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 !"دوستان مردم کيانند"
 

تشديد بحران رژيم اسالمى و 
 تحرک اپوزيسيون راست

 
جمهورى اسالمى در عميق ترين بحران تاريخ خود                      

 ،وجوه سياسى   ،اين بحران قديمى است    .  دست و پا ميزند    
بحرانى که با   .  بحران بقا است  .  اقتصادى و فرهنگى دارد   

سه دهه تروريسم و باج خواهى و سرکوب عريان و قتل             
عام نه فقط محدود و کنترل نشده است بلکه در هر دوره               

اساس اين بحران وصله ناجور                 .  تشديد يافته است        
جمهورى اسالمى به روش زندگى و تمايالت و توقعات              
فرهنگى و سياسى و اقتصادى جامعه اى است که صاف             

اين رژيم نه ميتواند     .  و ساده اين وضعيت را نمى پذيرد         
که همين خود در       ،منشا گشايش فرهنگى و سياسى باشد       
نه ميتواند رژيم         ،گرو گشايش و ثبات اقتصادى است            

مطلوب راه انداختن سرمايه دارى ايران و بسيج طبقه                  
نه ميتواند در تعادلى قابل قبول و         ،بورژوازى ايران باشد  

 ،و مهمتر     ،دراز مدت با دنياى بيرون خود قرار گيرد               
نميتواند بعنوان يک حکومت اسالمى با قوانين عصر                  
حجرى مردم کارگر و زحمتکش و اکثريت عظيمى را به        

بحران اين حکومت    .  تمکين به وضعيت موجود بکشاند       
ايران "از پروژه سردار سازندگى و            .  راه عالج ندارد    

تا پروژه اصالحات دينى خاتمى و                      "  ژاپن ميشود    
تا جنبش سبز خمينى چى موسوى و              "  ديالوگ تمدنها  "

نشان داده که بحران اين رژيم الاقل از درون                       ،شرکا
تنها    ،کل اين پروژه ها      .  رژيم اسالمى راه عالج ندارد        

توانسته براى بقاى ننگين حکومت در متن محدوديت                   
بحران حکومت   .  هاى داخلى و بين المللى وقت بخرد               

 . آنست" بحران آخر"اسالمى به اين معنا 
 

 

 باز هم پيرامون 
 "حزب حکمتيست"بحران در 

 

)٢                    ( 
 ۵گفتگو با علی جوادی                                     صفحه 

 

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را بر 
 !سرشان خراب کنيم

٢صفحه   

 تحريم اقتصادی
 و تعميق باور نکردنی فقر و فالکت

 

 ۴آذر ماجدی                                                    صفحه 

 

 ناموسپرستی و خشونت عليه زنان
 

 ٨سخنرانی هما ارجمند                                      صفحه 

 

 توافق دولتهای اتحاديه اروپا، برسر چه؟
 
 

 ١٠پدرام نوانديش                                        صفحه 
 

 »کميته کردستان«ساگای 
 »!تفرقه بيانداز و حکومت کن«و سياست 

 

 ١١آذر ماجدی                                                                          صفحه 

کارگران معادن  ،کارگران خط  لوله ايران ،اخراج کارگران مزدا ،در صفحات ديگر
کنفرانس مخفى  ،کارگران قيامدشت ،ماه دستمزد معوق کارگران آرم فرم ٩ ،انگوران
... و  ،سخنرانى در آلمان ،مارس ٨مراسم  ،تالشهاى طرفداران رژيم در کانادا ،استکهلم

 يادداشت سردبير،



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

نفس .  اما مشخصات بحران حکومت اسالمى ابعاد جديدترى يافته اند                   
نخواستن مردم و عزم سرنگونى حکومت به تشديد انشقاق در باال و                         

اقتصاد .  گسترش جدالهاى خونين درون حکومتى منجر شده است                         
جمهورى اسالمى عليرغم همه تمهيدات تاکنونى نه تنها جانى نگرفت                    

توليد بيست درصدى     .  بلکه ورشکستگى تمام عيار اقتصادى منجر شد            
ناتوانى در      ،تعطيلى بسيارى از پروژه هاى جديد             ،بخش اعظم صنايع    

سقوط   ،تورم افسار گسيخته     ،نوسازى صنعت نفت و کاهش مرتب توليد         
ناامنى شديد      ،تبديل داللى به رکن تحرک اقتصادى             ،آزاد ارزش ريال    

فقر و فالکت روز افزون            ،بيکارى نجومى     ،سرمايه و فسخ قراردادها      
و وحشت از        ،تشديد فساد و جنايت و ناامنى عمومى               ،چند ده ميليونى    

کمبود و قحطى مايحتاج پايه اى مردم تنها از نتايج تشديد بحران اقتصاد                
اگرچه تحريمها در تشديد اين اوضاع نقش             .  سرمايه دارى ايران است      

داشته اند اما تنها فاکتورى نيست که اقتصاد ايران را به اين ورطه سقوط              
بحران .  اينها مقدمات يک فروپاشى اقتصادى است             .  آزاد رانده است     

حکومت اسالمى بناگزير و بنا به ديناميزم بحران وارد مراحل خرد کننده      
شمشير تصفيه هاى خونين درون حکومتى که با جراحى پاره               .  خود شد 

بعد از    ،هاى تن خمينى و شرکاى قتل و جنايت ابعاد وسيع ترى يافت                    
امروز روى گردن جنايتکارترين       ،دوره اى وقفه و جدال در تاريکخانه         

مبناى تشديد   .  جنايتکاران در اردوى راست حکومتى قرار گرفته است             
و "  سازشکارى"اين جدالها نه تهديد آمريکا و ناتو است و نه                                       

شدن سران سپاه پاسداران و رئيس جمهور تير خالص زن              "  آمريکائى"
مبناى اين   .  آن و نه فساد اين و آن بخش حکومت تماما فاسد اسالمى                       
تهديدى که   .  تشديد جدال درون حکومتى اساسا تهديد سرنگونى است                 

ديگر برخالف سالهاى گذشته امرى صرفا داخلى نيست بلکه مبنائى                       
تهديدى که پايه هاى اسالم سياسى و تروريسم          .  منطقه اى و جهانى دارد     

همانهائى که  .  اسالمى و ائتالف آنرا در منطقه بشدت سست کرده است               
روزى زير بغل خمينى را گرفتند و در نوفل لوشاتو زير نور قرار دادند                
تا بعنوان ناجى سرمايه دارى ايران در مقابل کارگر نفت و انقالب                             

همانها امروز با همان معضالت و چه بسا                  ،قرار دهند     ۵٧چپگرايانه   
براى نجات حکومتهاى سرمايه دارى که مورد هجوم                    ،بسيار شديدتر  

در فقدان يک آلترناتيو           ،اعتراض توده اى و ميليونى قرار گرفته اند                
و پرو آمريکائى شده     "  اسالم خوش خيم  "مطلوب بورژوائى دست بدامن      

اگر جمهورى اسالمى حکومتى مانند پاکستان و هند و اسرائيل و                     .  اند
. اين همه جنجال برسر پرونده اتمى موضوعيت پيدا نميکرد              ،ترکيه بود 

معضل مسلح شدن        ،حکومت اسالمى نيست    "  قدرت تسليحاتى  "معضل   
دولتى متخاصم و اسالم سياسى متکى بر تروريسم در جدال تروريستى                

 . جهانى و معادالت استراتژيک آنست
 

 اپوزيسيون راست و اوضاع جديد
 

هر زمان که تنش و تقابل سياسى و ديپلماتيک و ايضا خطر تقابل نظامى               
تحرک شديدى در درون       ،و جنگ بين اردوهاى تروريستى باال ميگيرد         

نيروهاى اپوزيسيون راست آغاز ميشود و با فروکش کردن آن يا دچار                  
ديپرسيون سياسى ميشوند و يا عمده همين جماعت به طرق مختلف به                     

بار ديگر اين صحنه به شکل       .  دامن جناحى از جمهورى اسالمى ميخزند      

 

 "!دوستان مردم کيانند"
 

تشديد بحران رژيم اسالمى و تحرک 
 ...اپوزيسيون راست 

٢۴٠شماره   
مضحک آن دارد تکرار ميشود و طيف وسيعى از نيروهاى اپوزيسيون               

اعم از جنبش      ،و تازه اپوزيسيون و پرت شده از مدار حکومت اسالمى             
نيروهاى عشيره اى و           ،ملى اسالمى و جنبش ناسيوناليسم پرو غرب              

تحت حمايت      ،قومى تا شخصيتهاى تاريک فکر ژورناليست و مفسر                 
رسانه اى وسيع در ارکسترى گوشخراش بر طبل جنگ و تحريم                               

"اقتصادى و آلترناتيو سازى ميکوبند         درخود مذموم   "  آلترناتيو سازى  . 
اما اينها بند و بست از      .  نيست و امر هر نيرو و جنبش سياسى جدى است         

دفاع از شنيع      ،توطئه عليه زندگى و نفس حيات مردم            ،باالى سر مردم   
" آلترناتيو سازى "ترين روشهاى سياسى و اقتصادى و نظامى را بعنوان           

به جامعه تزريق    "  دخالت بشر دوستانه   "و  "  حقوق بشر "و با زرورق      
 .  ميکنند

 
ترديدى نيست که منشا اين تحرک تغييرات جدى در موقعيت جمهورى                 

بحران اقتصادى جهان       .  اوضاع منطقه اى و جهانى است                   ،اسالمى
سرمايه دارى و موج تعرض دست راستى در ابعاد جهانى به مردم                           

بميدان آوردن مجدد ميليتاريسم و تروريسم دولتى              ،کارگر و زحمتکش   
براى قيچى کردن اعتراضات توده        "  دخالت بشر دوستانه   "تحت عنوان    
شکل دادن به نيروهاى دست راستى و بعبارت دقيقتر                      ،اى و انقالبى    

تجديد آرايش در درون صفوف بورژوازى براى مقابله با پيامدهاى                         
تضعيف جريان        ،بحران سياسى و اقتصادى در کشورهاى مختلف                    

 ،اسالمى ضد آمريکا و رسيدن جدال تروريستى به مراحل تعيين کننده                  
ناتوانى بورژوازى از کنترل اعتراضات توده اى و کارگرى در خود                     

عروج اعتراضات کارگرى و زير سوال رفتن نفس               ،کشورهاى غربى 
مشروعيت نظم سرمايه دارى و شکست ترهات و تبليغات ضد                                    

سر باز کردن تقابلهاى جهانى بعد از جنگ سرد براى شکل                 ،کمونيستى
همه نيروهاى      ،دادن به حوزه هاى قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى                    

درگير در صحنه سياست را به تحرک و تالش براى ايفاى نقش                                   
مجموعه اين اوضاع پروژه و نيروهائى را حاشيه اى و پروژه           .  واميدارد

 . ها و نيروهائى را به صحنه فراميخواند
 

 ،تا به مورد مشخص جمهورى اسالمى و تروريسم اسالمى برميگردد                  
اين نيرو در متن اين جدال جهانى مدعى قدرت منطقه اى و پرچمدارى                  
بورژوازى منطقه براى اعاده امتيازات سياسى و اقتصادى خود بعد از                 

آمريکا و ائتالف تروريسم دولتى     .  شکست ناسيوناليسم ميليتانت عرب بود    
نيز خواهان تحميل تعادل جديدى به اسالم سياسى و نه تماما از صحنه                     

براى تحميل اين تعادل جنگها صورت گرفته و                .  خارج کردن آن بود      
تکرار .  مادام که به نتيجه مطلوبى نرسيده ميتواند بازهم صورت بگيرد              

کمر اين جنبش را       ،که احتمال آن جدى است        ،سناريوى ليبى در سوريه    
تمام تالش جمهورى اسالمى در دفاع و حمايت از           .  در اين تقابل ميشکند   

کشتار حکومت بشار اسد و تغذيه حزب اهللا و نيروهاى موئتلفش در                          
گردن کشى و تهديد تروريستى و تالش براى مسلح کردن جنبش                ،منطقه

چيزى جز ممانعت از شکست سنگين در نبرد            ،اسالمى به جريانى اتمى    
 . تروريستى نيست

 
تحرک اپوزيسيون دست راستى ايران در اين متن منطقه اى و جهانى                     

ديگر اميدى به سياست پراگماتيستى آمريکا و                 ،اوال.  معنى پيدا ميکند    
دولتهاى غربى براى تقويت نيروهاى طرفدار سازش در درون جمهورى          

اين نيروها فى الحال اگر نه تماما اما اساسا به بيرون                    .  اسالمى ندارند 
ثانيا ديگر نميشود مردم را تحت هيچ شرايطى در                       .  پرتاب شده اند     

. بسيج کرد "  انتخاب بين بد و بدتر      "مضحکه انتخابات حکومت با پرچم        
دليل تحريمى شدن همه اينان صرفا اين نيست که خودشان به بيرون                         

پرتاب شدند بلکه و اساسا اينست که پرونده اين                      
٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

نه     ،ثالثا.  پروژه بسته شده است        
بورژوازى ايران و نه بورژوازى      
جهانى وعده نداده براى هميشه              
جمهورى اسالمى را از سر                      

اگر درانقالب   .  ناچارى تحمل کند    
تهديد چپ به حاشيه اى ترين           ۵٧

نيروى سياسى شانس پرتاب شدن        
 ،به قدرت را توسط اينان داد                    

امروز در متن اين بحران جهانى          
و منطقه اى و سنتهاى سياسى                  

 ،ريشه دار در جامعه ايران                      
چپ در يک تالقى سياسى     "  خطر"

. و انقالبى بيشتر نباشد کمتر نيست     
و باالخره الگوى ليبى ميگويد که          
ميتوان تا ديروز يار غار و دوست       
سران فخيمه دول غربى و کارتل          
هاى نفتى بود و بعد از چند ماه به           

تبديل "  خطرى براى دمکراسى     "
شد و ناتو و ميليتاريسم را بعد از            
افتصاح و شکست حمله به عراق          

" دخالت بشر دوستانه            "براى       
محترمانه و حق بجانب بميدان                

 . آورد
 

مجموعه اين اوضاع نيروهاى               
 ،مختلفى در جنبش ملى اسالمى            

قوم        ،ناسيوناليسم پرو غربى             
پرستان و خيل تاريک فکران                  
اپوزيسيون را با پرچمها و                         
توجيهات و ادله هاى مختلف پشت       

حمله      ،سياست تحريم اقتصادى         
و   ،هورا کشيدن براى ناتو     ،نظامى

جلسات مکرر براى تشکيل                      
و "  کنگره ملى "و  "  شوراى ملى "
. و غيره ميبرد       "  دولت موقت   "

بخشى از اين نيروها طرفداران            
وقيح حمله نظامى و تحريم همه            

صريحا ميگويند  .  جانبه تجارى اند  
که اين کشتار وسيع مردم و                      
پيامدهاى آن براى نسل هاى                    

اى است که بايد      "  هزينه"متمادى  
انگار از جيب پدر     .  پرداخت شود 

بخش !  محترمشان ميپردازند         
ديگرى در صورت ظاهر اين                

 

 

 "!دوستان مردم کيانند"
 

تشديد بحران رژيم اسالمى و تحرک 
 ...اپوزيسيون راست 

وقاحت را ندارند اما در نفس پروژه          
شريک اند و هر زمان که اجرائى               

بدون ترديد    ،بودن آن عملى تر شود      
روى اين ارابه ميپرند و توجيه و                 
تئورى کافى هم براى آن سرهم                     

 . ميکنند
 

اين نيروها با هر رنگ پرچمى                     
دشمنان آزادى و               ،دشمنان مردم    

 ،دشمنان کودکان معصوم           ،برابرى
دشمنان     ،دشمنان پيران و بيماران          

کارگران و محرومانى هستند که در         
جز قتل    "  انتخابى"چنين اوضاعى       
اين نيروها شبيه       .  عام شدن ندارند     

سربازان اسرائيلى هستند که مجرى         
شبيه نازيها  .  صبراها و شتيالها بودند   

و فاشيستها هستند که آشويتس ها و             
قتل عامهاى فراموش نشدنى تاريخ            

اين .  را به نام خود ثبت کرده اند                
نيروها در شقاوت و ضديت با انسان        
از جنس خامنه اى و جمهورى                      

اين .  اسالمى و طالبان و القاعده اند          
دسمن      ،نيروها دشمن آزاديخواهى        

دشمن رفع          ،اعاده حرمت انسانى        
دشمن جنبش سوسياليستى و       ،تبعيض

. کمونيستى و طبقه کارگر اند                        
جريانات و نيروهائى که تاريخشان يا      
با حمايت از حکومت جالد و ضد               
آزادى اسالمى عجين است و يا تبديل       
شدن به سگ شکارى ارتش آمريکا           
و ناتو را براى رسيدن به نان و                     

 . نوائى پالتفرم خود قرار داده اند
 

جنبش                  ،کمونيسم کارگرى                
آزاديخواهانه طبقه کارگر عليه                     

جنبش رفع تبعيض و       ،سرمايه دارى 
هيچ      ،آزادى و برابرى و رفاه                   

. سنخيتى با اين دشمنان مردم ندارد           
جامعه ايران بايد در اين دوران                     
حساس دوستان و دشمنان مردم را با        

. تمام قد و قواره و تاريخ شان بشناسد  
اين دوره اى است که کمونيسم                       
کارگرى و اردوى آزاديخواهى و               
برابرى طلبى و انقالبيون بايد اوال             

٢۴٠شماره   
براى رفع اين خطر و منتفى           

ثانيا .  کردن آن تالش کنند            
آمادگى کامل براى مقابله با            
تروريستهاى متفرقه دولتى و       
اسالمى و موئتلفين                                
اپوزيسيونى شان را ايجاد کنند   

در .  و راسا آماده شوند                 
صورت وقوع چنين                             
سناريوئى مسئله قدرت سياسى    

. روى ميز همه قرار ميگيرد        
عده اى ميخواهند روى دوش        
تلى از اجساد و قربانيان                    
بيشمار و عنصر استيصال             
جامعه به سمت قدرت                         

کمونيسم .  دورخير کنند          
کارگرى و جنبش آزادى و              
برابرى نيز بايد براى همان            
اهداف ديرينه آزاديخواهانه و       
سوسياليستى اما در شرايطى         
جديد با تمام قدرت و با پاسخ          
دادن به الزامات چنين دوره           
ويژه اى براى قدرت سياسى         

اهداف ما نه با بقاى     .  دورخيز کند 
جمهورى اسالمى و سياست                   

دفاع از وطن در مقابل                             "
نه با دفاع از وضع                 ،"خارجى

موجود و موعظه صلح بين                     
و نه با تهاجم                          ،تروريستها

تروريستى آمريکا و ناتو متحقق         
اهداف ما در گرو                 .  نميشود

سرنگونى جمهورى اسالمى و به      
شکست کشاندن دورنماى                         

 . ميليتاريستى و تروريستى است
 

براى منتفى کردن اين خطر                    
بزرگ بايد امروز مبارزه عليه            
جمهورى اسالمى را گسترش داد       
و با تشديد مبارزه انقالبى به کل           
اين سناريو و تالشهاى مدافعان            
مرتجع و ضد جامعه آن مهر                  

اما در صورت         .  بطالن کوبيد    
وقوع چنين وضعيتى نبايد صحنه       
را واگذار کرد بلکه بايد براى                

 . * ختم انقالبى آن بميدان آمد
 

 کارگران شرکت خط لوله ايران
 !ماه دستمزد معوق 6

ماهه مرداد، شهريور، مهر، آبان،       6دستمزدهای    ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران شرکت خط لوله ايران تا                300آذر و دى بيش از          

کارفرما با پرداخت       .  روز يازدهم بهمن ماه پرداخت نشده است                  
مساعده و مبالغ ناچيز اللحساب به کارگران از پرداخت دستمزدهای              

بهانه کارفرما در عدم پرداخت           .  معوق کارگران خودداری ميکند        
دستمزدهای کارگران عدم پرداخت طلبها و پولهای شرکت از جانب              

 .شهرداری و دولت است
 

شرايط فقر و کار و استثمار شديد، بيحقوقی مطلق کارگران،                                 
رفتارهای غير انسانی آميخته با تهديد و تحقير کارگران از جانب                      

فضای ...  عوامل کارفرما و پادوهای شرکت، نپرداختن دستمزدها و            
روحی و روانی و خشم و تنفر را در ميان کارگران زحمتکش بر                        
عليه سرمايه داران مفتخور و حکومت اسالمی به مرز انفجار                             

 .رسانيده است
 

نفر کارگر قراردادی با            350شرکت خط لوله ايران با بيش از                    
هزار تومانی معوق و قراردادهای بی اعتبار سفيد             300دستمزدهای  

امضا و ساعت کاری از صبح تا شب و کار در تعطيالت مجری                         
. نصب و راه اندازی انواع خطوط لوله گاز و آب و فاضالب ميباشد                

يکی از پروژه ای اصلی شرکت در حال حاضر اجرای خط لوله                        
انتقال آب از سد لتيان در شمال شرقی تهران به منطقه دولت آباد                          

کارگران شرکت هم اکنون در دو کارگاه در مناطق          .  شهر ری ميباشد  
. علی آباد قاجار در بزرگراه آزادگان و دولت آباد شهر ری مستقرند               

 .دفتر مرکزی شرکت در بلوار کشاورز تهران واقع است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ١١ – ٢٠١٢ژانويه  ٣١



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

ابعاد فقر و فالکت در ايران آنچنان                   
گسترده است که صفت مناسبی برای              

طی .  توصيف آن نمی توان يافت                   
حاکميت رژيم اسالمی سطح معيشت              
مردم هر روز کاهش يافته و تفاوت                  

. فقير و غنی بسيار عميق تر شده است           
بويژه در چند سال اخير فشار فقر و                  
فالکت بر اکثريت مردم طافت فرسا                

با حذف يارانه ها قيمت              .  شده است   
اجناس مورد نياز مردم بشدت افزايش           
يافته و اکنون تحريم های اقتصادی                   
  .اوضاع را هر چه وخيم تر ساخته است

 
طبق گفته مقامات رژيم، قيمت کاالهای        
اساسی مانند غالت، برنج، ميوه جات،          
سبزيجات، شير، ماست، پنير، تخم                  

افزايش   ٪٣۵مرغ، حبوبات، قند وشکر     
اجاره خانه نيز افزايش            .  يافته است   

اکنون بعلت   .  بسيار زيادی داشته است      
تحريم اقتصادی و محدوديت فعاليت               
های بانکی ايران، واردات مواد غذايی         

طبق .  بسيار محدود و سخت شده است         
اخبار رسانه های بين المللی، صادر                

الت به ايران به دليل                      غکنندگان      
مشکالتی که برای دريافت پول خود               
دارند، بار کشتی های حامل محموله               

. های وارداتی ايران را تخليه نمی کنند         
طبق همين گزارشات، بدنبال تحريم                

کشتی   ١٠های اتحاديه اروپا، حداقل            
هزار تن غالت در محدوده        ۴٠٠حامل  

 .بنادر ايران متوقف مانده اند
 

در اثر اين وضعيت قيمت ارز بشدت              
رژيم اسالمی قصد    .  افزايش يافته است   

دارد فاز دوم سياست حذف يارانه ها را         
 ٪١٢٧پياده کند و بودجه نظامی را                  

اين ارقام خشک را      .  افزايش داده است   
اگر در متن زندگی پر از مشقت مردم             
قرار دهيم، قادر خواهيم شد بخش                      
کوچکی از شرايط غيرقابل تحمل و                 
عمق فقر و فالکتی که اکثريت مردم در         

. آن دست و پا می زنند را دريابيم                       
بيکاری ميليونى و فزاينده، اخراج های        
وسيع، عدم پرداخت دستمزدهای زير            
خط فقر کارگران، شرايط بسيار ناامن           

 

 تحريم اقتصادی
 و تعميق باور نکردنی فقر و فالکت

 
 آذر ماجدی

محيط کار که هر روز تراژدی جديدی می         
آفريند، زندگی مردم را در ورطه نابودی            

رشد وسيع فحشاء و اعتياد     .  قرار داده است  
يکی از زائده های ناگوار اين شرايط                      

کودکان کار و خيابانی و محروم از          .  است
يک زندگی انسانی و تحصيل يکی از                     

خودکشی .  اپيدمی های جامعه ايران است        
بخاطر فقر و نااميدی و استيصال حاصل            
از آن يکی ديگر از محصوالت اين شرايط        

 .است
 

رژيم اسالمی زندگی مردم را به گروگان            
با تحميل فقر و فالکت گسترده      .  گرفته است 

دو هدف را دنبال می کند، يکی هدف                      
اقتصادی مانند تمام دزدان سرگردنه، يعنی       
تحميل استثمار وحشيانه و چاپيدن هر                    

افسانه های    .  روزه کارگر و زحمتکش          
باورنکردنی دزدی های اين فاسدان را هر         

دوم، هدف  .  روز در رسانه ها می خوانيم        
سياسی، تحميل آنچنان شرايطی که مردم            
نتوانند حتی يک لحظه سر خود را                            
بچرخانند و برای يک مبارزه متحد و                     

  .متشکل خود را آماده سازند
 

اکنون سياست های ارتجاعی تروريسم                
. دولتی نيز به مدد رژيم اسالمی آمده است         

با تحميل تحريم اقتصادی و نگاه داشتن                 
خطر حمله نظامی باالی سر جامعه به                   
رژيم جنايتکار اسالمی فرصتی برای                   

٢۴٠شماره   
تحميل خفقان و                    
گرسنگی بيشتر به            

اين .  مردم داده است     
شرايط غيرقابل تحمل    

اين را مردم         .  است
. همه بخوبی می دانند    

بايد برای تغيير اين          
شرايط غيرانسانی            

 .بپاخاست
 

محکوميت سياست های ارتجاعی تروريسم دولتی،                      
سازماندهی مبارزه عليه تحريم اقتصادی که اولين                          
قربانيان آن مردم عادی و زحمتکش هستند و سازماندهی          
مخالفت و اعتراض عليه خطر جنگ، بايد به يکی از                    

بعالوه، برای خالصی از    .  سياست های مهم ما بدل گردد      
اين شرايط بربريت، اين شرايط ضد انسانی و برده وار               
بايد برای سرنگونی اين رژيم جنايتکار متحد و متشکل               

تشکيل شوراهای کارگرى، محالت و دانشجويی و            .  شد
دانش آموزی بايد در صدر تمرکز و فعاليت رهبران                      

بايد مردم  .  عملی و راديکال ضد رژيم اسالمی بدل شود          
مجامع عمومی خود را تشکيل دهند و عليه اين شرايط به            

رژيم اسالمی در      .  اعتراض متحد و متشکل بپردازند           
رژيم .  مقابل مردم متحد و متشکل غلطی نمی تواند بکند           

 .از نيروی متحد و متشکل ما مردم بسيار هراسان است
 

بايد به اين وضعيت خاتمه داد؛ برای رهايی از فقر و                     
فالکت، برای رهايی از سرکوب و خفقان، برای رهايی             
از توهين و تحقير و برای دستيابی به آزادی، برابری و               
رفاه، برای جامعه ای که اليق زيستن انسان امروزی                    
باشد، برای يک دنيای بهتر تشکالت توده ای خود را،                  

برای سرنگونی انقالبی اين       .  شوراهای خود را بسازيم      
رژيم جنايتکار و به محاکمه کشاندن تمام جنايتکاران آن،          
برای يک جامعه آزاد، برابر و مرفه که رفاه، آزادی و                 
برابری تمام انسان ها را تامين و تضمين می کند به                         

 * .حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد

 " آزادى"
 

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و                         
سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و                         
سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد              
طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى             
و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه                      
آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى،                        
 !رهايى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

يک جناح در           :يک دنيای بهتر      
تالش ميکند تا   "  حزب حکمتيست "

بعضا .  اتحاد حزب را حفظ کند           
خواهان بازگشت جناحهای درگير      
به نقطه قبل از کودتا و از                            

. سرگيری اين کشمکشها هستند            
يک رکن استداللشان تاکيد بر                  

" ويژگی سازمانی اين حزب و تز        
حزب تعدد نظرات و وحدت                     

 ارزيابی شما چيست؟ . است" اراده
 

اين گرايش در               :علی جوادی     
واقعيت و در مواجه با تقابل                      
گرايشات درگير در اين حزب                

بيشتر حباب   .  دوام چندانی نياورد    
بود تا يک تالش سازمانيافته و                

پس از مدتی حاشيه ای و به       .  جدی
خط سانتر اين       .  کناری زده شد      

حزب از ويژگيهای سياسی روشن      
و از قدرت تشکيالتی خاصی                  

سياست روشن و    .  برخوردار نبود 
متفاوتی از خط تاکنونی حاکم بر           

عمال مدافع خط   .  اين حزب نداشت  
راست و سياستهايی بود که خود            
علل بحران و بن بست کنونی اين          

تاکيد اين جريان بر        .  حزب است  
حزب تعدد نظرات و وحدت         "تز   
و تالش برای حفظ اتحاد           "  اراده

حزب بر اين مبنا و عدم                                
موفقيتشان دقيقا نشان دهنده                      

 . ورشکستگی اين تز است
 

حزب "واقعيت اين است که تز               
" تعدد نظرات و وحدت اراده                  

تالشی برای قالب زدن به                           
گرايشات متفاوت در زير چتر                

تعدد "و زمانيکه        .  واحدی است   
به نقطه غير قابل سازش      "  نظرات

وحدت "رسيدند ديگر پوچی                    
و .  در اين حزب روشن شد     "  اراده

مهمتر از همه خود کورش                         
مدرسی که صاحب اين تز است با        
سازماندهی کودتای سازمانی و            

خلع "و   "  زنده باد کودتا     "شعار   
از رهبری رسمی اين      "  صالحيت

 

 "حزب حکمتيست"باز هم پيرامون بحران در 
 

 گفتگو با علی جوادی
 

)٢( 

ديگر اثبات کرد که معنا    ،حزب
و کاربرد اين تز در عمل                     

روشن شد که با اين تز       .  چيست
تشکيالتی تاکنون جريان راست    
کورش مدرسی موفق شده بود        
که مخالفين مشروط سياستهای       
خود را به اراده و سياستهای             

بی .  راستش پای بند نگهدارد        
جهت نيست که اين جريان                  
ديگر تاکيد چندانی بر اين تز             
پس از سازماندهی کودتای                

. شکست خورده خود ندارند             
چگونه ميشود که هم کودتاى            
تشکيالتی کرد و هم مبلغ تز              

بود؟ نتيجه  "  تعدد نظرات "پوچ  
عملی اين تز را ما در پراتيک         

. سازمانی اين حزب ديديم                 
آنجائيکه اختالف در اين حزب       
باال گرفت معلوم شد که                        

برای جناحی    "  وحدت اراده   "
" نظر"که تمايز خود را با                  

" اجتماعی"ديگر عميق و                 
بطوريکه .  معنايی ندارد   ،ميبيند

نشان دادند ميتوانند برای در هم 
" وحدت اراده    "شکستن اين          
زنده "و شعار   .  حتی کودتا کنند  

 !سر دهند" باد کودتا
 

ما اين تز را در همان زمان                
تولدش در جدالهای درونی                

نقد "  حزب کمونيست کارگری  "
در آن زمان شان نزول       .  کرديم

اين تز آن بود که سازشی ميان         
نقطه نظرات راست کورش              

خالء "مدرسی مبتنی بر                      
در صفوف جنبش      "  استراتژی

نافرمانی "  ،کمونيسم کارگری   
 ،"مجلس موسسان      "  ،"مدنی

شرکت در دولت موقت از نوع       
و نقطه     ...  و     "  حجاريانی"

نظرات حاکم بر حزب که                   
اساسا نقطه نظرات منصور             

. ايجاد کند             ،حکمت بودند      
واقعيت اين بود کورش مدرسی     

خود با خط       "  خط"بر تمايز       

٢۴٠شماره   

کمونيسم کارگری منصور حکمت          
ميدانست .  از همان دوران واقف بود     

که اين دو خط نميتوانند با يکديگر             
نتيجتا مبتکر تز            .  سازش کنند     

تشکيالتی ای شد که بقای اين خط              
را در کنار خط حاکم کمونيسم                      

واقعيت تاريخی  .  کارگری تامين کند   
نشان داد که اين تز تشکيالتی در آن         
شرايط هم نتوانست به اهداف مورد        
نظر خود برای به سازش کشاندن             

 . خطوط دست يابد
 

اما تاکيد گرايش اکثريت دفتر                       
سياسی اين حزب بر اين تز در                    
زمانيکه صاحبان اين تز خود تمام            
مبانی و قواعد تشکيالتی را زير پا           

صرفا نشان توهم اين            ،گذاشته اند  
گرايش به خط کورش مدرسی و                
نديدن تماميت جوهر سياستهای                 

. راست جناح کورش مدرسی است         
بايد از اين جريان پرسيد آيا می                   
پندارند که ميتوانستند بدون تسويه            
حساب جدی و قاطع با خط کورش            

حزب تعدد  "مدرسی در چهارچوب      
به سازش سياسی با اين            "  نظرات

خط ادامه دهند؟ آيا ميتوانستند پرچم        
کمونيسم کارگری منصور حکمت          

در مقابل خط           ،با هر تبيينی          ،را
حاکم بر حزبشان که خط کورش                
مدرسی است بلند کنند و همچنان در        
سازش سياسی با آن خط بسر ببرند؟        
واقعيت اين است که هر درجه دفاع         
از کمونيسم کارگری منصور                      
حکمت مستلزم يک جدال سياسی             
تعيين کننده با خط راست حاکم بر              

 !  اين حزب است
 

جناح اکثريت دفتر     :يک دنيای بهتر  
سياسی و کميته مرکزی اعالم کرده        
است که خواهان برافراشتن پرچم            
کمونيسم کارگری منصور حکمت          
است اما تمرکزشان اساسا بر مسائل       

گويی دعوا بر سر        ،تشکيالتی است 
نظر شما در     .  پلنوم و کنگره است       

 اين زمينه چيست؟ 

بحث پلنوم و کنگره       :علی جوادی 
در جدال جناحهای درگير قد و               
قواره و وزن بيش از اندازه ای              

بجای صرف انرژی   .  بخود گرفت 
نامحدود و تمرکز اختالف بر سر        
تقدم و تاخر اين دو راه تشکيالتی         
شايد مصروف به صرف بود که          
قوای بيشتری بر سر روشن                    
کردن اختالفات واقعی در اين                

کاری که     .  حزب گذاشته شود         
بعضا شاهد نمونه هايی از آن در          
مباحث اخير برخی از فعالين اين         

 . جريان هستيم
 

ما اکنون ميشنويم که جريان                    
کورش مدرسی مدتهاست که در          

شکست "داالنهای اين حزب                   
سياستهای کمونيسم کارگری                  

را رسما اعالم     "  منصور حکمت  
مدافع رسمی خط منحط    .  کرده بود 

در .  و ارتجاعی بهمن شفيق بود         
مباحث آندوره حزب کمونيست            

را به بهمن شفيق     "  حق"کارگری  
در تقابل ارتجاعی اش با منصور        

سياست .  حکمت داده بود                  
سازماندهی توده ای کارگری                 
کمونيسم کارگری را به نفع جناح        
راست سنديکا و سنديکاليسم تغيير      

و خود را رسما صاحب      .  داده بود 
از خط منصور      "  خطی متمايز  "

چند سئوال در     .  حکمت ميدانست  
 :اين زمينه مطرح است

 
چگونه است که اين کشمکشها بر         

" کمونيسم منصور حکمت      "سر    
را "  حکمتيست"در حزبی که نام       

اين چنين      ،با خود يدک می کشد        
بی تفاوت و سرسری طی شده               
است؟ چرا پيش از اين سرباز                 
نکرده بود؟ چرا خط کورش                    
مدرسی پيش از اين مورد نقد اين         

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

رفقا قرار نگرفته بود؟ چرا اين              
جناح در مقابل انتقادات برحقی که       
به خط کورش مدرسی در تمام اين       

يا سکوت ميکردند        ،جوانب ميشد  
يا خود را در کنار جناح کورش              
مدرسی قرار ميدادند؟ اين سئوال         
و سئواالت بسياری در اين زمينه         
در مقابل اين جناح قرار دارد که            

 .  بايد پاسخ داده شود
 

در هر حال روشن شده است که              
اين جناح اگر بر در دست گرفتن           
پرچم کمونيسم کارگری تاکيد                  

بايد بطور همه جانبه و قانع          ،دارد
کننده ای به نقد پايه ای خط کورش  

هر گونه سازش   .  مدرسی بپردازند 
و نقد نيم بند و نيم پز از سياستها و          

که هويت    ،تزهای کورش مدرسی   
را شکل داده     "  حکمتيست"حزب   
نسخه ای برای شکست اين         ،است

نميتوان مدافع  .  جناح در آينده است   
پرچمداری از کمونيسم کارگری          
منصور حکمت بود و به نقد                      
تمامی تزهای راست کورش                    

هر گوشه ای از      .  مدرسی ننشست 
اين سياستها که نقد و ايزوله نشده          

در زمان نه چندان                ،شده باشد   
کوتاهی مجددا پاشنه آشيل اين                 

 .حزب خواهد شد
 

تالش جناح اکثريت دفتر سياسی           
بر نشان دادن حقانيت تشکيالتی و       
پايبندی شان به اصول و قواعد               

اما بايد  .  حزبی کاری بر حق است     
توجه داشت که اين حلقه را بايد               

بايد به نقد         .  پشت سر گذاشت        
سياستهايی نشست که موجب                   
بحران و وضعيت نابهنجار کنونی      

اين تصور   .  اين حزب شده است       
که زير پا گذاشتن مقررات                         
تشکيالتی مسبب چنين وضعيتی          

نديدن عمق بحران اين                   ،است
کودتای تشکيالتی     .  حزب است    

تنها کاهی بود که کمر اين                           
علت بحران  .  وضعيت را شکست   

 

حزب "باز هم پيرامون بحران در 
 " ...حکمتيست

و بن بست حزب را نميتوان با          
بايد .  اين وضعيت توضيح داد       

به اين تاريخ بطور مادی و                 
بايد .  واقعی برخورد کرد             

گرايش حاکم بر اين حزب را            
در بستر تحوالت سياسی                    
جامعه و جايگاهی که اين                    
حزب در اين چند ساله اتخاذ             

 .  کرد تماما نقد کرد
 

جناح اکثريت    :يک دنيای بهتر  
حزب "دفتر سياسی                                

حرکتی را در نقد       "  حکمتيست
گرايش کورش مدرسی آغاز           

سرانجام موفق اين    .  کرده است 
حرکت از زاويه مصالح                      
کمونيسم کارگری منصور                

کدام .  حکمت چه ميتواند باشد       
سياستها و پراتيک هايی بايد             

 کنار زده شوند؟ 
 

قبل از پرداختن        :علی جوادی  
به محورهايی که از نقطه نظر        
جنبش کمونيسم کارگری                    
منصور حکمت بنظرم بايد                

اجازه    ،مورد نقد قرار بگيرند       
دهيد به نکته حياتی ای در اين          

واقعيت اين   .  زمينه اشاره کنم     
است که سياستهای کورش                 
مدرسی يک مجموعه نقطه               
نظرات پراکنده و اکلکتيکی              
نيست که گوشه هايی از آن                
کمونيستی است و برخی از آن        

اين .  راست و غير کمونيستی        
ارزيابی از نظرات کورش               
مدرسی به شدت غير واقعی و         

نديدن انسجام و    .  اختياری است 
. پيوستگی اين سياستهاست              

نديدن مختصات و ويژگی های      
منهم معتقدم   .  است"  خط"يک   

خود را  "  خط"کورش مدرسی    
مساله اما بر سر ارزيابی     .  دارد

متفاوت از جايگاه و ماهيت اين      
به اين اعتبار            .  خط است     

مجموعه مواضعی که خط                 

٢۴٠شماره   
کورش مدرسی با آن بيان ميشود               

. نيست"  بد"و  "  خوب"قابل تقسيم به 
يک مجموعه با سيستم نگرشی                   

. کمونيستی نيست .  خاص خود است   
در نقطه مقابل          .  کارگری نيست    

سياستهای کمونيستی منصور                     
نديدن اين ويژگی   .  حکمت قرار دارد  

خط کورش مدرسی يک نقطه                     
ضعف بزرگ در سياستهای جناح           

" اکثريت دفتر سياسی      "موسوم به       
 . است

 
از اين رو بايد به مجموعه                               
سياستهای کورش مدرسی پرداخت        
و محورهای آن را مورد ارزيابی             

بعالوه اين خط را در              .  قرار داد   
بستر شرايط تاريخی جامعه مورد            

نميتوان بدون    .  ارزيابی قرار داد       
توجه به واقعيات مادی جامعه به نقد        

بايد اين تاريخ را      .  اين خط پرداخت   
. بطور مادی و عينی بررسی کرد            

هر گونه انتزاع کردن تاريخ                         
تحوالت جامعه و زمينه های شکل           
گيری اين خط يک اشتباه                                 

مارکسيستی .  متدولوژيک است        
ربطی هم به کمونيسم                        ،نيست

 . منصور حکمت ندارد
 

سياستهای که کورش مدرسی با آن          
شناخته ميشود عمدتا در شرايطی             
شکل گرفت که جريان راست در              
جامعه جان و تحرک جديدی گرفته          

آمريکا به عراق حمله کرده             .  بود
اپوزيسيون پرو غربی با                      ،بود

خواهان "  تانکيو بوش   "فريادهای    
اجرای اين پروژه خونين در ايران           

اين شرايط در تزهای کورش          .  بود
با "  حکمتيست"مدرسی و حزب            

" راست دست باال را دارد        "عنوان   
من در اينجا قصد نقد           .  مطرح شد  

هدفم نشان   .  اين ارزيابی را ندارم        
دادن شرايط سياسی عروج و شکل          

. است"  خط کورش مدرسی   "گيری  
فقط     ،"راست دست باال را دارد           "

يک ارزيابی غير واقعی از توازن           
قوا و موقعيت جنبشهای اجتماعی             

يک حلقه   .  متفاوت در جامعه نبود       
ضروری در طرح تزهای راست             

بر بستر اين      .  کورش مدرسی بود     
سياست بود که کورش مدرسی                   

داشته باشد تا      "  شانسی"ميتوانست   
توضيح دهد که چرا بجای تعرض            

کمونيستی و راديکال به جمهوری     
اسالمی بايد سياست پاسيو و                    

را در    "  نافرمانی مدنی   "راست    
"دستور قرار داد       راست دست    . 

و از قرار مجاز         "  باال را دارد     
هم "  دولت حجاريانی "است و در     
راست دست باال را    . "شرکت کرد 

لذا بايد به جای طرح شعار       "  دارد
و استراتژی قدرت به شوراهای           
مردمی و تالش برای شکل دادن          
به ارگانهای اراده حاکميت توده           

سياست راست                ،های مردم       
. را طرح کرد   "  مجلس موسسان "
نتيجتا "  راست دست باال را دارد     "

راحت تر ميتوان سياست انقالب          
نيست را به        "  متمدنانه"تحولی    

يک حزب کمونيستی و راديکال          
"قالب کرد   راست دست باال را        . 

از اين رو ميتوان به طرح         "  دارد
که طرح      "  منشور سرنگونی     "
با راست است                   "  وحدت"
"داد"  مشروعيت" راست دست   . 

از اين رو بايد شعار     "  باال را دارد  
 ،برابری       ،آزادی"استراتژيک       

را به شعار       "  حکومت کارگری   
تقليل داد و         "  برابری     ،آزادی"

حکومت کارگری را از آن کنار           
 . گذاشت

 
اما زمانيکه اين دوران بنا به                    
فاکتورهای عينی بسياری تغيير           

آمريکا عمال در شکل                  ،ميکند
خود در  "  اهداف تبليغاتی "دادن به   

امکان .  عراق شکست ميخورد        
حمله نظامی آمريکا به ايران                  
عمال از دستور هيات حاکمه                   
آمريکا در آن زمان به کناری                  

غرب به موقعيت        ،گذاشته ميشود  
گسترش يافته رژيم آدمکشان                  

 ،اسالمی در منطقه اذعان ميکند          
جمهوری اسالمی به عنوان يک          

 ،نيروی منطقه ای شناخته ميشود       
اين خط جنبه ديگری از جوهر              

در اين  .  خود را به نمايش ميگذارد
دوران احمدی نژاد در راس                    
دستگاه ماشين آدمکشی رژيم                 

در اين زمان    .  اسالمی قرار دارد   
رژيم "کورش مدرسی با تز                    

اسالمی در حال متعارف شدن               
يک روی  .  به ميدان می آيد   "  است

ديگر اين سکه ارتقا احمدی نژاد          
٧صفحه از جانب اين       



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

جريان به نماينده کل بورژوازی و       
نماينده عظمت طلبی و منافع                    
عمومی و دراز مدت سرمايه در           

با اين تزها احمدی         .  ايران است  
بورژوازی "نژاد به نماينده                      

در ايران تبديل ميشود و       "  صنعتی
شدن "  متعارف"پرچمدار اين           

بر      ،حکومت اسالمی اين بار              
 ،خالف تزهای دوم خردادی                   

احمدی نژاد تير خالص زن رژيم        
 . اسالمی است

 

خط "اين موقعيت حلقه ديگری به        
اين .  می بخشد   "  کورش مدرسی   

ارزيابی هم مانند ارزيابی پيشين           
در مورد موقعيت اپوزيسيون                 
راست در جامعه نتايج خود را                

در پس اين تحوالت اعالم          .  دارد
کردند که جنبش سرنگونی طلبی          

شکست خورده   "توده های مردم        
و به دنبال آن منشور                 ".  است

سرنگونی خود را به کناری                     
زمانيکه در اين زمينه           .  گذاشتند

مورد نقد قرار گرفته اند که چه               
ما منشور   "شد؟ اعالم کردند که          

 ،سرنگونی را کنار نگذاشته ايم            
و بعدها  ."  شرايط تغيير کرده است   

تغيير "معلوم شد که معنای اين               
" کمرنگ"چيزی جز          "  شرايط

شدن و يا بهتر بگويم کنار گذاشتن        
خجوالنه پروژه سرنگونی رژيم          
اسالمی از دستور عمل اين جريان      

اين گوشه ای از معنای               .  است
متعارف شدن رژيم اسالمی و                 
تبديل جناح تير خالص زن رژيم          

نماينده بورژوازی     "اسالمی به         
بی جهت نيست که    .  است"  صنعتی

محمد فتاحی در زمانيکه گوشه ای      
از اين حزب دست به مقابله با                  
تحرک مزدوران رژيم اسالمی در      

اعالم ميکند که      ،يوتوبوری ميزند 
ايجاد "  مزاحمت"برای مردم            

اين واقعيت در نقدهای           .  ميکنيد
" بهداشتی"جناح مقابل با فورمول      

پروژه سرنگونی   "  کمرنگ شدن  "
 !در حزب روبرو شده است

 

 

حزب "باز هم پيرامون بحران در 
 " ...حکمتيست

گوشه ديگر اين تزها را ميتوان      
در ارزيابی از نقش و جايگاه           
سياستهای راست رضا رخشان     
در قبال طرح احمدی نژاد در           

مشاهده "  حذف سوبسيدها       "
ما ديديم که چگونه اين            .  کرد

گرايش بطور غير مستقيم از            
در واقع  .  اين سياستها دفاع کرد   

اين گرايش به يکباره به                        
سياستهای راست سنديکاليستی      

. اتخاذ شده خواب نما نشده بود        
اين سياستها محصول تغيير و          
تحوالت مادی در صفوف و              
موقعيت رژيم اسالمی و                      
بازتاب آن در سياستهای جريان     

برای پی   .  کورش مدرسی بود    
بردن به اين واقعيت کافی                   

حلقه های متعارف شدن        ،است
نماينده بورژوازی                    ،رژيم

و خارج شدن                          ،صنعتی
سرنگونی رژيم اسالمی را بهم      
متصل کنيد تا متوجه واقعيت           
چرخش سياستهای اين جريان         
به مدافع خجول سياستهای                 
رضا رخشان و بهمن شفيق و           

 . ايرج آذرين شويد
 

خط "واقعيت ديگر وجودی              
را بايد در        "  کورش مدرسی   

سياستشان در قبال خيزش توده       
های مردم در سال هشتاد و                

" حکمتيست"حزب   .  هشت ديد  
در اين اوضاع سياستی را در          
دستور گذاشت که تماما راست        

اين گرايش   .  و پاسيفيستی بود     
مانند اکثريت و توده ای ها کل          
اعتراضات مردم را به حساب        
جناحهای رژيم اسالمی                       

اعالم کردند که               .  گذاشت
اعتراضات در ايران دو جناح        

. دو جناح هيات حاکمه           ،دارد
کل اين اعتراضات را به                      
حساب جنبش ارتجاعی سبز            
گذاشتند و با تفرعن خاصی بر        
اين ارزيابی توده ايستی از                 
اعتراضات جامعه پافشاری             

٢۴٠شماره   
کردند و سياست خانه نشينی و                     

را از ارگانهای     "  مردم خر نشويد    "
در حقيقت   .  حزبی شان تبليغ کردند      

پاسيفيسم اين جريان يک موضع                
پاسيفيستی ساده در قبال يک تحول          

گوشه ای از کنار                ،سياسی نبود   
گذاشتن پروژه سرنگونی توسط                

در .  جناح کورش مدرسی بود                
حقيقت گرايشی که سياست                            
سرنگونی رژيم را کناری گذاشته            
است بنا به تعريف نميتواند نقشی در       
تالطمات جامعه که يک سرش برای      

. سرنگونی رژيم است ايفاء کند                 
نديدن اين واقعيت برای جناح                       

اين حزب    "  اکثريت دفتر سياسی      "
عمال به معنای خلع سالح شدن در            

 . تحوالت آتی جامعه است
 

در زمينه نقد سياستهای کورش                  
مدرسی من عالقمندان را به                          
مجموعه ای که اخيرا از جانب                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در             

 ،سايت حزب منتشر شده است                    
 . رجوع ميدهم

 
اين حزب عمال دو    :  يک دنيای بهتر  
اما هر دو بخش          .  پاره شده است      

فعاليت "  حزب حکمتيست "تحت نام    
اصرار بر فعاليت تحت اين       .  ميکنند

پرچم چه توجيهی برای اين دو                    
بخش دارد؟ چه راه حل متمدنانه ای         

 موجود است؟ 
 

جناح کورش مدرسی     :  علی جوادی  
اگر کله شقی را کنار بگذارد و                     
بطور واقعی به تزهای خود وفادار          
باشد بايد گفت که احتياجی به حزبی        

معلوم نيست  .  بطور مشخص ندارند   
که اين جريان به چه منظور برای             

حزبی می جنگد و کودتا        "  سرمايه"
ميکند که خودش پيشتر اعالم کرده          

هيچگونه ربطی به مبارزه                  ،بود
حزبی حاشيه ای   .  طبقه کارگر ندارد  

بعالوه .  و متعلق به چپ سنتی است       
سياستهای جديد کورش مدرسی                
عمال اين جريان را از وجود هر                 

بعالوه اگر  .  حزبی بی نياز ميکند     
ميتوانند    ،تاکيدی بر تحزب دارند      

در کنار بهمن شفيق و امثالهم                  
مشغول ساختمان تشکل مورد                

حداقل ميتوانند    .  نظر خود باشند     
کمونيسم "  شر"خود را از                   

" حکمتيست"منصور حکمت و           
در اسم هم که شده خالص کنند و           

" طرق ديگر  "مشغول مبارزه به       
کمی دور          ،کمی تعمق    .  شوند

انديشی ميتواند از افتضاح بيشتر         
سياسی برای اين جريان جلوگيری   

 . کند
 

اما جناح مقابل با يک تناقض                  
اين جريان رسما           .  روبروست

مسئوليت قانونی اين تشکيالت را       
به لحاظ تشکيالتی   .  در دست دارد  

حق دارد که تحت اين نام فعاليت           
اما خط سياسی تاکنونی اين         .  کند

حزب اساسا با سياستهای راست و      
غير کمونيستی کورش مدرسی            

اين ميراث را     .  تداعی شده است    
برعکس بايد نقد        ،نبايد حفظ کرد    

و به هر ميزان که         .  و طرد کرد    
اين جناح در نقد سياستهای                        
کورش مدرسی با توسل به                       
سياستهای کمونيستی منصور               
حکمت از خود پيگيری نشان دهد       
به همان درجه تاريخچه و سنت             
اين حزب بر شانه هايشان                         

راه سومی   .  سنگينی خواهد کرد     
اين جريان   .  هم البته وجود دارد       

ميتواند از جدال بر سر اسم و نام           
. اجتناب کند   "  حکمتيست"حزب    

اسم ديگری را برای فعاليت خود         
و تاريخ ديگری را برای خود پايه       

آيا ميتوانند؟ تحوالت     .  ريزی کند  
 . آتی اين را نشان خواهد داد

 
در آخر دوست دارم بار ديگر                 
تاکيد کنم که پيشروی اين خط در          
گرو نقد همه جانبه و اصولی                   
کليت سياستهای کورش مدرسی          

اين جريان برای پيشروی        .  است
 . *راه ديگری ندارد

 

را از سايت  کنترل کارگرى کتاب 
!حزب دريافت و توزيع کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

با تشکر از شرکت کنندگان و                   
من در      .  سازماندهندگان عزيز     

اين پاسخ   اينجا عمدتَا ميخواهم به        
دهم که چرا جامعه در مقابل اين             
همه خشونت نسبت به زن و زن             
ستيزی عکس المعلی حاد نشان              
نميدهد؟ چطور است که دراين               
عصر هنوز قتلهای ناموسی نه               
تنها کاهش نيافتند بلکه حتی در               
غرب تعدادشان افزايش يافته                   
است؟ فکوس من البته عطف به             
وضعيت زنان مهاجر و زنانی                
است که از کشورهای اسالم زده           

" جهان سوم "و يا به اصطالح از         
اين    .به کشورهای غربی آمده اند        

زنان با مسائل و مشکالتى مواجهه   
هستند که در يک سطحى، ساير             

ستم و   .  زنان با آن روبرو نيستند        
رنجى که بر آنان ميرود ابعادش            
بسيار فراتر از آن است که ساير            
زنان على العموم ميبرند و موانع           
مقابل آنان براى دسترسى به                    

 .حقوق برابر خيلى وسيعتر است
 

ميخواهم تصويرى دهم از بخشى         
از جامعه اى که ما در آن زندگى            

آن بخشى که به آن نام               .  ميکنيم
اسالمى را داده       )  محيط(کمنيتى    

اين بخش از جامعه، روز به          .  اند
روز در حال گسترش است و از            
جمعيت بااليى هم برخوردار                   

در ايالت انتاريو کانادا در        .  است  
جمعيتش به بيش از          ٢٠٠٥سال    
به اين  .  هزار نفر رسيده است      ٦٠

بخش از جامعه به عمد جامعه                  
واقعيت اين    .  اسالمى می گويند       

است که بيهوده به عده اى که نه              
سکت مذهبى اند و نه يک قوم                  

. مذهبى، هويت مذهبى نميدهند             
هدف تشويق و ترغيب کردن                   
ايجاد گتوهايى است که بر اساس           
مليت، نژاد، مذهب و فرهنگ                 

ايجاد چنين گتوهائی    .  بوجود ميايد 
تحت نام کمنيتى در جامعه غرب           
امکان پذير نخواهد بود مگر اينکه       
جامعه را آماده پذيرشش هم از                
درون اين کمنيتی ها و هم از                     

به اين منظور دو     .  بيرون آنها کنند  

 

 

 ناموسپرستی و خشونت عليه زنان
 

 متن سخنرانی هما ارجمند 
 در جلسه پالتاکی سازمان آزادی زن

نيرو يکى در درون خود آن               
جامعه و ديگرى در بيرون آن         

از درون   .  دائم در حال تالشند      
دست شيخان و رهبران ريز و         
درشت مذهبی را باز گذاشته            
اند تا با بيان اراجيفی چون                  

اين کمنيتى ما است، فرهنگ         "
مان متفاوت است و غيرخودى       
ها نميتوانند آن را درک کنند،           
اين حق ماست که مذهب مان            

ارزشهايى      ،را پراتيک کنيم        
غربى فساد آور است و ما                   
اجازه نميدهيم زنان ما و                       
فرزندان ما به دامن چنين                    

در فرهنگ ما         ،فسادى بيفتاند  
زن بايد تابع مرد باشد، زن                 
توانايى اداره جامعه و خانواده        
را ندارد از اين رو حق                          
سرپرستى کودک را نبايد هم            
داشته باشد، تنبيه زن و کودک         
بخاطر شئون فرهنگى و                      
مذهبى واجب است، چرا که              

" زنان تشخيص شان پايين است    
به حقنه کردن فرهنگ      ،و غيره 

 . قرون وسطائی بپردازند
 

ازطرف ديگر نيروهای راست      
و بعضا ليبرال و يا حتی بخشی       
از فيمينستها برای پاسيو کردن       
بخش اعظم جامعه در مقابل              
شرايط غير انسانی زنان و                 
کودکان در اين کمنيتيها  با                  

ما به   "  ،اراجيف ديگری چون    
فرهنگهاى مختلف احترام                  
ميگذاريم، و يا اينکه اينجا                  
جامعه آزادی است و خودشان         
يعنى زنان و کودکان اين                     
کمنيتى ها بايد براى حق شان           
مبارزه کنند، و اينکه ما                        
نميتوانيم به زور متوسل شويم         
و اين انتخاب خودشان هست            

" که به آن شرايط تن داده اند             
ذهن مردم را برای                ،وغيره

 شهروند درجه دوم         پذيرش     
بنحوی که چندان    .  آماده ميکنند 

حساستى در قبال زن آزارى و        
کودک آزارى موجود نشان               

 .نمی دهند

٢۴٠شماره   

آخرين مورد و يکی از تکان دهنده           
ما    کهترين کيس قتلهای ناموسی              

چهار عضو  .  در کانادا شاهد بوده ايم    
يک خانواده افغانی در شهر                          
کينگزتون ايالت انتاريو در يک شب      
توسط  پدر و پسر و مادر بقتل می              
رسند تا شئون اسالمی را حفظ کرده        

همه نهادهای دولتی و غيره         .  باشند
دولتی مربوط به امور زنان و                      

سازمان مددکاری کودکان        ،کودکان
خانه    ،پليس و مدرسه     ،)سی ا اس   (

های امن و غيره در سطوح مختلف         
در ارتباط با وضعيت اين کودکان            
درگير بوده اند ولی دقيقا بخاطر                 

و به  "  حساس بودن مسايل فرهنگی   "
احترام به     "زبانی ديگر بخاطر               

هيچ "  فرهنگهای مختلف و مذهب        
اقدام جدی بخرج نداده تا اين که سه          
دختر و زن اول به شديدترين                        

 . مجازات يعنی بقتل رسيدند
 

رسمی و    بر اساس همين سياست             
است که      قانونی احترام به فرهنگها      

دولت بودجه های هنگفتی ساالنه              
صرف آموزش جامعه از طريق               

 ،برپائی کالسهای ويژه        ،کنفرانسها
احداث مراکز گردهمائی و خريد              
مساجد و تنپل و ساير اماکن مذهبی          
همراه با اختصاص دادن دهها کانال       
تلويزيونی و راديويی کرده و                       
تاکنون توانسته ديوار نامرئی ولی           
زخيمی چون ديوار چين دور اين              

وجود چنين سيستمی  . کمنيتيها بکشند
است که وقتی دختران شافيا به معلم         

به پليس و            ،و مددکاران مدرسه       
سازمان حمايت از کودکان از                      
خشونتی که بر آنها در خانه می                  
رود سخن ميگويند نه تنها هيچ                    
اقدامی در جهت حفظ امنيت آنان               
بکار گرفته نمی شود بلکه پليس با            
حضور پاسيوش در خانه آنان                     
جانشان را بيشتر به مخاطره می               

چرا که خشم پدر و برادر           .  اندازند
از اينکه عمل کريه شان به بيرون             

بيشتر از پيش شده                  ،درز کرده    
بنحوی که نقشه نابودی آنان را می           

حيات و        ،اين يعنی امنيت       .  کشند
سالمتی زنان و کودکان را بدست             

خشونت گر و خرافاتی که تابع               
مشتى ريش سفيد و رهبران دينی         

. در اين کمنيتيها هستند رها کردن      
در همين کمنيتی هاست که ما                  
ناظر چند همسرى هستيم و ميبينيم      
که چگونه آزادانه در تلويزيون             
کمنيتی  امام ها و مالهايشان آنرا          

در حالی که چند        .  تبليغ می کنند    
همسری در کانادا رسما غير                   
قانونی است ولی رهبر دينی                   

زن دارد و تعداد               ٥٤بالتيمور    
هم باالتر است     ١٠٠کودکانش از   

و يا در کمنيتی باصطالح مسلمان       
داشتن چهار زن رسمی و چندين          
زن صيغه را بدون کوچکترين              
ترسی ازخشم مردم و دولت در             
کانال تلويزيونی شان بصورت             

با .  نرم اين کمنيتی تجويز ميکنند       
بی شرمی سن ازدواج را بنا به              

. سال بيان ميکنند     ١٤عرف دينی    
در نتيجه ازدواج در سنين پايين            
متداول شده است و تاکنون هيچ             
نهادی خود را درگير اين قضيه             

بر سر کودکان دختر    .  نکرده است 
سال حجاب می کنند        ٥حتی زير    

که اخيرا نقاب هم در بين کودکان         
که اگر ما      ،دختر رايج شده است     

و کمپين ما  در اين  مورد اقدام                
آن را هم به نرم                  ،جدی نکنيم   

در همين     .  تبديل خواهند کرد         
زن از      عملىکمنيتی ها، بطور         

اگر   ،حق طالق برخوردار نيست     
هست و اگر هم از          که قانونا چه  

اين حق بهره برد، مطرود می                
 . شود

 
ببينيد اين واقعيت دارد که جدا از          
مدارس اسالمى موجود در اين              
کمنيتيها جريانات اسالمی                        
خواستار برگزاری نماز ظهر در        
مدارس دولتی هم شده اند و دختر         
و پسر را در اين مدارس از هم               

"جدا کرده اند               ازدواجهای . 
خواستگاری همين                ،"اجباری

تنبيه بدنى  .  حاالش نرم شده است     
زنان بخاطر     

٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

. نافرمانى، حق مردان شناخته شده است                
بنحوی که اگر پليس را هم به ياری بطلبند              

 ،بنگالدش     ،بخاطر اينکه آنان از هند                   
سوماليا و ايران آمده اند و                        ،افغانستان

" قانونی"خشونت عليه زن در اين کشورها         
بنا بر اين بخاطر احترام       ،دارد"  رسميت"و  

به رسم و رسوم و مذهبشان پليس با دادن                
يک اخطار به مرد وظيفه اش را انجام داده           
و امنيت زن و کودکان را غير مستقيم بعهده          

 . خشونت گر می گذارد
 

اما چه بايد کرد؟ چگونه می شود به 
قتلهای ناموسی و خشونت عليه زن پايان 

 داد؟
ما می دانيم که  قضيه نه آزادى مذهب است           
و نه آزادى فرهنگى و نه احترام به                              

ميان زن آزارى و      قضيه در اين      .  فرهنگها
آشکارى است که در بخشى          کودک آزارى 

از .  از جامعه در مقياس زياد پيش ميرود             
اين رو در قدم اول بايد اين توجيهات را                    

 .افشا و بى ارزش کرد
 
گتويسم را نميتوان از بين برد جز اينکه                  

توجيهاتى از اين دست را که مانع دخالت                
وسيع انسانها در امورى که به کل جامعه                

انتگراسيون يک  .  برميگردد، را به کنار زد     
وجهه اش ناشى از تمايل و تالش آن                           
گروههايى است که به محيط جديد وارد                   
ميشوند وجه ديگرش از طريق دخالت و                 
پذيرش نهادها و نيروهايى است که در                     

اين مهم است   .  جامعه از قبل وجود داشته اند     
که هويتهاى کاذبى از جمله هويت مذهبى را        
بدور ريخت و انسان را بخاطر انسانيت اش         
عزيز دانست و حقوق پايه اى اش را جدا از       

اين .  مذهب، مليت و جنسيت احترام گذاشت       
يک واقعيت است که هرگونه هويت تراشى         

زمينه را براى تبعيض و                  ،از اين نوع      
 .ناعدالتى آماده می کند

 
مذهب امر خصوصى افراد است و در                    

مقابل دخالت آن در هر سطحى، که باعث              
نقض حقوق افراد، اعمال خشونت و آزار             

به فرهنگى که     .  فرد گردد بايد مقابله کرد         
توجيه گر مردساالرى، تحقير زن و يا در              

. قبال آن سکوت ميکند، نبايد احترام گذاشت        
هيچ کس در بين ما نيست که از عواقب                    
شکل گيرى چنين پديده اى آگاه نباشد و نداند         
که گتويسم به همسرنوشتى و مبارزه                         
مشترک ما براى رسيدن به حقوق برابر و             

 

 

 ناموسپرستی و خشونت عليه زنان
 

 ... متن سخنرانی هما ارجمند 

 . رفاه اجتماعى چقدر صدمه ميزند
 
بايد به سلطه مذهب در زندگی جامعه و                    

دولت پايان داد و در همين راستا بايد نه تنها            
جريانات اسالمی را افشا آرد، بلكه بايد                    
جايگاه اسالم سياسی و رابطه سهم خواهی و        
قدرتخواهی اين جريان با رشد و نفوذ                         

بايد بر  .  دستگاه مذهب و اسالم را نشان داد         
جنبه سياسی مبارزه با اسالم سياسی و                       

از طرف   .  مذهب به طور آلی تاآيد آرد             
ديگر بر جهانشمولی حقوق انسان، زنان و             

در عين  .  آودآان به طور مشخص تاآيد آرد     
حال مبارزه قاطعی را بايد با نسبيت                            

 .فرهنگی و احترام به فرهنگها به پيش برد            
بايد بر ضد مولتی آالچراليسم و در دفاع از           

مقياس سياسی،      انتيگراسيون آار در                  
و اين خود کار يک      .  آرد  فرهنگی و قانونی  

بايد .  کمپين سياسی از نوع کمپين ماست               
مماشات احزاب و دولت های غربی با                       

. حكومت های اسالمی را شديدًا افشا آرد                
 .  اينها همه به هم مرتبط هستند

 
اتفاقَا من مسئله حساسيت فرهنگى را از                  

و آن اينکه دولت و            .  زاويه ديگر ميفهمم     
سازمانهاى خدمات اجتماعى بايد آنجايى که         
به مسئله حقوق انسانى، حق کودک و حقوق          
پايه زنان در اين کمنيتيها برميگردد بايد                   

. خيلى سريعتر، با نيروى بيشتر اقدام کرد              
بايد حساس بود که چه برسر کودکان و زنان         

کوچکترين مورد    ،ميرود"  کمينتيها"در اين    
آزار را بايد با جديت تمام برخورد کرد و با            
آزار دهنده و خشونت گر با کمترين انعطاف         

 .رفتار کرد
 

اگر اينها را مبناى کارمان قرار دهيم آنوقت          
آن ديوار گتويسم را شکسته ايم و نيروى                   
عظيمى را به صفوف مبارزه براى يک                   

٢۴٠شماره   

زندگى بهتر براى همه و جامعه اى آزادتر فراهم                  
تنها در اين صورت است که ما می توانيم           .  کرده ايم 

 .به ناموسپرستی حداقل در غرب پايان دهيم
 
در اينجا الزم است که بگويم که اين ما و جنبش ما                

بود که توانست عليرغم همه تالشهای جريانات                     
دادگاههای مذهبی و شريعه در امور                           ،مذهبی

اين ما و جنبش     .  خانواده در کانادا را به عقب بزنيم        
ما بود که توانست مسئله چند همسری را برای بار               
دوم به دادگاه بکشاند و تاکيد مجدد به غير قانونی                  
بودن آن کند و خواهان محاکمه کردن بانيان و                         

اين ما هستيم که عليه مدارس                 .  باعثان آن شود      
اسالمی و کاتوليک اقدام کرديم و تا همين جا بوديم              
که مانع شديم که مدارس اسالمی از بودجه دولتی                 

اين ما هستيم که بر يک سيستم           .  برخوردار نگردند 
اين ما   .  آموزشی سکوالر واحد پا فشاری می کنيم           

هستيم که سيستم مولتی کالچراليسم را به مصاف                  
کشيديم و امروز جامعه را پيرامون آن کامال قطبی             

 . کرده ايم
 

بجاست که همين جا اعالم کنم که اگر به راه ما و                    
اگر ميخواهيد در اين عرصه         ،عمل ما اعتقاد داريد    

به سازمان      ،مبارزه کنيد به کمپينهای ما بپيونديد             
و اگر بر اين معتقد هستيد که             .  آزادی زن بپيونديد    

آزادی کامل زنان و پايان دادن کامل و قطعی به                     
خشونت زنان از طريق يک انقالب اجتماعی ممکن          

 .  است به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
 

 ٢٠١٢ژانويه  ٢٠
Homa Arjomand 

com.nosharia@homawpi 
com.nosharia.www 

com.closedowniranianembassies.www 
416-737-9500 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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عليرغم تالشهای نافرجام و ضد انسانی دولتهای بورژوازی برای غلبه بر بحران دامنگير نظام سرمايه                      
حتی دولتهای درگير در بحران به راه حلهای تاکنونی             .  داری، بحران همچنان ميتازد    

آنچه به عنوان   .  خودشان نيز بی اعتمادتر از پيش در سر درگمی دست و پا می زنند                  
واقعيت پيش روی آنان قرار گرفته، شکست تمام راه حل های اين به اصطالح نجات                    

 .دهندگان نظام سرمايه داری است
 

بورژوازی که تمام هياهوهای تبليغاتی اش بر اين قرار گرفته بود که ريشه بحران،                       
مالی و مربوط به بدهيهای اين و يا آن دولت و ول خرجی های کابينه های ساقط شده                      
آنان بوده است، و در اين راستا با تزريق ميلياردها يورو به صورت وام با بهره های                     
سنگين که زندگی ميليونها انسان کارگر و کارکن در اين کشورها را تحت تاثير خود                     
قرار داده است، حتی نتوانسته است درجه شدت اين بحران را در کشورهای بحران                      
زده را کاهش دهد و بيم آن دارند که خود کشورهای آلمان و فرانسه نيز، به سرنوشتی                  

 . ويرانگرتر از آنچه که در يونان و اسپانيا و پرتغال و ايتاليا روی داده دچار گردند
 

و به پيشنهاد آلمان و فرانسه در روز دوشنبه            توافق اتحاديه اروپا  آن چه که به عنوان       
در بروکسل بلژيک صورت پذيرفته است، راه حلی جديد از                    2012سی ام ژانويه      

در اين به اصطالح توافق به عمل آمده، مبنا،           .  سوی اين دولتهای جانی نبوده و نيست       
کاهش هزينه های عمومی در قالب افزايش کسر بودجه کشورهای درگير در بحران                     

اين راه حل به  نوعی پراتيک نمودن چند باره طرح های جنايتکارانه رياضت                   .  است
اين تمام طبقه بورژوازی است که ششمير از        .  کشی اقتصادی از سوی اين دولتها است      

رو بسته و از زبان جنايت کارانی با نام های آنجال مرکل و سارکوزی پيشنهاد ميدهند                  
که دولتهای عضو اتحاديه محدوديت کسر بودجه را از سه درصد به پنج دهم درصد                      

اين تمام اصل پيشنهادی دولتهای آلمان و فرانسه، يعنی کاهش هزينه های             .  کاهش دهند 
 . عمومی در مقابل افزايش درآمدهای اين دولت ها است

 
خود سخنگويان بورژوازی به ناکام بودن تمام راه حلهای تاکنونی و از جمله اين راه                     

مارتين کاالنان نماينده پارلمان اروپا را به اين باور رسانده است                .  حل معترف هستند   
شايد اگر سخنان   .  که توافقات جديد نيز نميتواند تاثير زيادی بر بازارهای مالی بگذارد            

اين عنصر بورژوا را دقيق تر بخواهيم بيان کنيم بايستی اينگونه بگوئيم که اين راه                         
حل نيز همانند تمام راه حلهای قبلی سردمداران بورژوازی عقيم و سترون است و نمی          

 .تواند بورژوازی را از اين شکست عظيم برهاند
 

راه حل دولتهای بورژوازی همانگونه که تاکنون شاهدش بوده ايم ، تحميل فقر و رنج                  

 

 

توافق دولتهای اتحاديه 
 اروپا، برسر چه؟

 
 پدرام نوانديش 

٢۴٠شماره   
و بی خانمانی ميليونها انسان کارگر و کارکن در اين                      

همانگونه که دولت يونان قصد دارد           .  جوامع بوده است    
دويست ميليارد يورو از بدهی های خود را به موسسات              

اين در حالی    .  خصوصی به شکل اوراق قرضه بفروشد        
است که به گفته مقامات اتحاديه اروپا در کمتر از يک                   
ماه يونان می بايست چهارده ميليارد يورو از بدهی های             

جالب اينست که مرحله دوم        .  سر رسيد خود را بپردازد       
ميليارد يورويی ترويکا به بعد از توافق          18پرداخت وام   

تداوم اين سيکل باطل    .  در اين مذاکرات موکول شده است     
تزريق دالر و يورو به اين اقتصادها، به تشديد و باز                      

برخالف .  توليد بحران در ابعادی عظيم تر خواهد انجاميد       
گفته سخنگويان بورژوازی بحران کنونی مالی نبوده چرا         
که پس از هر بار تزريق ميلياردها يورو به اين                                   
اقتصادها، بحران با شدت بيشتری اقتصادهای ورشکسته         

سرطان بحران تمام اندام اين نظام را         .  را درهم می کوبد    
 . فرا گرفته است

 
سردمداران بورژوازی ميدانند که اين بحران ميتواند                    

معترفند که اين بحران جدی تر      .  هستی آنان را بر باد دهد   
و کوبنده تر از هر زمان در تاريخ دنيای سرمايه داری                 

آيا روند فروپاشی دولتهای بورژوازی     .  قد علم کرده است   
آغاز شده است؟ بورژوازی و دولتهای جنايتکار آن                       
هيچگاه  به خودی خود قدرت سياسی را به يک آلترناتيو             

اين دولت ها نمايندگان طبقه     .  سوسياليستی واگذار نميکنند  
انگل اجتماعی ای هستند که به زندگی ميليونها انسان                    

اينها همان صاحبان سرمايه ای هستند        .  چنگ انداخته اند   
که برای تداوم سود آوری شرکتها و کارخانجات شان                   
حاضرند ميليونها انسان را در گرسنگی مطلق نگاه                        
دارند، جهانی را به آتش بکشند و رژيم های هاری چون             

اينها را بايستی به    .  جمهوری اسالمی را سرپا نگاه دارند      
قدرت انقالبی طبقه کارگر و ميليونها انسان کارکن و با               

اعتصاب .  يک انقالب عظيم اجتماعی بزير کشيد                       
سراسری مردم بلژيک در روزهای يکشنبه و دوشنبه                  
عليرغم سرمای شديد در اروپا، گوشه اى ديگر از                          
مقاومت محرومان و بشريت آزاديخواه و جنبش ضد                     
کاپيتاليستی به توافقات دولتهای جنايتکار بورژوازی در           

پيروزی اين   .  تداوم تعرضشان به زندگی انسانی ميباشد         
جنبش در گرو تداوم مبارزات و به ميدان آمدن طبقه                       
کارگر متحد و متشکل با آلترناتيو سوسياليستی و عبور               
از نيروهای سوسيال پاسيفيست، که هدفشان سازش با                  

 . *بورژوازی است، می باشد
 

:منتشر ميشود   
 

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

اخيرا اعضايی از دفتر سياسی               
 »حکمتيست«بخش اکثريت حزب     

بشکلی صريحتر به نقد خط راست      
محفل کورش مدرسی و اعالم                 
اختالفات سياسی فی مابين                        

اين نقد سياسی            .  پرداخته اند     
صريحتر و تندتر با واکنش بعضا         
هيستريک طرف مقابل روبرو              

از آنجا که اينها در             .  شده است   
شيطان سازی، ترور شخصيت و         
سرمايه گذاری بر کينه های خود          
ساخته يد طواليی دارند، همانطور      
که انتظار ميرفت، بخش اکثريت          
را بقول خود به نزديک شدن به              
سياست ها و نقدهای سياسی و                 
تئوريک حزب اتحاد کمونيسم                

. کرده اند               »متهم«کارگری        
صرفنظر از اينکه اين مساله تا               
چه ميزان به واقعيت نزديک است       
يا خير؛ صرفنظر از آنکه حتی               
اگر واقعيت داشته باشد، هيچ                   
اشکالی ندارد و بهيچوجه قابل نقد        
از موضع کمونيسم منصور                     
حکمت نيست، بايد گفت که از                 
جانب محفل کورش مدرسی، اين         
يک تالش مذبوحانه است برای             
زنده کردن کينه های گذشته و باد          
زدن در هر ذره ای از سکتاريسم          
که ممکن است در قلوب و اذهان           

. کادرهای حزب النه کرده باشد            
اين يک سرمايه گذاری با ريسک        
باال بر کينه هايی است که پيش از          

و پس از آن        ٢٠٠۴انشعاب سال    
عليه برخی کادرهای رهبری                 
حزب کمونيست کارگری، منجمله     

در .  علی جوادی و من، آفريده اند       
آن مقطع کمپين ترور شخصيت و        
شيطان سازی ابعادی حيرت آور         

در داالن ها چه ها         .  بخود گرفت  
که نگفتند و چه داستان هايی که              

پس از جدايی بخشی از     .  نسرائيدند
اين شاهکارها که واقعا شايسته              
جايزه اسکار بهترين فانتزی                    
سرايی است، در نشريات شان، يا        

 

 »کميته کردستان«ساگای 
 »!تفرقه بيانداز و حکومت کن«سياست و 

 
 آذر ماجدی

در نفرت نامه هايی که منتشر              
  متاسفانه،.  می شد، بچاپ رسيد       

دود تمام اين کارهای شنيع بچشم       
 .کمونيسم کارگری رفت

 
انتظار ميرفت که بخش اکثريت         
در تله اين سکتاريسم و کمپين              

توقع بود که همراه      .  نفرت نيافتد 
با نقد سياست های راست و                    
روش های کودتا گرايانه و                    

 »!تفرقه بيانداز و حکومت کن       «
کورش مدرسی و محفلش                       
اينگونه کمپين های نفرت                       
پراکنی، ترور شخصيت و                    
شيطان سازی نيز مورد نقد قرار       

از يک کمونيست کارگری    .  گيرد
که خود را پيرو خط منصور                
حکمت می داند؛ از جريانی که           
می خواهد کنگره خود را به                  
کنگره تثبيت کمونيسم حکمتيست     
تبديل کند؛ از کمونيست هايی که       
پس از خالص کردن خود از                
بختک راست روی کورش                   
مدرسی، در نوشته هايشان                    
مکررا بر احيای خط منصور             
حکمت در حزبشان پای می                  
فشارند و اعالم می کنند که                    
قصدشان ساختن حزبی در                    
راستای کمونيسم منصور حکمت    
است، انتظار می رود که با                    

يکبار .  سکتاريسم وداع کنند           
بنشينند و رها از سکتاريسم و              
فارغ از کينه های گذشته                         
موقعيت جنبش کمونيستی را               
تبيين کنند و خطوط مختلف را             

 .بازشناسند
 

اما متاسفانه برخی از اعضای            
دفتر سياسی اين حزب در تله               
پهن شده توسط محفل کورش                

بنظر می رسد   .  مدرسی افتاده اند  
که در تالش برای جذب وسيع             
تر کادرها و اعضای حزب، آنها       
نيز کوشيده اند نفرت های خود           

٢۴٠شماره   

احيای نفرت  .  ساخته را احياء کنند    
ها و کمپين های شيطان سازی                
های پيشين با احيای خط کمونيسم         

. منصور حکمت در تناقض است         
کافيست به روش های او در زمان        
جدايی از حزب کمونيست ايران           

 .نگاهی دوباره بياندازند
 

اينها در هر نوشته ای چندين سند           
از سياست های تفرقه افکنانه                   

. کورش مدرسی را افشاء می کنند       
اين واقعيت که او چگونه کادر                 
قديمی و جوان را به جان هم می             
انداخته است؛ چگونه کادرهای              
متولد کردستان را به جان                           
کادرهای متولد ساير نقاط می                  
انداخته است؛ چگونه در نقد جنبش      
دانشجويی، بعلت شکست                           
ماجراجويی هايش در واقعه                     
ناگوار دستگيری وسيع                                
دانشجويی، به سياست کارگر                  
کارگری روی آورده است و                     

آيا اينها  .  دانشجو را تحقير می کند     
بر اين تصور اند که اين سياست             
تفرقه افکنانه از حدود کنگره سوم        
حزب حکمتيست در کورش                     

  مدرسی حلول کرده است؟
 

چرا نقد خود را عميقتر نمی کنند؟         
چرا يکبار ديگر به پروسه انشعاب      

نمی نگرند و به اين نمی               ٢٠٠۴
تفرقه «انديشند که اين روش                     

همواره     »بيانداز و حکومت کن         
روش کورش مدرسی بوده است؟         
مطمئنا بسيار سخت و ناگوار است      
که به جدل و جدال های درون                  
حزب کمونيست کارگری نگاهی         
دوباره بياندازيم و بپذيريم که در            
آن زمان نيز يک کمپين شنيع                    
شيطان سازی و ترور شخصيت            
از جانب کورش مدرسی و محفلش      
سازمان يافته بود و تعداد زيادی             
از کادرهای قديمی کمونيست                  
کارگری را نيز با خود همراه                   

حقيقت هميشه خوشايند            .  کرد
در بسياری موارد تلخ             .  نيست
اما يک کمونيست شجاع          .  است

با خود صراحت   .  حقيقت جو است  
اشتباهات خود را می پذيرد      .  دارد

و از آنها سنگری برای پيشروی          
 .می سازد، برای پرش به جلو

 
ما در زمان تشکيل فراکسيون در        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

و نه تنها با خود . دقيقا چنين کرديم
صراحت نشان داديم، شفاف و               
روشن، همانگونه که سنت                       
کمونيسم کارگری منصور حکمت     
است، يافته های خود را با جامعه         

بر اشتباهات    .  در ميان گذاشتيم       
خود در پروسه انشعاب اذعان               
کرديم و صريحا مساله ای را که           
در هر دو حزب تابو بود، علنا                

انشعاب در حزب     «:  اعالم کرديم  
کمونيست کارگری قابل اجتناب           

و بعنوان افرادی که در                  ».بود
رهبری حزب وقت نقش داشتيم،          
سهم خود را در اين واقعه تلخ و             

چپ سنتی     .  ناگوار پذيرا شديم        
سکتاريست در همان مقطع اين             
صراحت کمونيستی ما را مورد           

هر دو حزب     .  مضحکه قرار داد    
به شکلی سبک و خاله زنکی ما            

آخر در    .  را به ريشخند گرفتند         
فرهنگ شرق زده عقب مانده،              
انسان تا آخرين قطره خون بر                
کار خود پای می فشارد، مهم                  
نيست که چقدر کاری درست و يا         

 . مضر بوده است
 

در زمانی که جدل های سياسی و         
جناحی در حزب کمونيست                      
کارگری اوج گرفته بود، هر                   

درجه متفاوت    ١٨٠حرفی معنايی   
می يافت و سپس در محافل و                  

١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

بطوری که  .  داالن ها پخش می شد    
وقتی به شخصی که متهم به ابراز        
آن گفته بود می رسيد، فقط دو                  

. شاخ بر سر انسان سبز می شد              
محفليسم جناحی که حول مساله              
ليدرشيپ و رهبری کورش                       
مدرسی شکل گرفت، آنچنان حرفه     
ای در اين جهت حرکت می کرد            

 .که انسان مدام غافلگير می شد
 

يکی از اين وقايع محيرالعقول،              
در .  است  »کميته کردستان «مساله  

آن زمان در داالن ها مرا متهم                 
کردند که عليه کميته کردستان يک  

. کمپين ناسيوناليستی راه انداخته ام    
سپس همين را در جلسات علنی              

اينقدر گفتند و        .  گفتند و نوشتند       
نوشتند که خودشان هم باورشان            

عليرغم آنکه من اين مساله را       .  شد
در يک جلسه علنی در اوت                      

در شهر گوتنبرگ سوئد              ٢٠٠۴
رسما منکر شدم و واقعيت ماجرا         
را توضيح دادم؛ عليرغم اينکه در        
يک نوشته در نشريه برای يک              
دنيای بهتر در مورد آن توضيح             
دادم و منتشر شد؛ و باالخره                      
عليرغم اينکه با يکی از همين                 
کسانی که اکنون دارد به گذشته              
رجوع می کند در تابستان گذشته          
در اين مورد صحبت کردم و به             
او توضيح دادم، باز انگار نه                    

همان داستان بی پايه که بر       .  انگار
اساس سياست تفرقه بيانداز و                  
حکومت کن ساخته شد، دوباره به        

. نوشته ها راه پيدا کرده است                   
برای روشن شدن اذهان، به اين             
اميد که اکنون گوش شنوای                       
بيشتری، فارغ از کينه و                              
سکتاريسم موجود است، واقعه را        

 .  آنطور که رفت توضيح می دهم
 

در يکی از جلسات دفتر سياسی             
پلنومی که در    (  ١٧پيش از پلنوم      

آن سياست بازگشت به طرح ليدر         

 

 »کميته کردستان«ساگای 
 ... »!تفرقه بيانداز و حکومت کن«سياست و 

تصويب شد و کورش مدرسی با        
يک يا دو اختالف رای به ليدری        

در پائيز     )  حزب انتخاب شد         
چند ماه پس از مرگ            (  ٢٠٠٢

رحمان حسين   )  منصور حکمت  
زاده بار ديگر مساله ضرورت و      
مطلوبيت بازگشت به طرح ليدر       

در آن مقطع، جدا     .  را طرح کرد   
از اختالفات سياسی که بر سر             
مواضع راست کورش مدرسی          
در مورد دولت ائتالفی با بخشی        
از جناح دو خرداد، منجمله                    
حجاريان، انتخاب مجلس                       

که (موسسان و غيره موجود بود       
اتفاقا برخی از رفقايی که بعدا به        
کورش مدرسی برای ليدرشيپ         
رای دادند و بهمراه او انشعاب            
کردند نيز با اين سياست ها                     

مهمترين مساله    )  مخالف بودند   
مورد افتراق همين طرح                         

من يکی از            .  ليدرشيپ بود     
مخالفين پرو پا قرص بازگشت           
به طرح تعيين ليدر بودم و از                

طرحی که      (ليدرشيپ جمعی           
توسط منصور حکمت در پلنوم          

معرفی شد و باتفاق آراء                  ١۴
 .دفاع می کردم) بتصويب رسيد

 
در اين جلسه دفتر سياسی کليه             
رفقايی که در کميته کردستان              
عضويت داشتند از طرح رحمان      

من .  حسين زاده دفاع می کردند       
با مشاهده اين مساله يک سوال            
کامال ساده و غير دو پهلو،                     

پرسيدم چگونه     .  مطرح کردم    
است که تمام رفقای کميته                       
کردستان با اين طرح موافقند؟            
گفتم اين رفقا سابقه سياسی                     
مختلفی نسبت به من و تعداد                  
ديگری از اعضای دفتر سياسی        
که تاريخا از اتحاد مبارزان                  
کمونيست آغاز کرده بودند،                 
برخوردارند، آيا اين مساله بعلت      

در اين  (اين سابقه متفاوت است؟      

٢۴٠شماره   

سوال ذره ای شائبه ناسيوناليستی         
در همان جلسه هم     .)  وجود نداشت 

به کسی بر       .  کسی هياهو نکرد      
کسی مرا متهم به برخورد      .  نخورد

رحمان حسين  .  ناسيوناليستی نکرد 
زاده خيلی روشن به سوال من                 

او گفت که شايد باين           .  پاسخ داد  
خاطر است که کردستان جامعه             
ای متحزب تر بوده است و احزاب       
مختلف از جمله حزب دموکرات           

مساله .  کردستان دارای ليدر است     
کما اينکه در     .  بهمين جا ختم شد       

جلسه بعدی دفتر سياسی، رفيق              
رحمان حسين زاده اعالم کرد که          
طرفداريش از ليدرشيپ کورش            
مدرسی را پس می گيرد و از                    

 .کانديداتوری من دفاع می کند
 

خوب اگر رحمان حسين زاده در           
آن زمان فکر يا حس کرده بود که          
من دارم به اين رفقا اتهام                              
ناسيوناليستی می زنم، چرا بايد              

اين مساله را طرح می کرد؟ اما            
پيش از انشعاب بحث کميته                      
کردستان به شکل ديگری درآمد و      
به اينجا رسيد که اکنون مشاهده             

همين کورش مدرسی در    .  می کنيم 
يکی از اعالميه های پيش از                   
انشعاب نوشته ای در تحسين                  
رفقای کميته کردستان نوشت که          
يک سند مسلم ناسيوناليستی بود            
که فقط از حزب دموکرات و باند          
زحمتکشان می توان انتظار                    

در آن مقطع کسی کورش        .  داشت
. مدرسی را ناسيوناليست نناميد           

در آن زمان منافع او چنين حکم             
به اين رفقا برای طرح        .  می کرد 

شوم خود نياز داشت، آنها را به             
اما اينگونه که     .  عرش اعالء برد    

خود اينها می نويسند، بعدا که با             
آنها دچار اختالف سياسی شد، به         

 . تحقيرشان پرداخت
 

اين روش شناخته شده کورش                
هم شما می دانيد،       .  مدرسی است  

هم شما آنرا تجربه کرده          .  هم ما  
پس چرا اجازه می         .  ايد، هم ما     

دهيد که بار ديگر در تله اين                     
روش مذموم بيافتيد؟ اين روش را       

اين بنفع    .  محکوم و طرد کنيد           
پيشروی و تثبيت خط کمونيسم              

 * .منصور حکمت است
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 ،در باره کنفرانس استکهلم
 !اين طرحها محکوم به شکست است

 

قرار    ،بدنبال جلسات مخفى در پاريس و لندن و واشنگتن                   
است جلسه غير علنى ديگرى با ميزبانى مرکز اوالف پالمه              

بنا به اخبار    .  در استکهلم سوئد در سوم فوريه برگزار شود            
قوم     ،سلطنت طلب       ،منتشر شده از طيفهاى جمهوريخواه            

و طرفدار جناحى از حکومت اسالمى به اين جلسه                ،پرست
تاکنون از شهريار آهی، محسن سازگارا،                 .  دعوت شدند   

محسن مخملباف، مجتبی واحدی، عبداهللا مهتدی، مهران                     
رضا نوريزاده، سراج           براتی، حسن شريعتمداری، علی             

فريدون احمدى و تعداد ديگرى براى شرکت در            ،ميردامادی
 .  اين جلسه نام برده شده است

 

بايد اهداف واقعى چنين جلساتى را از توجيهات شرکت                        
هدف ميزبان اين جلسه    .  کنندگانش و ميزبانانشان تفکيک کرد    

و حزب سوسيال دمکرات فراتر از ترجيح سياست خارجى               
تا به وقايع سياسى          ،مرکز اوالف پالمه    .  دولت سوئد نيست    

طرفدار بقاى حکومت و قدرتگيرى              ،ايران مربوط ميشود    
جناح هاى طرفدار سازش با غرب و حفظ منافع کمپانيهاى                 

اين نهاد هميشه از بقاى جمهورى اسالمى و                  .  سوئد است  
نيروهائى در اين حکومت دفاع کرده است که بنيانگذاران                  
چماقدارى و اختناق سياسى و سرکوب مردم در ايران بوده                

اما هدف شرکت کنندگان را بايد در متن اوضاع منطقه و           .  اند
بخشى از اين طيف تا     .  تشديد تنش ها با جمهورى اسالمى ديد      

ديروز عمال سپاه پاسداران و زندان اوين و مدافعان سينه                    
اين بخش امروز بصورت        .  چاک جمهورى اسالمى بودند       

انتخابات آزاد تحت نظارت            "تاکتيکى بر طبل توخالى                
ميکوبد اما چشم به سناريوى ديگرى          "  ارگانهاى بين المللى   

شوراى "اين جلسات مکرر و طرح پروژه                 .  دوخته است  
در متن      ،و غيره  "  دولت موقت  "و   "  کنگره ملى  "و   "  ملى

اوضاع متحول خاورميانه و شمال آفريقا و تشديد تنش                           
آرزوها .  دولتهاى غربى با جمهورى اسالمى معنى پيدا ميکند        

 ،و توهمات مشترک همه اينان ايفاى نقش بعنوان چلبى ها                   
جلسات دربسته با     .  غنوشى ها و کرزاى هاى ايران است              

نيز به همين     "  راحت حرف زدن و اعالم مواضع           "توجيه   
اين جلسات دربسته گوشه اى از تالشهاى                       .  دليل است   

روزمره اين نيروهاى ورشکسته سياسى و ضد آزادى و ضد           
جامعه در کرويدروهاى نهادهاى دست راستى غربى و                        

 . شوهاى تلويزيونى صداى آمريکاست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و اردوى آزاديخواهى در                      
اين تالشهاى دست راستى و بند و بست از باالى سر                 ،ايران

مردم ايران را افشا و قاطعانه براى به شکست کشاندن آنها                 
تحقق هر ذره آزادى در ايران در گرو                          .  تالش ميکند   

سرنگونى انقالبى جمهورى اسالمى و الغاى تمام قوانين و                 
 .  اين پروژه ها محکوم به شکست است. نهادهاى آنست

 

 تشکيالت سوئد -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ١٣٩٠بهمن  ١٠ – ٢٠١٢ژانويه  ٣٠

٢۴٠شماره   
 

اجازه نخوهيم داد که رژيم جنايتکار اسالمی و مدافعينش در 
 !کانادا دست به مانور سياسی بزنند

 !کنگره ايرانيان  در کانادااهداف واقعی 
  

نيان کانادا، پادوهای   اژانويه پانل سخنرانی از طرف کنگره اير         ٢٢در روز يکشنبه    
سياست کانادا  "های سفارتی، تحت عنوان          رژيم اسالمی و مهمانان سفره چلوکباب        

سخنرانان اين پانل    .  در تورنتو برگزار شد      "چشم انداز و چالش ها          ،در قبال ايران   
خود "  تخصص"بودند که با          "  متخصص"آخوندهای کرواتی از قرار مشتی                 

بر چهره کريه و جنايتکار رژيم               "  ماسک انسانی  "مذبوحانه تالش ميکردند تا            
تالش ميکردند مذبوحانه  به شنوندگان بقبوالند که رژيم اسالمی يک              .  اسالمی بزنند 

رژيم تروريست و جنايتکار نيست و تجاوز، کشتار، شکنجه، قتل، زن آزاری، اعدام        
کودکان نبايد باعث انزجار افکار عمومی و مردم آزاديخواه بر عليه اين رژيم                              

؟ و از قرار توده های مردم دنيا بايد چشمايشان را بر روی                   !شود    جانيان حرفه ای   
 . اين ارتجاع قرون وسطايی ببندند

 

در اين پانل اين جماعت در نقد تحريم اقتصادی دولتهای اروپايی و آمريکايی                               
اما مخالفت پانليستهای پرو رژيم جنايتکار اسالمی با تحريم                          .  اشاراتی کردند   

اقتصادی کوچکترين ربطی به منافع مردم و زحمتکش در ايران نداشت و از سر                       
الم تا کام مهر سکوت بر نتايج اسفبار              .  شان بود   دفاع از رژيم متبوع و جنايتکار         

مردم در ايران زدند و نگران بودند که چرا غرب با کنگره                                 تحريم بر زندگی    
در مورد تحريم      ،بخوانيد پادوهای جمهوری اسالمی در کانادا           ،ايرانيان در کانادا   

اينها يک کلمه بر عليه جنايتی        .اقتصادی بر عليه رژيم اسالمی مشورت نکرده است       
. که تاکنون رژيم اسالمی عليه مردم در ايران مرتکب شده است صحبت نکردند                       

کالمی از اين نگفتند که تاکنون خود رژيم اسالمی بيشترين و بزرگترين تحريمهای                 
و اگر دول      .  اقتصادی و سياسی و اجتماعی را عليه مردم اعمال کرده است                             

تنها به صف ادامه جنايت رژيم                ،تروريست غربی هم به اين صف پيوسته اند                 
 . اسالمی عليه مردم ايران پيوسته اند

 

در اين جلسه مخالفين حکومت ارتجاعی اسالمی به افشای دولت جنايتکاراسالمی و             
مسئولين جلسه کودنانه کوشيدند جلوی     .  هودارانش در کنگره ايرانيان کانادا پرداختند     

مانع از پخش           ،تبليغات ما و برخی ديگر از فعالين اپوزيسيون را سد کنند                                
تحريم اقتصادی سالح کشتار دسته          "های حزب اتحاد کمونيسم کارگری               اطالعيه

حکم "،   "عليه جمهوری اسالمی و هواداران آن به ميدان بياييد                 "و   "  جمعی است  
و اطالعيه حزب در باره       "  اعدام سعيد ملک پور بدون قيد و شرط بايد ملغی شود                

شوند و  "  رژيم اسالمی     تشديد تبليغات جنگی، پيرامون حمله به تاسيسات هسته ای           "
با کمک ماموران امنيتی خواستند مانع حضور احمد بابايی کادر حزب در محوطه                   

اما در ادامه با افشاگريهای محمود احمدی کادر ديگر حزب در                      .  ساختمان شوند  
 . قسمت پرسش و پاسخ مواجه شدند

 

روی سخن ما با شما مردم آزاديخواه و برابری طلب در تورنتو و                :مردم آزاديخواه 
رژيم جمهوری اسالمی،      .  شما ماهيت رژيم اسالمی را می شناسيد              .  کانادا است  

اين رژيمی است که در     .  رژيمی آدمکش و ضد آزادی و ضد زن و ضد انسانی است           
اين رژيمی است که دست مردم            .  اعدام کودکان در دنيا در مقام اول قرار دارد                  

چشم انسان را با قصاص اسالمی از             .  گرسنه را بجرم گرسنگی قطع کرده است            
زنان را بجرم عشق ورزيدن و دوست داشتن سنگسار کرده               .  حدقه در آورده است    

سال سفره کارگران و مردم کارکن و                   ٣٣اين رژيمی است که بيش از                .  است
. کرده و فقر و گرسنگی بی سابقه ای را به آنها تحميل کرده است                 زحمتکش را خالی  

نبايد اجازه داد تا پادوها و نوکران گوش به فرمان اين رژيم ارتجاعی، از قبيل                              
ها در کانادا و      ، اکثريتی، و ملی اسالمی      کنگره ايرانيان در کانادا و جريانات توده ای       
مردم در ايران عليه سرکوب، خفقان،       .  خارج از کشور دست به مانور سياسی بزنند        

. فقر، گرسنگی، تبعيض، بيعدالتی و برای آزادی، برابری، و رفاه به ميدان آمده اند                 
 .تالش اين مدافعان رنگارنگ برای حفظ اين رژيم پوسيده محکوم به شکست است

 کانادا -تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٢ژانويه  ٢۵



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

 

 !اخراج در کارخانه مزدا ادامه دارد
 

اعالم کرديم به دستور          3/9/90در اطالعيه قبلی در تاريخ           
. نفر از کارگران از کار اخراج شدند           11آشوری مدير مزدا     

بحران اقتصادى بيشتر صنايع را در آستانه ورشکستگى و                  
در پی افزايش تحريمهای          .  تعطيلى کامل قرار داده است            

اقتصادی اخير بسياری از لوازم و قطعات مورد نياز کارخانه           
ديگر در      ،مزدا که از طريق کشورهای ديگر تهيه ميشد                    

خط توليد خودرو ون نارون در چند روز                  .  دسترس نيست  
اخير تعطيل شده است و برخی از خطوط توليدی ديگر                            
کارخانه يا به حالت نيمه تعطيل درآمده يا در آستانه تعطيلی                  

 . کامل واقع شده اند
 

نفر از کارگران خطوط              10در چند روز گذشته دوباره                
سال سابقه کار     5تا    4مختلف توليد که هر يک حداقل دارای          

آشوری در جايی گفته        .  نيز ميباشند از کار اخراج شده اند              
با توجه به وضعيت بحرانی کارخانه ادامه کار به روش      : است

سابق و حفظ کارگران فعال شاغل ديگر برای کارخانه مقرون           
بايد ادامه  )  اخراج و بيکار سازيها   (تعديل ها   .  به صرفه نيست  

بنا به اخبار در آينده نزديک تعداد بسياری از نيروهای               .  يابد
اوباش حکومت    .  خدماتی نيز از کار اخراج خواهند شد                    

اسالمی در مزدا در ادامه سياستهای سودجويانه خود برخی                
مزايای جانبی کارگران را قطع نموده و عالوه بر اينها برای               
به اصطالح کاستن هزينه ها برخی از سرويسهای اياب و                     
ذهاب و اداری کارگران را حذف نموده و همينطور بسياری               
از خطوط تلفن سالنهای توليد و انبار و دفاتر مختلف را بسته                

اعمال سياستهای اخراج و بيکار سازيها، استثمار بيشتر،           .  اند
 ،حذف بسياری از مزايای جانبی کارگران          ،کاهش دستمزدها 

و افزايش شدت استثمار و تحميل فقر و گرسنگی بيشتر به                     
کارگران زحمتکش مزدا و خانواده هايشان از جانب پاسدار                

 .کميته چيها و جانيان حکومت اسالمی همچنان ادامه دارد
 

دريافت دستمزدهای        ،بازگشت به کار کارگران اخراجی              
لغو کار پيمانکاری و قراردادهای موقت و                ،دوران بيکارى  

برچيدن شرکت انگل پيمانکاری راد مردان                     ،سفيد امضا   
صنعت، استخدام رسمی و امنيت شغلی، بيمه بيکاری مکفی،            

ساعته کاری در هفته، افزايش دستمزدها مطابق با             6روز    5
و حق تشکل و اعتصاب از جمله           ،تورم و هزينه های زندگی     

 .خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است
 

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قديم کرج با بيش                 
 9و      6و      3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای              2000از   

 12شيفت کاری      2هزار تومانی و       330ماهه و دستمزدهای     
 ،ساعته شبانه روزی       8ساعته و قسمت رنگ با سه شيفت               

چهل .  سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد                    
درصد کارخانه در مالکيت سپاه پاسداران و شصت درصد                  
سهام کارخانه متعلق به سران جنايتکار حکومت اسالمی                      

محسن رضايی، پاسدار چاقوکش و قاتل و از                                .  است
سرکردگان حکومت جهل و جنايت اسالمی يکی از                                   

 .سهامداران اصلی کارخانه مزدا ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ١٠ – ٢٠١٢ژانويه  ٣٠

٢۴٠شماره   

 

 کارگران شرکت ارکان وزين قيامدشت کرج
 !ماه دستمزد معوق 3

 

نفر از کارگران شرکت ارکان وزين قيامدشت             600بيش از      ،بنا به خبر دريافتى     
ماه گذشته آبان، آذر و دى را                  3کرج تا امروز يازدهم بهمن ماه دستمزدهای                 

عوامل کارفرما با توسل به انواع ترفند و تهديد و کارشکنی از                .  دريافت نکرده اند  
وعده های نامربوط و بی اساس              .  پرداخت دستمزدهای کارگران طفره ميروند          
يکی از عوامل کارفرما خطاب به            .  امروز و فردا حرف هميشگی کارفرماست           

ماه دستمزدهای    3با اين وضعيتی که هست عالوه بر        :  کارگران متعرض گفته است   
 .پرداخت نشده ما برای پرداختهای پايان سال هم مشکل خواهيم داشت

 

ماهه کارگران را باال کشيده اند، حاال که کارگران حق            3دستمزدهای پرداخت نشده 
و حقوقشان را مطالبه مينمايند و دست به اعتراض زده اند با بيشرمی و گستاخی                       

از همين حاال به      .  ميگويند برای پرداخت دستمزدهای پايان سال هم بودجه نداريم             
دنبال فضا سازی و زمينه چينی بيشتر برای سرقت و دزديدن دستمزدهای ناچيز                     

جر زنی و دزدی دستمزدهای اندک کارگران بخشی         .  کارگران در پايان سال هستند    
 .از ماهيت ضد کارگرى و فساد حکومت اسالمی و سرمايه داران است

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای        600شرکت ارکان وزين قيامدشت با بيش از          
هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت            300سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای            

سازنده انواع دستگاههای        ،کاری از صبح تا شب و کار اجباری در ايام تعطيل                    
خط توليدات  .  ماسه شور، کارخانه های آسفالت سازی و انواع سنگ شکن ميباشد               

شرکت برقرار، صادرات محصوالت شرکت به کشورهای منطقه برقرار،                                
درآمدهای ميلياردی سرمايه داران به راه اما با اينحال خبری از پرداخت                                       

  ١٣٩٠بهمن  ١١ – ٢٠١٢ژانويه  ٣١.               دستمزدهای کارگران نيست



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 

 کارگران شرکت آرم فرم
 !ماه دستمزد معوق 9روزهای پايانی سال و 

 

اعالم داشتيم بيش از       7/9/90در اطالعيه قبلی در      
نفر از کارگران شرکت ساختمانی آرم فرم                 150

ماهه ارديبهشت، خرداد، تير،                   6دستمزدهای     
. مرداد، شهريور و مهر را دريافت ننموده اند                      

کارفرما از پرداخت دستمزدها خودداری ميورزد           
و با وعده های دروغين امروز و فردا و در                             
مواقعی به ناچار و تحت اعتراضات و فشارهای               

هزار تومانی می              50کارگران مساعده های             
از قرار هر چه دستمزدهای اندک                       .  پردازند

کارگران پرداخت نشده و معوق ميشود تمايل و                   
اشتهای سرمايه داران برای سرقت و دزدی از                   
سفره های خالی خانواده های کارگری نيز افزايش           

ماه   9هم اکنون بيش از        ،تا روز هفتم بهمن    .  مييابد
است که دستمزدهای کارگران به گرو گرفته شده              

 . است

 

بازار داللی و ارز و سکه در ايران در اين روزها             
برای سرمايه داران و عوامل حکومت اسالمی داغ         

در حالی که کارگران و خانواده هايشان در            .  است
. دريايی از فقر و رنج و محروميت غوطه ورند                 

دستمزدهای کارگران در حسابهای بانکی آقايان               
مفتخور تلنبار شده و به داللی و خريد و فروش                     

در چند روز گذشته که             .  ارز و سکه مشغولند         
اعتراضات کارگران آرم فرم نسبت به اين همه                   

حضرات سر      ،دزدی و اجحاف باال گرفته است            
. کيسه را شل نموده و به حاتم بخشی افتاده اند                       

اينبار با بيشرمی و گستاخی خارج از وصف به هر          
ماه کار بدون دستمزد       9يک از کارگران در ازای       

هزار تومان مساعده و اللحساب پرداخت        20تا    10
اين مبلغ حتی برای هزينه اياب و ذهاب          !  نموده اند 

يک هفته کارگران آن هم با اتوبوس کفايت نميکند             
چه رسد به قرض و بدهکاری و اجاره خانه و                       
هزينه های سرسام آور زندگی در اين آشفته بازار             

 .اسالم و سرمايه داران

 

نفر کارگر        150شرکت آرم فرم با بيش از                       
هزار   300قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای          

تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز            
مجری احداث پروژه های راه سازی و              ،کارفرما

دفتر مرکزی شرکت در خيابان           .  ساختمانی است  
قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در                  
پروژه ساختمان سايپا در کاشان و بخشی ديگر از             
کارگران در پروژه های ساختمانی در اروميه                     

 .مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ١٠ – ٢٠١٢ژانويه  ٣٠
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 طرح اخراج کارگران شرکت کال سيمين
 )معادن انگوران زنجان(

 

نفر از کارگران شرکت حفاری کال         1700طرح اخراج گسترده بيش از         ،بنا به خبر دريافتى   
معدن سرب و روی در منطقه انگوران زنجان و همچنين دو معدن ديگر                 3سيمين مستقر در    

شرکت در مناطق بندر عباس و قشم توسط هيئت مديره شرکت تصويب و از طريق کارگر                       
زاده مدير شرکت و از عوامل جانی و سابقه دار در سپاه پاسداران حکومت اسالمی برای                         

سياست اخراج و   "  کارگر زاده "بنا به دستور    .  اجرا به امور اداری شرکت ابالغ گرديده است        
از هم  .  بيکار سازی کارگران بايستی تا پايان سال يعنی تا دو ماه و نيم ديگر عملی گردد                           

نفر ديگر از کارگرانی که در دفتر مرکزی شرکت در تهران مشغول               50اکنون طرح اخراج    
بهانه عوامل کارفرما برای اخراج کارگران ناتوانی و بحران                 .  به کارند در حال اجراست       

. مالی بعلت مسدود شدن راههای صادرات سرب و روی ناشی از تحريمهای  اقتصادی است                 
کار سنگين و پر مخاطره در معدن، دستمزدهای ناچيزی که با انواع کارشکنی و تاخير                              
پرداخت ميشود، قراردادهای موقت يکماه و سفيد امضا و تهديد مداوم و هميشگی فقر و                              
بيکاری زندگی کارگران و خانواده هايشان را در گرداب گرسنگی و اضطراب روز افزون                   

 .فرو برده است

 

شرکت کال سيمين و کارگر زاده و هيئت مديره اش همگی از سپاه              :  يکی از کارگران ميگفت   
پاسداران حکومت اسالمی و از آدمکشان حرفه ای هستند که هر کدام در سابقه خود دريايی                     

الشخورهای جنايتکاری  .  اينها بويی از انسانيت نبرده اند      .  از جنايت و آدمکشی محفوظ دارند      
همين چند روز پيش سر انجام      .  هستند که در پناه حکومت اسالميشان به قتل و دزدی مشغولند           

ماه تاخير با کلی جنجال و کشمکش و اعتراض موفق به دريافت دستمزدهای آبان،                   3پس از   
در عوض گفته اند تا پايان سال ميخواهند نصف بيشتر کارگران را اخراج               .  آذر و ديماه شديم   

اخراج و بيکار سازی کارگران در پايان هر سال سياست هميشگی و ثابت حکومت و                 .  نمايند
فقر و گرسنگی و اخراج و بيکاری عيدی حکومت اسالمی سرمايه                      .  سرمايه داران است    

اينها با اخراج از يکطرف از شر کارگران قديمی و با                  .  داران به خانواده های کارگريست       
تجربه خالص ميشوند، از طرف ديگر بخش زيادی از کار روی زمين مانده را با افزايش                         

عالوه بر اينها اگر قرار بر           .  فشار و زمان و حجم کار به ديگر کارگران تحميل مينمايند                    
استخدام نيروهای جديدی باشد با سو استفاده از فقر و بيکاری گسترده ای که دامن گير زندگی      
کارگران نموده اند نيروهای جديد را با دستمزدهای کمتر و در تحت شرايط کاری بمراتب                       

برای اين حکومت و ارازل و اوباشش اهميتی ندارد که پايان                  .  سنگين تری به کار ميگيرد       
سود بيشتر به بهای     .  سال است، که خانواده های کارگران گرسنه و برای نان شب محتاجند                 

 .ساله اين حکومت است 33هر جنايتی کارنامه 

 

نفر کارگر، با قراردادهای از يکماه تا يکسال و             3500شرکت حفاری کال سيمين با بيش از          
هزار تومانی و کار شبانه روزی طاقت فرسا در اعماق زمين مجری                            300دستمزدهای   

معدن در منطقه انگوران زنجان و دو معدن ديگر در مناطق                  3استخراج سرب و روی در        
 .دفتر مرکزی شرکت در خيابان عباس آباد تهران واقع است. قشم و بندر عباس ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ١١ – ٢٠١٢ژانويه  ٣١

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
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 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 

 مضحکه انتخابات رژيم اسالمی 
 !را بر سرشان خراب کنيم

 

به انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از هم اکنون باندهای رژيم برای تعيين سهم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و                                   
خواهان کسب  .  رژيم بدنبال بيشترين سهم در اين مضحکه انتخاباتی است              "  اصولگرای"باند خامنه ای و جناح راست            .  جان يکديگر افتاده اند     

باند .  کنند"  گرم"انتخاباتی شان را     "  تنور"در عين حال از رقبای خود ميخواهند که             .  هژمونی مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند            
جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن          .  مشغول لشگر کشی اند    .  احمدی نژاد مشغول جمع کردن نيرو برای جدالهای بزرگتر آتی است             

آيا ميتوانند کماکان سهمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت                       !  مترصدند.  است که باالخره چه سياستی اتخاذ کنند         
تسليم تمام و کمال و اظهار ندامت شرط حضورشان در اين               .  جناح راست خواهان ذلت و حقارت کاملشان است          .  کامال استيصال آميزی قرار دارند     

 .شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است. نمايش مضحک است

 

کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان       "  کابوس انتخاباتی . "تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو هستند          .  اما اين تمام واقعيت نيست     
حتی خودی ترين   .  ندارد"  انتخاباتی"ميدانند که کسی ذره ای توهم به اين مضحکه             .  هراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند              .  است

خودی هايشان هم ميدانند که ديگر سرنوشت سهمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذهبی بلکه در جدال سرنوشت         
روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه سران رژيم            .  تعيين خواهد شد    ،ساز با مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند           

رفسنجانی برايشان راهگشا نيست و بازتابی در           "  راه حل های   "بی دليل نيست که       .  اسالمی به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود               
از اين رو برای حضور      .  بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند                       .  صفوفشان ندارد 

 .تا شايد بهانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند ،خود پيش شرط تعيين ميکنند

 

شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندهای آدمکش و اسالمی که هرکدام بيش از سه                   .  مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواهند کرد        
از نظر  . "پوچ و بی معنا و عين حقارت است           ،دهه سهم مهمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند                       

نه فقط اين راى بيهوده است، بلکه حتى اگر شمرده ميشد، انتخاب بين بد و                   .  مردم، شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست، و بايد تحريم شود               
مدتهاست .  مردم انتخابشان را کرده اند    ."  هيچکدام از اين جناح ها صالحيت حکومت در ايران را ندارند           .  بدتر هم نبود، انتخاب بين بدتر و بدتر بود         

مردم خواهان جامعه ای آزاد و برابر و           .  که انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذهب و استثمار است                         
و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست و                                              ،مرفه اند 

ن تماشگر اجرای اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در اي                                     
زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به                         ،دوره در دستور قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش            

 عمر سياه اين رژيم قرار دهد؟

 

اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند                                   
عليه   ،هر تجمع و هر گردهم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی                  .  مراسم اسالمی را  بايد بر سرشان خراب کرد        

 .تبديل کرد ،عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم ،عليه زن ستيزی ،عليه خفقان ،استبداد

 

که وجود دارد بيشترين اعتراض، تظاهرات، و             "  انتخاباتى اى  "حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواهد تا در فضاى                         
بايد .  اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد                   .  اعتراض سياسى را انجام دهند    

 !ميتوان کارشان را تمام کرد. با قدرت به ميدان آمد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ژوئيه  ١٧ -  ١٣٩٠تير ٢٧

٢۴٠شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


