد

این جریان واقعا که حد و 

برخی از .  مرز نمی شناسد

خوانندگان این مطلب، نام 

نوید بشارت و ماجرا را 

پیش از این از زبان ح ک 

ما از آنجا که .  ک شنیده اند

ظرفیت این جریان را برای 

گرد و خاک بپا کردن و آب 

را گل آلود کردن می 

شناختیم، کوشیدیم که به دروغ 

ها و اتهامات شنیعی که از 

طرؾ این جریان، راست و چپ 

اما .  پرتاب می شد، وقعی ننهیم

از آنجایی که پس از چهار سال، 

اینها هنوز، هر گاه در یک 

مخمصه گیر می افتند، مورد نقد 

تئوریک از جانب ما   –سیاسی 

قرار می گیرند، از درون حزب 

به رهبری برای پاسخگویی 

فشار وارد می آید، به صحرای 

کربالی نوید بشارت می زنند، 

باید یکبار برای همیشه این 

. ماجرا را توضیح دهیم

ضروری است مردم واقعه را از 

باید بساط این .  زبان ما بشنوند

 .مضحکه را جمع کرد

چهار سال و نیم پیش، بدنبال 

تشدید اختالفات در رهبری 

حزب کمونیست کارگری، میان 

ما با لیدر حزب و همفکرانش، 

  06ما طی نامه ای به پلنوم 

طرح تؽییر آرایش رهبری به 

رهبری جمعی را پیشنهاد کردیم 

و همچنین پالتفرمی بر مبنای 

حزب رهبر، حزب سازمانده به 

این طرح ما به .  پلنوم ارائه دادیم

تائید یک سوم اعضای کمیته 

لیدر حزب که از .  مرکزی رسید

موقعیت خود هراسان شد یک 

کمپین حمله و شانتاژ و ترور 

 . شخصیت علیه ما سازمان داد

وی عمال، به تصمیم فردی خود 

و مؽایر با دستور جلسه مصوب 

پلنوم، علیه ما یک ساعت و نیم 

در جلسه رسمی پلنوم سخنرانی 

کرد و کوشید پلنوم را علیه ما 

این یک واقعه بی .  تحریک کند

پلنوم عمال .  سابقه در حزب بود

. فقط به این مساله پرداخت

معلوم بود که از قبل نقشه 

کشیده بودند که باصطالح 

حمید .  گربه را دم حجله بکشند

تقوایی حتی در جایی اعالم 

کرد که خود را برای انشعاب 

در همان پلنوم آماده کرده بوده 

ما کوشیدیم فضا را تؽییر .  اند

دهیم؛ کوشیدیم جلوی جدایی را 

کوشیدیم وحدت حزب .  بگیریم

 .را حفظ کنیم

یکی دو هفته پس از پلنوم نامه 

هایی از طرؾ فردی بنام نوید 

بشارت انتشار یافت که بخشی 

از اتفاقات پلنوم را علنی می 

لحن نامه بعضا بسیار .  کرد

به لیدر حزب و .  زشت بود

همفکرانش برخورد تند کرده 

این نامه ها در جلسه .  بود

رهبری حزب مورد بحث قرار 

دو سه روز نگذشته .  گرفت

بود که گفته شد فالن عضو 

کمیته مرکزی نوید بشارت 

در پاسخ به سوال ما که .  است

چگونه این چنین با قاطعیت 

اصل بر "حکم می دهید؟ 

گفته شد که آی ."  برائت است

پی کامپیوتری که نامه ها از 

آن آمده است را چک کرده اند 

 .و به این اسم رسیده اند

تمام مباحث مطرح شده از 

جانب ما در این جلسات 

رهبری حول مقوالت احترام 

به حقوق فردی که در برنامه 

حزب آمده است، اصل برائت، 

عدم دخالت در زندگی 

خصوصی انسان ها دور می 

آنها می خواستند کامپیوتر .  زد

ما خواهان .  او را وارسی کنند

آن بودیم که به روشی متمدنانه 

و بر مبنای برنامه و سنت 

های حزب با این مساله 

می گفتیم که .  برخورد شود

بیش از این ماجرا را شلوغ 

حتما .  با او صحبت کنید.  نکنید

. متوجه اشتباه خود خواهد شد

در مقابل، .  او را پلیس ننامید
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آنها اعالم می کردند که از آن 

رو که او از سیاست های ما 

دفاع کرده است، ما داریم از 

در .  دفاع می کنیم"  پلیس"یک 

ادامه تا حدی پیش رفتند که ما 

را متهم کردند که داریم 

اطالعات حزبی را در اختیار 

 . می گذاریم" پلیس"یک 

ما، اما، محکم بر اصول و 

پرنسیپ های کمونیستی 

کارگری و سنت های حزب 

. منصور حکمت پای فشردیم

. تسلیم شانتاژ نشدیم.  جا نزدیم

گفتیم که حاضر نیستیم یک 

کمونیست با سابقه را پلیس 

گفتیم که اصل بر برائت .  بنامیم

است، اگر او انکار می کند، 

. نمی توانید او را محکوم کنید

نمی توانید وسایل شخصی و 

زندگی خصوصی او را 

گفتیم با او .  بازرسی کنید

صحبت کنید و کمکش کنید که 

او .  اشتباه خود را تصحیح کند

. را بیشتر از این هول ندهید

در همین اثناء دیگر فعالیت 

برای ما به آن صورت در 

حزب ؼیرممکن شده بود و ما 

 .اعالم فراکسیون کردیم

آنها به پدیده نوید بشارت 

همچون یک مائده آسمانی 

برای ممانعت از .  نگریستند

پیوستن اعضاء به فراکسیون، 

بویژه با توجه به حمایت سی 

درصدی کمیته مرکزی از 

طرح ما، فراکسیون را 

فراکسیون نوید بشارت نامیدند 

و اعالم کردند که او پلیس 

است و ما با پلیس همکاری 

کرده ایم و به او اطالعات 

 .حزبی داده ایم

فردی .  واقعا شرم آور است

را که پلیس نامیدند یکی از 

کمونیست های باسابقه بود 

که در شرایطی دست به 

یک کار نادرست و زشت 

ضمنا او عضو .  زده بود

کمیته مرکزی حزب بود، 

چه اطالع مخفی را می 

توان در اختیار یک عضو 

کمیته مرکزی حزب 

گذاشت؟ و اصال آن نوشته 

ها علیرؼم استفاده از الفاظ 

زشت و معمولی که در 

خصومت با کمونیست ها به 

سمت آنها پرتاب می شود، 

هیچ اطالعات مخفیانه ای 

 . در بر نداشت

ما حتی پیشنهاد کردیم که 

 06نوارهای ویدیویی پلنوم 

را علنی کنند تا کار او تماما 

آنها هم قبول .  خنثی شود

کردند و قول دادند که 

اما .  اینکار را خواهند کرد

بخاطر آبرو ریزی ای که 

برایشان در پی داشت از 

ما .  اینکار اجتناب کردند

هنوز نیز پیشنهاد می کنیم 

برای روشن شدن حقیقت 

 06نوارهای ویدیویی پلنوم 

ما این نوارها .  را علنی کنید

اما .  را در اختیار داریم

بخاطر احترام به پرنسیب 

هایی که به آنها متعهد 

هستیم، تاکنون آنها را علنی 

پس بخود آیید و .  نکرده ایم

 .این بازی را تمام کنید

ماهد  آسمانی سابق، آبرو 

 ريزی امروز

باید به رهبری این حزب 

اعالم کرد که اگر پدیده نوید 

سال پیش برای شما  4بشارت 

یک مائده آسمانی شد تا از 

طریق هیاهو حول آن مانع 

پیوستن اعضای حزب به 

فراکسیون اتحاد کمونیسم 

مائده آسمانی ای .  کارگری شوید

که توانستید تا مدتی سر حزب 

را با آن گرم کنید و فراکسیون و 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری را 

به یک تابو درون حزب تان بدل 

کنید، این پدیده دیگر خاصیتش 

دست شما .  را از دست داده است

برخورد شما به .  رو شده است

پدیده نوید بشارت و تالش برای 

بدنام کردن یک کمونیست قدیمی 

با انزجار کل جنبش چپ و 

این کار .  کمونیستی روبرو شد

نزد همه بعنوان یک حرکت 

 . زشت، شنیع و ناپسند تلقی شد

فحاشی ها و اتهامات تان همه را 

شلوغ بازی .  منزجر کرده است

و اپورتونیسم تان همه را از شما 

از سوی دیگر .  زده کرده است

حتی کادرهایی که در آن مقطع 

را قورت "  نوید بشارت"َحب 

داده بودند و علیه ما با همان 

قلم زدند، "  جدل آنالینی"ادبیات 

اکنون برای دریافت نوشته های 

ما و نشریات ما دست و پا می 

از سیاست های راست .  شکنند

همه می .  شما عاصی شده اند

دانند که حزب تان در حال آب 

کادرهای قدیمی و .  رفتن است

جدید تان بخاطر مواضع راست 

و اپورتونیستی تان حزب را 

از این رو فکر .  ترک می کنند

کردید دوباره مائده آسمانی نوید 

اما این .  بشارت را علم کنید

. دیگر به ضد خود بدل شده است

باعث آبرو ریزی تان شده 

 .است

هر چه هم که سعی کنید آش 

را شور کنید و بجای اطالعات 

اطالعت کالسه "حزبی لفظ 

را استفاده کنید، تحت "**  شده

تاثیر فضای افشاء گری های 

ویکی لیکس درگیر فانتزی 

شوید، کارتان خراب تر می 

اطالعیه تشکیالت خارج .  شود

تان و نوشته های رهبری تان 

فقط بیانگر برخورد 

ؼیرمسئوالنه شما نسبت به 

جنبش کمونیستی و جامعه 

اپورتونیسم و .  است

هیاهوساالری تان را برمال 

 .فرافکنی بس است. کرده است

این حزب مدتی است که دیگر 

هیچ ربطی به حزب اصلی 

کمونیست کارگری که توسط 

منصور حکمت بنیان گذاشته 

رهبری جدید .  شد، ندارد

حزب، آن حزب رادیکال، 

میلیتانت، کمونیست، خوشنام و 

معتبر را به یک حزب راست 

و پوپولیست و اپورتونیست 

کارشان حمالت .  بدل کرده اند

زشت و شنیع به منتقدینشان 

هر نقد سیاسی را با .  است

. حمله و فحاشی پاسخ می دهند

یک عضو سابق حزب توده 

که به اعتراؾ خودش از 

طرؾ حزب توده در سپاه 

ماموریت داشته است را به 

کادری پذیرفته اند، این 

اطالعات را از جنبش 

کمونیستی و جامعه مخفی نگاه 

داشته اند و زمانی که یک 

کمونیست با سابقه و مسئول 

این امر را علنی می کند، این 

چنین زشت و شنیع برخورد 

دروغ می گویند و .  می کنند

 . طلبکارانه ظاهر می شوند

جامعه حق دارد این فرد را 

جنبش کمونیستی حق .  بشناسد

. دارد این شخص را بشناسد
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پس از سقوط رژیم اسالمی 

مردم و کمونیست ها حق دارند 

اگر .  او را به محاکمه بسپرند

دادگاه بر بیگناهی او رای داد، 

حتما همه با احترام با او 

اما یک .  برخورد خواهند کرد

حزب سیاسی حق محاکمه و 

دادن رای چه به برائت و چه 

 . به تقصیر ندارد

رهبری این حزب، یک 

کمونیست با سابقه رابخاطر 

حمله به خود، پلیس نامید و 

یک همکار سابق سپاه را به 

خاطر خوش رقصی برای 

رهبری و حمله کثیؾ به 

منتقدین، به کادری در حزب 

پذیرفته و از او در مقابل 

واقعا که .  جامعه دفاع می کند

برای رهبری این حزب تمام 

اصول و پرنسیپ های 

کمونیستی و انسانی وارونه 

این نتیجه حاکم شدن .  شده است

 .اپورتونیسم در این حزب است

برای بهتر روشن شدن *  

سنت های کمونیستی این 

حزب یک فاکت تاریخی را 

. اینجا یادآور می شویم

نزدیک به بیست سال پیش 

یکی از کادرهای سازمان 

اتحاد مبارزان کمونیست که 

زندانی وشکنجه شده بود و 

تحت فشار شکنجه شکسته و 

با رژیم همکاری کرده بود، 

طبق اطالعات رسیده به )

حزب، در لو دادن برخی از 

فعالین کمونیست و بازجویی 

در یکی (  همکاری کرده بود

از گشت های همراه سپاه 

فرار می کند و به خارج 

این فرد با .  کشور میاید

حزب تماس گرفته و 

. خواهان همکاری می شود

ماجرا را توضیح می دهد و 

می گوید که زیر فشار 

شکنجه دست به همکاری 

پاسخ آن زمان .  زده است

منصور حکمت به این فرد 

این بود که علیرؼم تاسؾ شدید 

بخاطر آنچه اتفاق افتاده است، 

حزب نمی تواند با در نظر 

گرفتن سابقه همکاری او با 

رژیم، او را به عضویت بپذیرد 

و هر نوع ارتباط و همکاری با 

این .  این فرد را قطع می کند

برخورد به کسی انجام شده که 

علیرؼم میل خویش و زیر فشار 

شکنجه به همکاری با پلیس 

از کار خود .  کشیده شده است

حاال این .  نیز شرمگین است

مورد را با مورد موضوع بحث 

تفاوت از .  این نوشته مقایسه کنید

 .زمین تا آسمان است

اخیرا دو تن از کادرهای +  

حزب موسوم به حکمتیست نیز 

در این مورد اظهار نظر کرده 

اند و بعنوان داور دو طرؾ را 

باید گفت که .  محکوم کرده اند

جریانی که اپوزیسیون چپ را 

بخاطر نقد بخود بخشی از 

سازمان اطالعات مخوؾ رزیم 

اسالمی می نامد، سنگین تر 

است در این موارد اظهار نظر 

 .نکند

حزب کمونیست کارگری تا **  

زمانیکه ما در رهبری آن 

بودیم اصال مقوله ای بعنوان 

" کالسه شدهاطالعات "

روشن است که .  نداشت

اطالعات مربوط به سازمان 

داخل کشور، ارتباطات داخل 

کشور، محل جلسات و آدرس 

دفاتر و کادرهای حزبی از 

اطالعات مخفی بود و فقط 

افرادی که در این زمینه کار 

. می کردند از آنها مطلع بودند

حتی تمام اعضای رهبری نیز 

از کلیه این اطالعات مطلع 

اما طبق مصوبات .  نبودند

حزبی، بویژه پلنوم ده بسیاری 

از اطالعاتی که درون احزاب 

دیگر مخفی محسوب می شود، 

در حزب کمونیست کارگری 

به اطالع عموم گذاشته می 

شد؛ بطور نمونه تماس با 

. احزاب و دولت های مختلؾ

لذا استفاده از این لفظ فقط 

سقوط این حزب را نشان می 

آبروی خودشان را می .  دهد

و واقعا جای تاسؾ است .  برند

 !که متوجه هم نیستند

 

 تاکتيک های فرافکنانه حزب اکس کمونيست کارگری

 !زمانی که ماهد  آسمانی به ضد خود بدل می شود

 آذر ماجدی

تظاهراتی قدرتمند در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در اتاوا بر عليه دستگيريها و 

  اعدامهای اخير در ايران

یخیواه در اعیتراض بیه میوج اخییر دسیتگیریهای فعالیین آزادبنا به فراخیوان احیزاب و گیروه هیای مختلیؾ کمونییست و  ٢٠١١ژانویه  ٣در تاریخ  

میرگ بیر "شیعارهای کوبنیده  .  کارگری و اعدامها در اییران، تظیاهراتی در مقابیل سیفارت جمهیوری اسیالمی در شیهر اتیاوا، کانیادا، برگیزار شید

 .از طریق بلندگوهای قوی در خیابان طنین افکن بود" باید گردد آزاد زندانی سیاسی"، "زنده باد برابری"، "زنده باد آزادی"، "جمهوری اسالمی

ی فوری زندانیان سیاسی و محاکمیه آزادسخنرانان مختلؾ از زوایای گوناگون به افشای جنایتهای رژیم ننگین جمهوری اسالمی پرداختند و خواهان 

 .سران رزیم اسالمی به جرم جنایت علیه بشریت شدند

سخنرانان . حزب اتحاد کمونیسم کارگری بعنوان یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات حضور فعال و چشمگیری در این اجتماع اعتراضی داشت
حزب در این تظاهرات جلیل بهروزی، فخری جواهری و محمود احمدی بودند که ضمن افشای رژیم جمهیوری جنایتکیار اسیالمی و محکیوم کیردن 

را در  گیاناعدامها بر این تاكید گذاشتند كه تنها با بزیر كشیدن این رژیم و سازمان دادن یك انقالب سوسیالیستی میتیوان آزادی، برابیری و رفیاه هم

 . ایران تامین كرد

 . ساعت بطول انجامید و با شعارهای کوبنده تظاهرات کنندگان به پایان رسید ٢این تظاهرات با وجود سوز و سرمای شدید بمدت 

 تشکيالت کانادا –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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 هجوع عوْهی کبرگری

کبرگراى در اعتراضبت جبری ثَ هجوع عوْهی هتکی 

هجوع عوْهی ظرف دخبلت هطتمين ّ هطتور تْدٍ . غْيذ

هجوع عوْهی رکي اضبضی غْراُبی . کبرگراى اضت

!جٌجع هجبهع عوْهی هٌان را تمْيت کٌيذ. کبرگری اضت  

يک دًيبٓ ثِتر                                                                 16صفحَ     

کنفرانس مشترِک چندین 

سازمان مصری و بین المللی 

فمینیست و مدافع حقوق زن در 

دسامبر  08تا  06تاریخ 

در شهر قاهره پایتخت  0202

سازمان .  مصر برگزار شد

آزادی زن که از ابتدا در 

جریان شکل گیری و 

سازماندهی این سازمان شرکت 

داشت، در این کنفرانسشرکت 

آذر ماجدی بعنوان .  داشت

سخنران به این کنفرانس 

دعوت شده بود که متاسفانه 

. نتوانست در آن حضور یابد

هیاتی متشکل از کریم نوری و 

شهال نوری از جانب سازمان 

آزادی زن در این کنفرانس 

 . شرکت کردند

در این کنفرانس فعالین جنبش 

حقوق و آزادی زن، صلح، و 

تعدادی محقق و پزشک به 

. بحث و تبادل نظر پرداختند

فعالین جنبش حقوق زن در 

سخنرانیها و طرح های 

پیشنهادی خود بر لزوم تقویت 

صلح، عدالت و سکوالریسم 

" دمکراسی"بعنوان پیش شرط 

در سطح کشوری و جهانی 

یکی دیگر از .  تأکید کردند

اهداؾ این نشست، فراهم 

 

 آلترناتيو فمنيستی -12کنفرانس  زنان، قرن 

 1222دسامبر  21 -26قاهر ، 

  شهال نوری

آوردن کانالهای جدید و 

ایجاد ارتباط گسترده تر در 

همبستگی با تقویت جامعه 

برابری طلب در سطح 

بخش عمده .  جهان بود

شرکت کنندگان بر این نظر 

بودند که باید ایده فمینیسم 

بعنوان آلترناتیوی در مقابل 

افکار مذهبی و مردساالر 

 . تبلیػ شود و اشاعه یابد

ابتدا کنفرانس با سخنرانی 

لیلین هالس فرنچ، رئیس 

ابتکار فمینیستی، اروپا 

سپس نوال .  افتتاح شد

السعداوی در میان  تشویق 

و ابراز احساسات شرکت 

کنندگان به سخنرانی 

او بار دیگر بر .  پرداخت

لزوم مبارزه علیه نفوذ و 

حاکمیت مذهب و مبارزه 

برای استقرار سکوالریسم 

 .تأکید کرد

آذر ماجدی، رئیس سازمان 

آزادی زن، سخنران اولین 

مدراتور .  پانل کنفرانس بود

پانل علت ؼیبت آذر ماجدی 

را به کنفرانس توضیح داد 

و از کریم نوری از طرؾ 

سازمان آزادی زن دعوت 

کرد که در پانل بعنوان 

184غوبرٍ   

 . سخنران شرکت کند

حضور فعالین سازمان آزادی 

زن و سخنرانی کریم نوری در 

مورد ازدواج اجباری و حقوق 

کودکان مورد توجه شرکت 

کنندگان و سخنرانان کنفرانس و 

همچنین برگزار کنندگان 

همچنین .  کنفرانس قرار گرفت

صحبت شهال نوری در مورد 

لزوم مبارزه علیه ایدز که موجد 

یک نسل کشی عظیم در دنیا، 

بویژه آفریقا است و ساالنه 

میلیونها انسان را در آفریقا به 

کام مرگ می کشد با تشویق 

میز کتاب .  حاضرین روبرو شد

سازمان آزادی با استقبال بسیار 

جزوات سازمان .  روبرو شد

بعالوه مجموعه نوشته هایی از 

آذر ماجدی در مورد اوضاع 

سیاسی ایران و موقعیت جنبش 

آزادی زن، تحت عنوان 

به "  یک انقالب زنانه:  ایران"

زبان انگلیسی در میان حضار 

پخش شد، که بسیار مورد 

. توجه و استقبال قرار گرفت

عده ای از حاضرین خواهان 

نسخه های بیشتری از این 

مطالب برای توزیع در 

 .کشورهای خود شدند

گزارش کامل این کنفرانس و 

ترجمه قعطنامه کنفرانس 

بتدریج در سایت سازمان 

آزادی زن قابل دسترس خواهد 

هم اکنون عکس ها و .  بود

برخی سخنرانی ها در سایت 

 .موجود است

 

 

 کتبة 

 کٌترل کبرگرٓ

 

!را از ضبيت  حسة دريبفت ّ تْزيع کٌيذ  
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ظؼ ُؽ ظاقتاًی ضْاًٌعٍ ُویهَ        

. هٌتظؽ یک یا چٌع پیؽًگ اقت

پیؽًگ یا زاظثَ تطم تؿؼگی           

 .اؾ ظاقتاى ؼا تهکیل هی ظُع

ؼاقتم ظاقتاى ؾًعگی ها اًكاى     

ُای هتؼلك تَ عثمَ کاؼگؽ ّ             

ؾزوتکم ظؼ ایي ًظام عثماتی         

ُا اقت ّ نایع          پیؽًگپؽ اؾ     

هؽگواى آضؽیي پیؽًگ تانع کَ      

ُواًا پایاى غوٌاک ظاقتاى                   

اػعام، .  ؾًعگیواى ًیؿ ُكت         

قٌگكاؼ، نکٌدَ، فؽاؼ اؾ                 

ظقت هؿظّؼاى، ُوَ                              

پیؽؼًگِای آنکاؼ قؽًْنت ها    

تٌظؽ هی ؼقع کَ ایي       .  نعٍ اًع 

تؽظٍ ظاؼاى ػصؽ خعیع تکیَ              

ؾظٍ تؽ لعؼت ّ ظؼ کاش                          

ُایهاى، خٌْى کهتي ّ ظیعى             

ضْى اًكاى ُای اقیؽ ّ ظؼ تٌع         

چْى ضْی غاؼت گؽی ناى             

 .قیؽی ًاپػؼ اقت

 

پیؽًگی تَ ًام پیْقتي تیكت ّ         

پٌح ظؼصع کْظکاى تَ صف               

اؼتم کاؼ کَ توؼٌای کاُم              

ظؼصعی اؾ خویت کْظکاى        80

ظؼ زال تسصیل تَ ظلیل فمؽ                

ّفالکتی اقت کَ ُؽ ؼّؾٍ ایي       

ضعاًّعاى لعؼت ّ ثؽّت، ایي          

تؽظٍ ظاؼاى ًْیي آى ؼا آفؽیعٍ ّ        

پیؽًگی تَ   .  اؾ ًْ هی آفؽیٌٌع        

ًام تي فؽّنی ؾًِا ّ فؽاؼ                  

. ظضتؽکاى ًْ نکفتَ ظؼ ؼًح             

ایي .  پیؽًگی تَ ًام گؽقٌگی          

ظاقتاى ؾًعگی ها اقت ّ خٌْى       

اقتثواؼ ّ غاؼتگؽی قؽهایَ ّ       

قؽهایَ ظاؼاى ظاقتاى ایي ًظام        

 .اقتثواؼ گؽ اقت

اها ُواًغْؼ کَ ًْیكٌعٍ تؽای         

 

 داضتبى زًذگی هب

 اضتثوبر ّ ضرکْة 

  همبّهت ّ اعتراض

  پذرام ًْاًذيع

ُؽ ظاقتاًم چٌع پیؽًگ               

هیكاؾظ، عثمَ قؽهایَ ظاؼ ّ      

ظّلت ُای آًاى ًیؿ ُؽ ؼّؾ       

ّ ُؽ لسظَ ایي پیؽًگ ُا            

ایي .  ؼا تؽای ها هی آفؽیٌٌع        

هٌغك قؽهایَ ّ ًظام                       

کافی :  قؽهایَ ظاؼی اقت       

اقت کَ اؾ ظقتوؿظ کاؼگؽ          

کَ تؽظٍ ّاؼ کاؼ هی کٌع فمظ 

تَ هیؿاًی کَ اّ ؼا ؾًعٍ ًگَ   

. ظاؼظ تَ اّ پؽظاضت کٌع                 

آًگاٍ تا تطهی اؾ ظقتوؿظ              

غاؼت نعٍ اؾ کاؼگؽاى هی        

تْاًع اؼتم ُا ؼا قاؾهاى             

ظُع، کلیكاُا ّ هكاخع،                 

کهیم ّ آضًْع ؼا تَ ضعهت       

تگیؽظ ّ هؿظّؼاًی ؼا اخیؽ        

کٌع تا تَ تسویك کاؼگؽاى ّ          

لتل ّ کهتاؼ آًِایی ظقت              

: ؾًع کَ فؽیاظ تؽ هی آّؼًع          

گؽقٌَ ُكتٌع ّاؾ فالکت ُؽ 

ؼّؾٍ تَ تٌگ آهعٍ اًع ّ هی         

ضْاٌُع تا ُن صفی هتهکل         

 . تكاؾًع

 

ایي پیؽًگِایی اقت کَ ُؽ          

لسظَ ایي ًظام عثماتی هی           

آًگاٍ ظؼ نؽایغی کَ     .  آفؽیٌع

صفْف کاؼگؽاى ّ                           

تِیعقتاى ُؽ لسظَ هیثایع             

فهؽظٍ تؽ نْظ، کاقَ لیكاًی     

ًَ، "تاًگ تؽ هی آّؼًع کَ          

ًثایع تا ایي ُا ظؼ         ."  ًویهْظ

ًوی نْظ تا آًِا                  .  افتاظ

پای .  تایع تسول کؽظ   .  ظؼافتاظ

کلیكا ّ هكدع، کهیم ّ                

ّػعٍ .  آضًْع ؼا تاؾ هی کٌٌع     

 . آتم خٌِن ؼا هیعٌُع

ازؿاتی تا ًوایَ ُای اًكاًی        
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ّ زمْق تهؽی، پؽچن ُای قثؿ         

ّ قفیعناى ؼا ظؼ ُْای ضْى                

آلْظی کَ غاؼت گؽاى هْخع آًٌع       

تاُتؿاؾ ظؼ هی آّؼًع ّ تَ چهوا         

ى آى کاؼگؽاًی کَ تؽای ؼُایی          

. ضْیم هیدٌگٌع، ضاک هی پانٌع     

هؿظّؼاًی ُوچْى فؽش ًگِعاؼ         

ّ هْضؼم ظؼتاؼٍ زػف یاؼاًَ         

ُا ًوًَْ ضیلی کْچکی اؾ ایي              

ؼًّع پیؽًگ هثاؼؾٍ عثماتی                  

 . اقت

 

ایي تؽظٍ ظاؼاى اهؽّؾی ظؼ لثاـ      

قؽهایَ ظاؼاى اقالهی کَ                        

اؾپْلِای غاؼت گؽی، ضْظ ؼا تا  

ظًعاى هكلر کؽظٍ اًع، ایي تاؼ ًیؿ   

تؽای ضالصی اؾ فهاؼُای ًانی      

اؾ عؽذ خعیع غاؼت هْقْم تَ           

"    َ اػعام "  ُا،   ُعفوٌع کؽظى یاؼاً

ُای ؾیاظی ؼا ظؼ ظقتْؼ لؽاؼ             

ایي تاؼ ًیؿ ظؼ کٌاؼ فمؽ        .  ظاظٍ اًع 

تسویلی ّ قاؾهاى یافتَ کَ کهتاؼ    

ػاهعاًَ کاؼگؽاى ّ تِیعقتاى ؼا         

ُعف لؽاؼ ظاظٍ اقت، تؽای ػمة    

ؼاًعى تؼؽضات گؽقٌگاى ّ تْظٍ 

ُای تَ خاى آهعٍ، کهتاؼ ّ لتل             

اًكاًِایی ؼا کَ ضْظ خوِْؼی           

اقالهی هْخع ههمات آًاى اقت         

 .ؼا ظؼ ظقتْؼ لؽاؼ ظاظٍ اًع

 

ایي .  اها ایي تٌِا پیؽًگ ًیكت          

تٌِا ؼًّع ظاقتاى قؽًْنت ها              

هماّهت ّ هثاؼؾٍ ًیؿ            .  ًیكت

ؼّی ظیگؽ ایي قؽکْب ّ                       

صف تٌعی هؽظم،    .  اقتثواؼ اقت 

کاؼگؽاى ّ ظاًهدْیاى ظؼ هماتل         

خٌایت ّ قؽکْب، تطم ظیگؽی       

. اؾ ظاقتاى ؾًعگی ها اقت                      

هثاؼؾٍ هؽظم قٌٌعج تؽای                        

هواًؼت اؾ لتل ّ اػعام زثیة           

لغیفی لسظَ ای اؾ ایي                           

. هماّهت ّ اػتؽاض اقت                

تظاُؽات ّ اػتؽاضات ّقیغ        

ظؼ زوایت اؾ زثیة لغیفی ّ            

تؽای لغْ اػعام ّ آؾاظی ایي              

ؾًعاًی قیاقی ظؼ قغر ایؽاى        

 .ّ خِاى لسظَ ای ظیگؽ اقت         

 

ایي ظؼقت ُواى پیؽًگی اقت       

کَ ایي آظم کهاى ّ ظقتگاُِای       

لاًْى قاؾ ؾهیٌی ّ آقواًی               

آًِا اؾ تصْؼ آى لؽؾٍ تؽ                     

فؽیاظ ایي    .  اًعاههاى هی افتع       

ًَ تَ اػعام     "اًكاى ُای هتسع       

چٌاًکَ فؽیاظُای          "  اقت،

ًَ تَ فمؽ ّ ًَ        "ظیگؽل چْى    

ُوچٌاى پایَ ُای   "  تَ گؽقٌگی 

ظّلت غاؼت گؽاى ؼا تَ لؽؾٍ         

 . افکٌعٍ اقت

 

ایي .  ایي ًثؽظ اظاهَ ظاؼظ                 

خٌایتکاؼاى تالفغؽٍ زثیة ؼا           

ًتْاًكتٌع اػعام کٌٌع، ظّ اًكاى       

ظیگؽ، ظّ ؾًعاًی قیاقی ظیگؽ       

. ؼا ظؼ ؾًعاى اّیي اػعام کؽظًع     

تا اػعام ایي ظّ تي، اّیي ؼا                 

فؽیاظُای ًٌگ تؽ آظم کم فؽا         

فؽیاظُای ظاضل اّیي تا      .  گؽفت

نِؽُای ظیگؽی ظؼ کهْؼ               

ُای هطتلف خِاى چْى قْئع،      

آلواى، اًگلكتاى، ُلٌع ّ ایؽاى         

هؽگ ّ ًیكتی   .  یکی نعٍ اقت  

اؾ آى آظهکهاى اقت ّاػعام             

ًهاى غلت ّ پكتی ظّلت                       

. قؽهایَ ظاؼاى اقالهی اقت          

تایع پایاى ظاقتاى ضْیم ؼا                 

ضْظ تٌْیكین ّ ضْظ اخؽاء                  

ایي ًظام اقتثواؼ ّ                 .  کٌین

ایي .  قؽکْب ؼا تَ ؾیؽ کهین        

خٌایتکاؼاى ؼا تَ ؾیؽ کهین ّ          

ظًیایی تِتؽ، آؾاظ، تؽاتؽ ّ                 

هؽفَ تؽای ُوَ اًكاى ُا                     

 .تكاؾین
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کنگره اول  :يک دنيای بهتر

برگزاری .  حزب در راه است

این کنگره چه جایگاه خاص و 

چه جایگاه عامی در سیر 

تشکیالتی   -تحوالت سیاسی 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری 

 ایفا میکند؟ 

روشن است که  :آذر ماجدی

یکی از فعالیت های روتین 

تشکیالتی احزاب   –سیاسی 

سیاسی برگزاری منظم کنگره 

از این نظر .  حزبی است

برگزاری کنگره اول حزب 

فعالیتی است که اساسنامه 

اما .  حزب تصویب کرده است

موقعیت ویژه تشکیل حزب 

اتحاد کمونیسم کارگری و 

موقعیت ویژه سیاسی کنونی 

جامعه و جنبش کمونیسم 

کارگری جایگاه خاصی به این 

اجازه دهید .  کنگره می دهد

کمی به عقب برگردم و برای 

توضیح این موقعیت ویژه 

 .نگاهی به گذشته بیاندازم

حزب اتحاد کمونیسم کارگری 

سه سال و نیم پیش توسط 

برخی از کادرهای قدیمی و 

سرشناس جنبش و حزب 

کمونیست کارگری بنیان 

حزب از همان بدو .  گذاشته شد

تاسیس و حتی باید گفت پیش 

از تاسیس یک وظیفه و رسالت 

بسیار مهم و خطیر را بر عهده 

وضعیت جنبش .  خود گذاشت

کمونیسم کارگری و حزب 

 9  –  8کمونیست کارگری در 

سال اخیر شرایط کامال متفاوت 

و پیچیده ای را در مقابل ما 

مرگ منصور .  قرار داده بود

حکمت حفره ای بزرگ در این 

جنبش و حزبی که خود ده سال 

پیش از مرگ بنیان گذاشته بود 

 گفتگوهايی پيرامون

  کنگر  اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 . بوجود آورد

بالفاصله پس از مرگ او 

تنش ها و اختالفات سیاسی، 

تشکیالتی و بعضا فردی در 

میان ابتدا رهبری حزب و 

سپس در بدنه حزب شکل 

این اختالفات به دو .  گرفت

انشعاب درون حزب 

ما تالش بسیار .  انجامید

کردیم که حزب کمونیست 

کارگری را روی خط 

کمونیسم کارگری منصور 

کوشیدیم .  حکمت نگاه داریم

با ارائه سیاست ها و پالتفرم 

های تشکیالتی حزب را از 

اما .  انشعاب دوم نجات دهیم

متاسفانه شرایط به یک نقطه 

. برگشت ناپذیر رسیده بود

باالخره ما پس از دو سال 

تالش و مبارزه درون 

حزبی و چند ماه تالش و 

مبارزه بشکلی علنی و 

فراکسیونی مجبور به جدایی 

و تشکیل حزب جدیدی روی 

خط کمونیسم کارگری 

 .منصور حکمت شدیم

ما از همان زمانی که در 

فراکسیون فعالیت می 

کردیم، بر این نظر بودیم و 

بر این تالش متمرکز شدیم 

تا ضربات وارده به جنبش 

کمونیسم کارگری ناشی از 

و  0224انشعاب سال 

سیاست های خصمانه و 

فرقه ای که بدنبال انشعاب 

عرض اندام کرده بود 

بکوشیم بر .  راجبران کنیم

دلسردی و ناامیدی که بر 

بخش وسیعی از جنبش 

کمونیسم کارگری حاکم شده 

بکوشیم .  بود فایق بیائیم

اتحاد هر چه وسیعتری را 

این .  درون این جنبش شکل دهیم

تالش نه تنها مستلزم یک 

بازبینی جدی و عمیق در 

رویدادها و رویکردهای چند 

سال پیش از آن، بلکه نیازمند 

تالشی جدی و همه جانبه برای 

تحکیم کمونیسم کارگری منصور 

حکمت و برافراشته کردن پرچم 

 . آن نیز بود

در متن چنین شرایطی بود که ما 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری را 

بنیان گذاشتیم و با تالش مجدانه 

ای در جهت این اهداؾ فعالیت 

شرایط بسیار سخت و .  کردیم

بویژه آنکه رفقای .  نامساعد بود

سابق ما از هیچ تالشی برای 

سنگ اندازی در راه ما فرو 

ما با یک جو .  گذار نمی کردند

سرخورده که اعتمادش بشدت 

ضربه خورده و متزلزل شده 

باید بر این .  بود، روبرو بودیم

فضا و این بی اعتمادی قایق می 

این کار مستلزم یک .  آمدیم

فعالیت پیگیر، خستگی ناپذیر، 

صبورانه و از نظر سیاسی 

هشیارانه، رادیکال و انقالبی 

بعالوه، نیروی ما کافی نبود . بود

و از نظر مادی نیز بسیار زیر 

ما مصمم شدیم که .  فشار بودیم

چشم در چشم واقعیات بدوزیم و 

این رسالت و وظیفه خطیر را به 

 .سرانجام برسانیم

اکنون که سه سال و نیم از آؼاز 

فعالیت ما در ظرؾ جدید می 

گذرد، همه کادرهای حزب با 

شادی و شعؾ به فعالیت های 

خستگی ناپذیر خود در این سالها 

احساس رضایت و .  می نگرند

ما موفق شدیم .  افتخار می کنند

بسیاری از موانع را از 

ما .  پیشاروی خود کنار زنیم

موفق شدیم پرچم کمونیسم 

کارگری منصور حکمت را 

در شرایطی که دو حزبی که 

تحت این نام فعالیت می کردند 

از منصور حکمت کامال عبور 

کرده بودند، بر زمین بکوبیم و 

در تمام این سالها، بویژه در 

جریان خیزش اخیر مردم به 

 . اهتزاز درآوریم

تندپیچ های سیاسی بسیار 

تعیین کننده و خصلت نما 

همواره احزاب در .  هستند

تندپیچ ها توانایی واقعی و 

بضاعت سیاسی خود را به 

طی این .  نمایش می گذارند

دوره دو حزب فوق الذکر 

بشدت به راست چرخیدند، هر 

یک به یک سو و در ظاهر در 

مقابل یکدیگر، اما هر دو با 

. یک بینش پوپولیستی راست

در چنین شرایطی بسیار حیاتی 

بود که خط کمونیسم کارگری 

. منصور حکمت نمایندگی شود

و حزب اتحاد کمونیسم 

کارگری موفق به انجام این 

حزب با افتخار از .  کار شد

این تندپیچ سیاسی و این 

اجتماعی   –آزمون مهم سیاسی 

همین امر نقش .  عبور کرد

بسیار مهمی در آب کردن یخ 

بی اعتمادی ها و دلسردی ها 

روی آوری به .  ایفاء کرد

حزب با شتاب بسیار افزایش 

در عین حال حزب .  یافت

موفق شد پای خود را تا حد 

زیادی درون جنبش کارگری 

محکم کند و بخش نستبا قابل 

توجهی از کارگران رادیکال 
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سوسیالیست را به سمت خود 

 .جلب و جذب کند

پس از سه سال حزب در 

موقعیت کامال متفاوت و ویژه 

این واقعیت .  ای قرار داشت

ضرورت برگزاری کنگره 

. حزب را صد چندان می کرد

حکم اساسنامه ای همراه با 

حکم موقعیت جدید، کنگره را 

. در دستور رهبری قرار داد

لذا این کنگره، صرفا یک 

این .  کنگره روتین حزبی نیست

کنگره در عین حال اعالم 

موقعیت تازه بدست آمده حزب 

این یک کنگره .  نیز هست

خاص در شرایطی خاص 

کنگره باید مهر خود را .  است

بر سیاست ها و فعالیت های 

کنگره .  تاکنونی حزب بکوبد

باید به جامعه و جنبش 

کارگری اعالم کند که آماده 

است تا در جهت سازماندهی 

انقالب کارگری مجدانه فعالیت 

باید به جنبش کمونیسم .  کند

کارگری اعتماد دهد که باید 

صفوؾ خود را محکم و متحد 

حزب اتحاد .  و منسجم سازد

کمونیسم کارگری، حزب 

کمونیسم کارگری منصور 

این یک واقعیت .  حکمت است

. برسمیت شناخته شده است

کنگره نیز باید بر این واقعیت 

در عین حال .  مهر تائید بکوبد

کنگره باید از کادرهای حزب 

بخواهد که مستحکم تر و متعهد 

تر برای پیروزی انقالب 

کارگری و سوسیالیسم در 

 . میدان حضور داشته باشند

حزب اتحاد  :يک دنيای بهتر

کمونیسم کارگری حزبی نیست 

نقاط  ،که چشم بر حقیقت ببندد

ضعؾ خود را بپوشاند و 

 گفتگوهايی پيرامون

  کنگر  اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

پیرامون نقاط قوت خود 

شما نقاط .  جنجال برپا کند

ضعؾ و قوت این حزب را 

کدامها میدانید؟ بطور 

مشخص حزب در زمینه 

نفوذ و ارتباط با جنبش 

 –کارگری و بخش رادیکال 

سوسیالیست آن پیشرفتهای 

این .  چشمگیری داشته است

پیشرفتها بر مبنای کدام 

سیاستهایی بدست آمده است؟ 

 چگونه باید فراتر رفت؟

بخشی از نقاط  :آذر ماجدی

قوت اصلی حزب را در باال 

احاطه و .  برشمردم

پایفشاری حزب بر کمونیسم 

کارگری منصور حکمت، 

حزب را کامال در جایگاه 

این .  دیگری قرار داده است

خصلت بویژه طی خیزش 

اخیر مردم علیه رژیم 

اسالمی برجسته و آشکار 

حزب در حد توان .  شد

خود، نقش انقالبی، 

کمونیستی و رهبری کننده 

خود را طی این خیزش به 

پیش برد و موانعی که 

جنبش های ارتجاعی در 

مقابل مبارزه مردم قرار می 

حزب .  دادند را کنار زد

توانست در این خیزش 

اعتبار باالیی برای خود 

مهر کمونیست .  کسب کند

افراطی، کمونیسم کارگری 

منصور حکمت کامال بر 

 .پیشانی حزب کوبیده شد

بعالوه، طی سه سال و نیم 

گذشته حزب با یک فعالیت 

کمونیستی صبورانه   -انقالبی

درون جنبش کارگری موفق 

شد، اعتماد بخش قابل توجه 

ای از کارگران رادیکال 

. سوسیالیست را بخود جلب کند

توانست بخشی از آنها را در 

این موفقیت .  خود جذب نماید

پیش از هر چیز ناشی از اتخاذ 

سیاست های کمونیستی و انقالبی 

اتخاذ سیاست های .  بود

سازماندهی و کارگری منصور 

حکمت برای ما کامال راهگشا 

مضافا اینکه ما با یک صبر . بود

انقالبی، بدون هیاهوی 

پوپولیستی توانستیم اعتماد این 

رابطه ما .  کارگران را جلب کنیم

با جنبش کارگری، رابطه 

خبرنگاری یا هیاهوی پوچ و 

رابطه یک .  دهان پرکن نبود

حزب کمونیستی پا روی زمین با 

سیاست های انقالبی و رهبران 

عملی کارگری بود که هر روزه 

در تالش سازماندهی کارگران 

در این رابطه ما موفق .  هستند

شدیم بخشی از پالتفرم حزب 

رهبر، حزب سازمانده خود را 

 .عملی کنیم

یکی دیگر از علل پیشروی 

چشمگیر حزب، سرمست نشدن 

از موفقیت ها و در دست گرفتن 

دائمی سالح نقد و به موقعیت 

ما در .  موجود راضی نشدن بود

تمام پلنوم ها ضمن برشمردن 

پیشروی ها با جدیت بر 

. کمبودهای خود پای می فشردیم

شمردن ضعؾ هایمان ناامیدمان 

نمی کرد؛ مصمم ترمان می 

ما با اتکاء به سنت .  کرد

کمونیسم کارگری منصور 

حکمت و رد تجربه چند سال 

اخیر رهبری ح ک ک که با 

آژیتاسیون های پوچ و توخالی و 

اؼراق های گزاؾ می کوشید 

حزب را سرحال نگاه دارد، با 

خود فریبی و سیاست تعریؾ از 

خود و ؼرق شدن در 

دستاوردهای ناچیز، مرز بندی 

ارائه واقعیت و .  جدی داریم

تالش برای پیشروی، گم 

نکردن هدؾ بزرگی که در 

مقابل خود داریم، درک 

پیچیدگی وظیفه و دشواری 

راه، پای ما را همیشه روی 

زمین نگاه می دارد، بدون 

 .آنکه ما را دلسرد کند

رفقا علی جوادی و نسرین 

رمضانعلی در مصاحبه های 

خویش پیرامون کنگره 

بروشنی و صراحت ضعؾ 

من .  های حزب را برشمردند

کامال با این رفقا اشتراک نظر 

لذا در اینجا خالصه این .  دارم

مساله .  نکات را برمی شمارم

انسانی و -نیروی کادری

بضاعت مادی مهمترین مشکل 

که "  هرکولی"وظیفه .  ما است

ما در مقابل خود داریم نیازمند 

یک نیروی وسیع کادر 

ما باید سریعا .  کمونیست است

باید بتوانیم کادرهای . رشد کنیم

کمونیست بسیار بیشتری را به 

باید .  حزب جلب و جذب کنیم

بتوانیم کادرهای جوانی را که 

بسوی حزب جلب شده اند به 

کادرهای کمونیست جدی بدل 

حزب باید سریعا رشد .  کنیم

کند و امکانات مادی خود را 

 . گسترش دهد

ما موفق شدیم که رادیوی 

بیست و چهار ساعته ستالیتی 

و اینترنتی حزب را راه 

این باعث .  اندازی کنیم

اکنون باید نه .  خوشحالی است

تنها ادامه کاری رادیو را 

تضمین کنیم، بلکه برنامه های 

تلویزیونی خود را گسترش 

اینها از ابزار مهم حزب .  دهیم

و جامعه ای است که حزب 

رشد سایز و .  باید مهیا کند

امکانات مادی حزب یک 

فاکتور دیگر .  فاکتور مهم است

استحکام حزبیت و تحزب 



 

 اطالعيَ چِبرم کٌگرٍ اّل حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری
 

  ثَ هتمبضيبى غرکت در کٌگرٍ اّل حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری

 

اؾ کلیَ هتماضیاى نؽکت ظؼ کٌگؽٍ اّل اتساظ کوًْیكن کاؼگؽی تماضا هی کٌین کَ ظؼ                      

. توایل ضْظ تَ نؽکت ؼا تؽای ها اؼقال کٌٌع           8299ژاًْیَ    82اقؽع ّلت ّ زعاکثؽ تا      

زؿب ُوچٌیي اؾ ازؿاب ّ قاؾهاى ُای قیاقی ّ تؼعاظی اؾ انطاو فؼال ظؼ ػؽصَ                   

قیاقی، اختواػی، کاؼگؽی ّ ٌُؽی تؽای نؽکت ظؼ کٌگؽٍ تؼٌْاى ًاظؽ ظػْت تؼول                  

 .آّؼظٍ اقت

کویتَ .  لغفا توایل ضْظ تؽای نؽکت ّ کكة اعالػات الؾم تا ایویل ؾیؽ تواـ تگیؽیع                    

 . تعاؼکات کٌگؽٍ ظؼ اقؽع ّلت تَ ایویل ُای نوا پاقص ضْاُع گفت

 com.gmail@congress.wup  :ایمیل تماس

 کميته تدارک کنگر  اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 . است

حزبیت بنوعی که ما در ده 

سال ابتدای فعالیت حزب 

کمونیست کارگری می شناختیم 

. ضربات بسیاری خورده است

احیای ارج و ؼرب حزبیت 

کمونیستی یکی از تالش های 

. چند ساله اخیر ما بوده است

هنوز تا رسیدن به هدؾ، 

. کارهای دیگری در پیش داریم

انقالبی -باید حزبیت کمونیستی

را احیاء کنیم و در حزب 

این یک فاکتور .  تحکیم نماییم

مهم برای یک حزب کمونیستی 

انقالبی است که در شرایط   –

نامساعد، تحت دیکتاتوری و 

اختناق، زندان و شکنجه، اعدام 

و سرکوب می کوشد یک 

انقالب کارگری را سازماندهی 

اوضاع سال های اخیر، .  کند

که "  ویرچوالیسمی"بعالوه با 

بر فعالیت های سیاسی حاکم 

شده است، موانعی است که باید 

توجه دادن .  شناخت و رفع کرد

حزب به این امر و تاکید بر 

تحکیم حزبیت و ساختارهای 

حزبی یکی دیگر از 

 .دستورهای کنگره باید باشد

موفقیت  :يک دنيای بهتر

کنگره از نقطه نظر شما منوط 

به پاسخگویی به کدام مسائل و 

معضالت پیشاروی حزب 

است؟ چگونه میتوان به حزب 

سیاسی کارگران و حزب 

 تبدیل شد؟" سازمانده -رهبر"

بنظر من، موفقیت  :آذر ماجدی

حزب بیش از آنکه در تصویب 

اسنادی محکم و کمونیستی در 

مورد اوضاع سیاسی و ؼیره 

باشد، در توجه دادن حزب به 

رفع نقطه ضعؾ هایی است که 

 گفتگوهايی پيرامون

  کنگر  اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

تاکید بر .  در باال برشمردم

تمرکز بر رشد حزب، جلب 

نیرو و کادر کمونیست، 

افزایش بضاعت مادی حزب 

و همچنین تحکیم حزبیت و 

 .ساختارهای حزبی است

حزب در این چند سال 

موفق شد که اوضاع سیاسی 

جامعه را بخوبی و درستی 

تحلیل کند و برای 

پاسخگویی به مسائل تعیین 

نقد جریانات .  سیاست نماید

بورژوایی و ارتجاعی و 

جریانات چپ سنتی و 

رادیکال یکی از فعالیت 

حزب . های دائمی حزب بود

با اتکاء به گنجینه وسیع 

ادبیات تئوریک و سیاسی 

مارکس و منصور حکمت 

موفق شد که در تحلیل و 

تعیین سیاست و تئوری کامال 

رادیکال و کمونیستی ظاهر 

این وجه نقطه قوت فعالیت .  شود

لذا کنگره در این زمینه .  ما بود

 .کار پیچیده ای در مقابل ندارد

تمرکز برنقطه ضعؾ اما، کاری 

ما .  دشوار تر و پیچیده تر است

بارها در این موارد بحث کردیم 

و کوشیده ایم که بر نقاط ضعؾ 

تالش هایی .  خویش فایق بیاییم

اما هنوز تا .  نیز انجام داده ایم

. هدؾ راه زیادی در پیش داریم

کنگره باید بر این نکات تمرکز 

کند و توجه کادرهای حزب را 

 . به آنها و رفع نواقص جلب کند

کنگره باید حیات جدید حزب را 

بنظر .  در قامت جدید اعالم کند

من کلید پیشروی در زمینه 

" حزب رهبر، حزب سازمانده"

تحکیم .  نیز در همینجا است

حزبیت کمونیستی و تالش 

برای پیاده کردن قطعنامه ها و 

سیاست های درست و 

کمونیستی که حزب تاکنون 

ما در .  تصویب کرده است

فعالیت سه سال و اندی خود تا 

حدودی موفق شده ایم که بخش 

هایی از این سیاست را پیاده 

بعضا کمبود نیرو به .  کنیم

مانعی بزرگ در این رابطه 

تبدیل شدن به .  بدل می شود

یک حزب بزرگ سیاسی که 

از امکانات مهمی در عرصه 

حزب و جامعه برخوردار 

است، کلید اصلی پیروزی ما 

مشکل ما .  در این مقطع است

سیاست های پا در هوا یا 

تحلیل های ؼلط و مواضع 

مشکل ما .  هپروتی نیست

نیروی پیاده کردن سیاست 

های کمونیستی است و حزبی 

که کامال در درسترس جامعه 

است و بعنوان یک رهبر جدی 

و مسئول در میان مردم و در 

 . جامعه ظاهر می شود

mailto:wup.congress@gmail.com


 

توبم فالضفَ تبکٌْى جِبى را تفطير کردٍ اًذظ حبل آًکَ هطئلَ ثر ضر 

!تغيير آًطت  

کبرل هبرکص                      
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حزب اتحاد کمونیسم کارگری از احزاب و سازمانهای زیر دعوت بعمل آورده است تا هیاتی را برای شرکت در کنگره  
 .اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری ارسال نمایند

 اتحادیه کمونیستهای ایران
 حزب کمونیست ایران

 عراق –حزب کمونیست کارگری 
 کردستان –حزب کمونیست کارگری 

  حزب کمونیست کارگری ایران
 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 

 لیبرال دمکرات –حزب مشروطه ایران 
 کانون دفاع از کمونیسم

 مبارزان کمونیست
 اقلیت –سازمان فدائیان خلق ایران 
 اکثریت –سازمان فدائیان خلق ایران 

  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
  سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 سازمان راه کارگر
 روابط عمومی راه کارگر

 سازمان مجاهدین خلق ایران
 دوستان گرامی"

این . بدینوسیله به اطالعتان میرسانم که کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری بزودی در اروپا برگزار خواهد شد
اما کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفته است که از لیست گسترده . کنگره بنا به دالیل امنیتی بطور علنی برگزار نمیشود

مستقل از دوری و نزدیکی سیاسی شان به حزب اتحاد کمونیسم  ،احزاب و فعالین سیاسی اپوزیسیون رژیم اسالمی ای از
 .برای شرکت در باالترین اجالس عمومی حزب دعوت به عمل آورد ،کارگری

به نمایندگی از کمیته برگزار کننده کنگره اول حزب از شما دعوت میکنم تا هیاتی را برای شرکت در این کنگره اعزام 
شرکت شما در کنگره حزب گامی در جهت ارتقاء شفافیت سیاسی و باالبردن شناخت از سوخت و ساز سیاسی و . کنید

 .چگونگی تصمیم گیری در حزب اتحاد کمونیسم کارگری است
درخواست خود را ظرؾ یک ماه آینده و حداکثر تا تاریخ آخر ماه ژانویه  ،چنانچه مایل به شرکت در این کنگره هستید

 .به اطالع ما برسانید ٢٠١١
 با تشکر و آرزوی موفقیت

  علی جوادی

   دبیر کمیته مرکزی

 

 کٌگرٍ حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری 3اطالعيَ 

 دعْت از احساة ّ ضبزهبًِبی ضيبضی ثَ کٌگرٍ اّل حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری



 

www.azadizan.net 

 !سيمين چايچی آزاد شد

 

 04سیمین چایچی، شاعر و نویسنده، فعال حقوق زن و کودک، ساکن شهر سنندج امروز، دیروز سه شنبه 

سیمین چایچی که به همراه تعدادی از افراد خانواده حبیب لطیفی و تعدادی از فعاالن سیاسی، .  دیماه آزاد شد

دیماه در منزل عباس لطیفی توسط نیروهای رژیم دستگیر شده بود،  5اجتماعی و کارگری در روز یکشنبه 

 .میلیون تومان وثیقه آزاد شد 02پس از ده روز اسارت، بازجویی و اذیت و آزار، در مقابل 

رژیم اسالمی بدنبال اعتراض متحد و یکپارچه مردم سنندج به حکم اعدام حبیب لطیفی، بناچار حکم اعدام را 

اما در هراس از اوجگیری مبارزات مردم در سنندج و سایر نقاط کشور، در همان شب به خانه .  معلق کرد

خانواده حبیب ریخت و پس از ضرب و شتم ساکنین، کلیه افراد در خانه را منجمله تعدادی از فعالین سیاسی، 

اجتماعی و کارگری که بخاطر ابراز همدردری به دیدن خانواده حبیب آمده بودند را دستگیر و به زندان منتقل 

اما علیرؼم این سرکوب و بازداشت و ایجاد محیط نظامی در شهر سنندج نتوانست مردم را عقب بنشاند .  کرد

دیماه مردم با نیروهای سرکوب در میدان آزادی درگیر شدند و آنها را مورد ضرب و  05و امروز چهارشنبه 

 .شتم قرار دادند

سازمان آزادی زن با ابراز شادی از آزادی سیمین چایچی، این فعال سرشناس حقوق زن و کودک، به او، 

. خانواده اش و کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی که در جهت آزادی او تالش کردند، تبریک می گوید

سازمان آزادی زن از این فرصت استفاده می کند تا به مردم سنندج برای اتحاد، همبستگی و شجاعت شان در 

روحیه همبستگی و اعتراض و .  مقاومت در مقابل رژیم سرکوب اسالمی و تداوم اعتراض تبریک بگوید

باید در مقابل .  مقاومت مردم سنندج قابل تحسین است و باید کوشید این فضا را به تمام جامعه تسری داد

 .سرکوب و اعدام، خفقان و اختناق ایستادگی کرد و یک مقاومت متشکل و متحد را سازمان داد

 

 زند  باد آزادی

 زند  باد برابری

 سازمان آزادی زن
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!   زًذٍ ثبد جٌجع هجبهع عوْهی  

!زًذٍ ثبد غْراُبی کبرگری  
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 !هردم ضٌٌذ  ثَ ًيرُّبی ضرکْة اضالهی حولَ کردًذ

 درگيری هردم ثب ًيرُّبی ضرکْة اضالهی در هيذاى گبز

ظیواٍ ظؼ نِؽ قٌٌعج کَ ػوال ؼژین اقالهی ؼا ّاظاؼ تَ ػمة ًهیٌی  4تعًثال تدوغ اػتؽاضی هؽظم تؽای خلْگیؽی اؾ اػعام زثیة لغیفی ؼّؾ نٌثَ 

ًوْظ، اؾ یک قْ یک فضای هولْ اؾ ُوثكتگی ّ ُیداى ظؼ هیاى هؽظم ّ اؾ قْی ظیگؽ یک زکْهت ًظاهی اػالم ًهعٍ اؾ قْی ؼژین اقالهی ظؼ 

تؽای هماتلَ تا    .  ؼژین اقالهی کاهال ؼّزیَ ُوثكتگی ّ ضهن هؽظم ؼا ظؼک کؽظٍ ّ اؾ ایي ؼّ تكیاؼ ظؼ ُؽاـ اقت                              .  نِؽ قٌٌعج زاکن اقت     

 .اػتؽاضات ازتوالی هؽظم، ؼژین اقالهی ًیؽُّای قؽکْب ضْظ ؼا ظؼ نِؽ ؼُا کؽظٍ ّ آًِا هؽظم ؼا هْؼظ اغیت ّ آؾاؼ لؽاؼ هی ظٌُع

ایي فؽظ ظؼ هماتل . ظلیمَ ًیؽُّای قؽکْب اقالهی ظؼ هیعاى گاؾ لصع ظقتگیؽی یک ػاتؽ ؼا ظانتٌع 90ّ  98اهؽّؾ چِاؼنٌثَ پاًؿظٍ ظیواٍ قاػت 

ًیؽُّای قؽکْب خْاى ؼا تا تاتْم هْؼظ ضؽب ّ نتن لؽاؼ هی ظٌُع ّ                .  ظقتگیؽی هماّهت هی کٌع ّ تا صعای تلٌع تَ هاهْؼیي اػتؽاض هی کٌع          

هؽظهی کَ ظؼ هسل زضْؼ ظانتٌع تا ههاُعٍ ایي صسٌَ قؽیؼا ًیؽُّای قؽکْب ؼا هساصؽٍ هی کٌٌع، خْاى                    .  ظؼ چهواًم اقپؽی فلفل هی پانٌع     

ًیؽُّای قؽکْب ظقت تَ تیؽاًعاؾی     .  ؼا فؽاؼی هی ظٌُع، تاتْم ُا ؼا اؾ ظقت هؿظّؼاى ظؼهی آّؼًع ّ آًِا ؼا هْؼظ ضؽب ّ نتن لؽاؼ هی ظٌُع    

. تؼعاظی کْظک هدؽّذ ؼا قؽیؼا تَ تیواؼقتاى اًتمال هی ظٌُع. قالَ اؾ ًازیَ ؾاًْ ؾضوی هی نْظ 98هی ؾًٌع کَ ظؼ ًتیدَ آى هتاقفاًَ یک کْظک 

ًام ایي  .  ّ تمیَ ًیؽُّای هؿظّؼ ؼا هْؼظ تاؾظیع تعًی لؽاؼ هی ظٌُع ّ کاؼت نٌاقایی هؿظّؼی کَ آى کْظک ؼا هدؽّذ کؽظٍ تْظ، تْلیف هی کٌٌع        

 . ظؼ اًتِای نِؽک قؼعی  اقت 99فؽظ پْؼیا فمیَ قلیواًی، گؽُّثاى کالًتؽی 

ؼژین اقالهی ظؼ نِؽ زالت فْق الؼاٍ اػالم کؽظٍ ّ ظؼ توام ضیاتاى ُا ّ . تعًثال ایي ّالؼَ هِن ّ تسكیي تؽاًگیؿ، نِؽ قٌٌعج ًاآؼام ّ هلتِة اقت

 . هیعاًِای اصلی نِؽ ًیؽُّای قؽکْب ضْظ ؼا هكتمؽ کؽظٍ اقت

 !هردم آزاديخْاٍ ّ هجبرز ضٌٌذ 

زؿب اتساظ کوًْیكن کاؼگؽی تَ نوا تطاعؽ نداػت ّ ُوثكتگی تاى            . هماّهت ّ اػتؽاض نوا تَ ًیؽُّای قؽکْب اقالهی تسكیي تؽاًگیؿ اقت

ًثایع اخاؾٍ ظُین کَ ؼژین اقالهی ایي چٌیي تی هساتا هؽظم ؼا هْؼظ اغیت ّ . تایع ایي فضای اػتؽاض ّ هماّهت ؼا ؾًعٍ ًگاٍ ظاؼین. ظؼّظ هی فؽقتع

ُؽگاٍ هتسع ّ   .  تٌِا تا اػتؽاض خوؼی ّ هتسع هی تْاًین ایي ؼژین ؼا ػمة تٌهاًین               .  آؾاؼ لؽاؼ ظُع ّ ُوَ ها ؼا ظؼ یک ؾًعاى تؿؼگ اقیؽ ًوایع               

. اها ایي ؼژین قؽکْب ّ اػعام ُوْاؼٍ پف اؾ ػمة ًهیٌی تهکل ظیگؽی یْؼل هی کٌع. ُوثكتَ ػول کؽظٍ این، هْفك نعٍ این ؼژین ؼا ػمة تٌهاًین

تا ؾهاًیکَ . ؼژین اقالهی اؾ هؽظم هتهکل ّ قاؾهاًیافتَ تهعت ظؼ ُؽاـ اقت. تایع هتهکل نْین. تایع هتسع ّ ُوثكتَ تالی تواًین. تایع ُهیاؼ تانین

تایع ظؼ قاؾهاى ُای ضْظ هتهکل       .  زؽکات ها هدؿا ّ ضْظاًگیطتَ اقت، ایي ؼژین تا تسول یک ػمة ًهیٌی هْلت، تالفاصلَ تَ ها زولَ هی کٌع                        

 .ایي تٌِا ؼاٍ ػمة ًهاًعى ؼژین تا قؽًگًْی آًكت. ظؼ نْؼاُای هسالت، نْؼاُای کاؼگؽی، ظاًهدْیی، هسصلیي، نْؼاُای قؽش ُا: نْین
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 0200ژاًْيَ  5 -0389ديوبٍ  05

 !علی صبرهی ّ علی اکجر ضيبدت اعذام غذًذ

 
 

ظیواٍ ػلی صاؼهی تَ اتِام ػضْیت ظؼ قاؾهاى هداُعیي ضلك ایؽاى ّ ػلی اکثؽ قیاظت تَ اتِام                             7تٌا تَ ضثؽ ُؽاًا، تاهعاظ اهؽّؾ قَ نٌثَ              

ّضؼیت زثیة لغفی ًاهؼلْم اقت ّ نایؼات ّ ظقتگیؽُای گكتؽظٍ ظؼ قٌٌعج تؽ اتؼاظ                 .  خاقْقی تؽای ظّلت اقؽائیل ظؼ ؾًعاى اّیي اػعام نعًع         

خوِْؼی اقالهی تا اػعام ظّ ؾًعاًی قیاقی تؽای ُؿاؼهیي تاؼ ًهاى ظاظ کَ تا ؼّؾی کَ قؽپاقت خٌایت هیکٌع ّ تمای ایي             . ًگؽاًیِا افؿّظٍ اقت
 .ًظام ًٌگیي ظؼ گؽّ خٌایت ّ ضْى ؼیطتي هوتع اقت

 ًِازؿب اتساظ کوًْیكن کاؼگؽی اػعام ػلی صاؼهی ّ اکثؽ قیاظت ؼا لْیا هسکْم هیکٌع ّ هؽاتة تكلیت ّ ُوعؼظی ضْظ ؼا تا ضاًْاظٍ ّ تكتگاى آ

. پاقص زکْهت خالظاى اقالهی ؼا تایع تا لعؼت اػتؽاض تْظٍ ای ظؼ ظاضل ّ ضاؼج کهْؼ ظاظ                    .  خاى ؾًعاًیاى قیاقی ظؼ ضغؽ اقت      .  اػالم هیکٌع 
خوِْؼی .  زؿب اتساظ کوًْیكن کاؼگؽی تؽ گكتؽل تالل ًیؽُّای اپْؾیكیْى، هؽظم آؾاظیطْاٍ ّ هطالفیي اػعام ظؼ ظاضل ّ ضاؼج تاکیع هیکٌع                            

 .خوِْؼی خالظاى اقالهی تایع تاّاى قٌگیٌی تؽای ایي اػعاهِا تپؽظاؾظ. اقالهی اػعام ؼا تایع قؽخایم ًهاًع

  حسة اتحبد کوًْيطن کبرگری

 0202دضبهجر  08 – 0389دی  7



يک دًيبٓ ثِتر                                                                 24صفحَ     

مردم آزایخواه و انقالبی 
 !سنندج

صمیمانه ترین درودهای این 
همسنگر و همرزم خود را 

شما با اعتراض بموقع .  بپذیرید
علیه اجرای حکم اعدام حبیب 
لطفی بار دیگر برگی از تاریخ 

این تالش بموقع .  را رقم زدید
نشان از جسارت و فداکاری و 
مبارزه جوئی شماست که بارها 
در تند پیچهای تاریخی با 
مبارزه ای متشکل در مقابل 
حکومت هار اسالمی ایستاده 

مقاومت و تعرض انقالبی .  اید
شما باعث شد که ارتجاع 
اسالمی نتواند جنایتی دیگر 

 .بیافریند
  

روزهای گذشته شهر سنندج 
شاهد تعرضی بی امان به 

مردمی .  اوباش اسالمی بود
متحد در مقابل حکمی ناعادالنه 
و یک قتل عمد دولتی بیش از 

ساعت نخوابیدند و محله  48
به محله و کوچه به کوچه خبر 
اعتراض به اوباش جمهوری 

. اسالمی را پخش کردند
کارگران، زنان آزاده، جوانان 
معترض در اتحادی ستودنی 
تالش کردند، خبر رسانی 
کردند، بسیج کردند و فضای 

. اعتراض را گرم نگهداشتند
همه جا فراخوان اعتراض و 
حمایت از حبیب لطیفی پور 

همه صدای واحدی .  بود
اعدام نمیخواهیم و نه :  داشتند

 . به اعدام حبیب لطیفی
 

روزهای گذشته در عین حال 
رژیم اسالمی در مقابل مردم 
سنندج احساس زبونی و 
استیصال خود را به نمایش 

اگرچه اقدام به .  گذاشت

 !پيام به مردم آزاديخوا  و مبارز سنندج
 

 نسرين رمضانعلی

دستگیری اعضای خانواده 
حبیب و فعالین و شخصیت 
های سیاسی کرد اما 
نتوانست چوبه اعدام را برپا 

اخطار کارگران در .  کند
شهر سنندج، خاموشی برق 
توسط کارگران نیروگاه 
برق در شهر، گوشه ای از 
اتحاد و همبستگی ای بود که 
میتواند به نیروئی وسیع و 

. شکست ناپذیر تبدیل شود
شور و هیجان شهر را 
دربرگرفته بود و مردم بهم 

دسته .  تبریک می گفتند
دسته به خانه پدر حبیب 
لطیفی پور می رفتند و این 
پیروزی را به هم تبریک 

 . می گفتند
 

بدنبال این اقدامات همبستگی 
و مقاومت و اعتراض، 

دیماه  05امروز چهارشنبه 
یکبار دیگر رژیم اسالمی و 
نیروهای سرکوب آنرا سر 

اجازه .  جای خود نشاندید
ندادید که یک جوان عابر 
در میدان آزادی را دستگیر 

. بر سرشان ریختید.  کنند
باتوم هایشان را مصادره 
کردید و با همان باتوم ها بر 

وقتی از .  سر آنها کوبیدید
روی استیصال تیراندازی 
کردند و کودکی را زخمی 
کردند، به تسلیم کامل 
کشاندینشان، بازرسی بدنی 
شان کردید و کارت 
شناسایی مزدوری که آن 
کودک بیگناه را مجروح 
کرده بود، مصادره کردید و 

. او را به همه معرفی کردید
این شجاعت و روحیه 
مقاومت و همبستگی تان 

این .  تحسی برانگیز است

184غوبرٍ   

روحیه و اتحاد را باید حفظ کرد 
 . و به تمام جامعه تسری داد

  
این صحنه ها، پیروزی کارگران 

. آلومین را تداعی میکند
مزدوران سرمایه برای عقب 
راندن اعتصاب و اعتراض 
کارگران تالش کردند کودک 
یک کارگر اعتصابی را بربایند 
و آنرا وسیله عقب نشینی 
کارگران کنند اما کارگران و 
خانوادهایشان ماشین مزدوران 
را متوقؾ کردند و کودک ربوده 
شده از دست این مزدوران نجات 

این شور و هیجان یادآور .  دادند
دوره اعتصاب کارگران نساجی 

وقتی مزدوران میخواستند .  است
نماینده کارگران نساجی را 
دستگیر کنند، جلوی ماشین 
نیروی انتظامی اوباش اسالمی 
را گرفتید و نماینده خود را از 

اینها تنها .  دست آنها رها ساختید
نمونه هائی از دهها مورد 
جسارت مردم انقالبی سنندج 
است که اینروزها با قدرت 

 . تکرار می شود
 

مردم مبارز  و آزاديخوا  
 !  سنندج

باید با همین روحیه ثابت قدم به 
باید جبهه به جبهه، .  پیش رویم

عرصه به عرصه این رژیم 
سرکوب و اعدام را عقب 
بنشانیم و اجازه ندهیم که به ما 

بایدهشیار، متحد .  تعرض کند
در مقابل .  و متشکل باشیم

تعرض ارتجاعی رژیم 
اسالمی باید بیش از پیش خود 
را در محالت و محیط کار 

باید شوراهای .  سازمان بدهیم
خود را بسازیم، در کارخانه و 
اداره، در محله و مدرسه و 

. باید خبر رسانی کنیم.  دانشگاه
باید خانواده های دستگیر 
شدگان را هرچه بیشتر مورد 

باید نشان .  حمایت قرار بدهیم
بدهیم این دستگیری ها، 
احضارها و تلفنهای تهدید آمیز 
خللی در عزم و اراده متحد ما 

متشکل شویم و .  ایجاد نمیکند
تعرض ارتجاعی حکومت 
اسالمی را به تعرض انقالبی 

علیه اعدام و .  بدل کنیم
سرکوب سیاسی بپاخیزیم و 
برای آزادی کلیه زندانیان 

 .سیاسی متحد شویم
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! اعذام لتل عوذ دّلتی اضت  

!اعذام اضن دّلتی آدهکػی اضت  

حکْهت اعذام ثبيذ ضرًگْى 

!غْد  


