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 آزادى بيان 
 “باورهاى مردم”و 

 

فتواى آخوند دايناسورهاى اسالمى عليه شاهين نجفى                  
همه ميدانند که     .  اقدامى سياسى با مصارف داخلى بود           

سالهاست مردم در صف نان و گوشت و در اتوبوس و                  
. فحش ميدهند  "  مقدسات اسالمى  "تاکسى و مهمانيها به         

اظهارات سران حکومتى در نماز جمعه ها از بى دينى و           
دين گريزى جوانان و در خطر بودن اسالم بيانگر اين                  
واقعيت است که ضديت با اسالم در آن جامعه چه ابعادى           

نفس اينکه حکومت مجبور است بطور مستمر يک         .  دارد
داشته باشد به تنهائى    "  بدحجابى"ارتش هميشه آماده عليه     

. شاخص مهمى از ضديت مردم با قوانين اسالمى است              
عليرغم فقر و بى           ،نفس زندگى و تمايالت نسل جديد            

اوضاع دانشگاهها و           ،آيندگى که به آنها تحميل شده               
همه     ،رشد سرطانى تن فروشى در جامعه                     ،مدارس

بيانگر اين واقعيت است که از بيضه اسالم چيزى باقى                
 . نمانده است

 
بحث برسر يک ترانه و اقدام يک جوان هنرمند در            ،خير

بحث برسر اينست که بايد جلوى            .  خارج کشور نيست    
بحث برسر يک موج برگشت          .  سيل ديگرى را گرفت      

ضد اسالمى در خود جامعه ايران است که به آخوند و                   
اقدام دايناسور آيت اهللا هاى       .  اسالم و خرافه پايبند نيست      

" غير طبيعى "و  "  جديد"حکومتى نه واکنشى به امرى          
بلکه تالشى آگاهانه براى جلوگيرى از فروپاشى عمارتى         

اين تنها   .  است که ديگر چيزى از آن باقى نمانده است                
چادر سياه اختناق برسر واقعيات آن جامعه است که                       
عکسى يک بعدى و مخدوش از واقعيات چند بعدى به ما             

کسانى که نفس صورت مسئله را از                      .  نشان ميدهد   
حکومتيها قبول ميکنند و حول و                  

  ،يادداشت سر دبير
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 کارگران پروژه اى پتروشيمى دماونداعتصاب 

 پايان سومين روز اعتصاب 
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 بمناسبت سالروز تشکيل حزب



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

حوش آن جدل ميکنند در انکار               
اين واقعيات عظيم اجتماعى سهيم        

بايد در مقابل تهديد و                       .  اند
مستقل از          ،تروريسم اسالميون    

ايستاد اما    ،دالئل و محاسبات آنها     
 . صورت مسئله را گم نکرد

 
يک اهميت اين رويدادها باز                    
کردن مجدد سواالتى است که                  
بارها در باره آن بحث شده و                    
ظاهرا خيلى ها وانمود ميکردند            
که به جزئى از فرهنگ سياسى              

 ،آزادى بيان .  شان تبديل شده است    
از     ،اين عبارت ساده و بيگناه               

جمله اين مباحث است که بار                   
ديگر به مرکز بحث و جدل رانده          

آزادى بيان و روايتهاى                 .  شد
مختلف از آن سنگرى شد تا هر              
کسى رابطه اش و موقعيت اش را        
با نگرانيهاى حکومت اسالمى               

بسيارى که ظاهرا عليه    .  تنظيم کند 
فتوا و فتوا دهندگان بودند اما عمال       
چهارچوبهاى اسالمى فتوا                        
دهندگان را پذيرفتند و همراه آنان         
و به بهانه اظهار نظر در باره                  

از موج ضد        ،ترانه شاهين نجفى    
اسالمى در خود آن جامعه وحشت       

اينها کسانى   .  شان را بروز دادند       
خودشان را     "  مقدسات"اند که         

به   ،به مذهب احتياج دارند       ،دارند
ترويج خرافه در بسته بندى                       

و با ژست           "  باورهاى مردم     "
نياز "  احترام به باورهاى مردم        "

دگر "اينها اليه هاى                  .  دارند
همان چهارچوبها در            "  انديش

 . بيرون حکومت اند
 

 آزادى بيان
تا به خود بحث آزادى بيان بطور           

بيان قيد و شرط           ،کلى برميگردد  
تابع هيچ نوع        ،مرز ندارد     ،ندارد

هيچ    ،نيست"  مقدساتى"تبصره و     
گروه و قدرت و دولت و حکومت         
و مذهب و آتوريته و عشيره اى              

 

 آزادى بيان 
 ...“ باورهاى مردم”و 

نميتواند غل و زنجير بپاى                 
نقد يک وجه    .  آزادى بيان ببندد   

کسى که  .  مهم آزادى بيان است    
 ،از نقد سياسى ناراحت ميشود       

کسى از نقد دچار ماليخوليا و            
 ،واکنشهاى غير طبيعى ميشود      

خود بايد بدوا به طبيب مراجعه       
چنين کسانى صالحيت          .  کند

دفاع از آزادى بيان ندارند                  
چون هنوز دامنه تحمل سياسى       
شان از همان دايناسورهاى               

شبه .  اسالمى فراتر نرفته است    
که در صورت     "  اپوزيسيونى"

مسئله جمهورى اسالمى                     
شريک است و بحث اش                      

شکاف در جامعه      "اينست که      
ايران بين بى دينى و ديندارى           
نيست بلکه بين دمکراسى و              

به دين نياز      ،"ديکتاتورى است 
به    ،به خرافه نياز دارد          ،دارد

دمکراسى لويه جرگه اى نياز          
چنين کسانى وقتى               .  دارد

احساس فشار کنند دوباره قمه          
و پونز جيب ميگذارند و                       
مخالفين شان را مشمول الطاف      

 . اسالمى ميکنند
 

يک رگه عمومى در بحث                  
آزادى بيان اينست که مسئله              
امروز مردم ايران چى هست و      
چى نيست و البته خود جواب            
ميدهد که مسئله تهاجم به دين            

استداللها متنوع و متلون  . نيست
اند اما اين تنوع و تلون ميان              
طيفهاى يک بستر سياسى واحد      
است که با نفس تهاجم به دين و        

. مذهب و اسالم مسئله دارد               
همه اينها انواع ادله براى ما              

 ،رديف ميکنند که کوتاه بيائيد         
سفره اسالم را از آخوند و                   

به    ،حکومت اسالمى جدا کنيد      
 ،باورهاى مردم احترام بگذاريد   
 ،سکوالر باشيد نه ضد دين               

منتقد صلحجو باشيد نه منتقد             

٢۵۶شماره   
مردم ايران صدقه         ،"ايدئولوژيک"

توهين   ،عينى باشيد نه ذهنى     ،ميدهند
کارگران    ،با آزادى بيان فرق دارد        

و صف    ،امرشان اينست و آن نيست     
طويلى از استداللهائى که البته حکم        
قتل و فتواى قتل را محکوم ميکند              

مالحظات و بايدها و نبايدهاى        "اما"
 . خود را دارد

 
اين طيف سياسى خودشان                              

اگر در                      ،دارند"  مقدسات"
اسالمى شريک نباشند        "  مقدسات"

دستکم به مذهب بعنوان ابزارى مهم       
برخى شان    .  و ضرورى مينگرند      

مانند ناسيوناليستها مخالفت شان با           
اسالم برسر هژمونى اسالم و                      
ناسيوناليسم است و نه مخالفت با                
وجود مذهب و دستگاه واتيکان                  

اينها طبق تاريخ سياه                .  اسالمى
دورانهاى قديم شان مذهب و سلطنت      
را دوقلوى ضرورى اى ميبينند که          
يکى سلطان و هديه خدا به مردم                 
است و يکى توجيه گر الهى قدرت            

بخشى ديگر که دمکراسى        .  سلطان
بدون اسالم و حکومت               ،ميخواهد

اسالمى و مشارکت با اسالميها                   
. نميتواند دمکراسى را تعريف کند          

سکوالرهايشان مرتبا تاکيد ميکنند          
. که آنها سکوالر اند و نه ضد دين             

در طيف راديکال تر و جوانان                    
مبارزه با مذهب امرى                        ،اينها

تابعى از نفى سرمايه       ،تاريخى است 
مبارزه      ،دارى بطور کلى است              

و بحث تقابل      ،طبقاتى مهم تر است     
با مذهب انحرافى نابخشودنى است         
که به اتحاد طبقه کارگر ضربه                   

اين استداللها البته يک                 .  ميزند
اپسيلون پايشان روى زمين واقعى و       
طبقاتى و تاريخى نيست و تنها                     
زبانى متفاوت براى موضع سياسى        

. متفاوتى در مقابل مذهب است                  
موضعى که اشتراک با                                     
ناسيوناليستها و جمهوريخواهان و          
حتى اسالميون متفرقه را روتوش            

 . کند
 

پاسخ بسادگى اينست که آزادى بيان         
و نقد و ابراز وجود در اشکال                      

 ،اوال حق هر کسى است              ،مختلف
ثانيا مبصر و مجمع تشخيص                       

 ،مصلحت و اداره ارشاد نميخواهد         
ثالثا مرز ندارد و هيچ محدوده اى              

رابعا به        ،مصون از آن نيست          
هر کسى   "  مقدسات"اعتقادات و     

برميخورد بايد تحمل داشته باشد و      
 ،فتوا دهد     ،حق ندارد شانتاژ کند      

روانکاوى و    ،تهديد و ارعاب کند    
انسانها يکبار    .  نشر اکاذيب کند      

بدنيا مى آيند و حق دارند در اين            
يکبار هرچه دلشان ميخواهد و با          
هر چهارچوبى که ميخواهند                   
بگويند و هيچ قانون و دولت و                

. قدرتى نميتواند مانع آن شود                  
قانون نهايتا بايد اين حق را                        
برسميت بشناسد و مانع تعرض به      

. آزادى بيان به هر بهانه اى شود          
 . همين

 
 باورهاى مردم

وسيله اى است    "  باورهاى مردم "
که هر کسى که مخالف حرف                 
انتقادى من و شماست پشت آن                
سنگر ميگيرد و اعتراض ميکند          

اين حرف شما عليه باورهاى      "که  
به باورهاى مردم     "  ،"مردم است  

بگذاريد بپرسيم  "!  احترام بگذاريد 
که باورهاى مردم در کدام مرجع         
و نهاد و اداره مورد توافق عموم          
ثبت شده است و کدام قانون همه            
را ملزم کرده است که به اين                    
باورها گردن بگذارند؟ مردم                  
باورهاى مختلفى دارند و اين                  
باورها قبل از اينکه باور خودشان      

اگر .  باشد باور طبقات حاکم است      
سلطنت در ايران حاکم باشد من و        

" ملت ايران  "شما به اجبار جزو         
باورهاى "محسوب ميشويم و                

. چنين و چنان ميشود    "  ملت ايران 
اگر اسالم قدرت را در دست                   

امت "داشته باشد من و شما جزو          
سرشمارى "  اسالمى ايران          

باورهاى امت اسالمى    "ميشويم و    
طور ديگرى تعريف             "  ايران
اگر عشاير و اقوام و                .  ميشود

باورهاى    ،فدراليستها حاکم شوند     
مردم صد جور ميشود و هر کدام         

 ،"تازى"  ،"پست"ديگرى را           
و "  سوسمارخور"  ،"شوونيست"

صد ناشايست ديگر ميداند و تثبيت 
باورهاى رسمى مردم به جنگ             

. داخلى و نتايج آن گره ميخورد             
از کل    ،اگر دمکراسى حاکم باشد     

اين ماتريال شناعت پيشا تاريخ             
٣صفحه نمونه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

بردارى ميکنند و تناسب و تقسيم           
قدرت بين آنها را باور مردم                     

 . ميشمارند
 

در اين ميان اين خود مردم اند که           
کسى نظرشان را        ،بى تقصير اند    

جائى دسته جمعى اعالم       ،نميپرسد
چه    ،نکردند که چه باورى دارند         

و در قبال انتقاد و          ،باورى ندارند 
اعتراض چه ميگويند و چگونه              

و "  مردم"ميخواهند عمل کنند؟          
کاغذ کادو و        "  باورهاى مردم   "

چهارچوبى است که هر مرتجعى         
تالش ميکند عقايد خود را بر اين           
اساس موجه جلوه دهد اما در                    
دنياى واقعى عليه عناصر و آحاد          

به نام   "  مردم"و گروههاى همان       
پاسخ !  مى ايستد "  باورهاى مردم "

به همه اين طيف اينست که مردم           
فرهنگ     ،باورهاى مختلفى دارند      

عقايد و            ،هاى مختلفى دارند           
آرمانهاى     ،سنتهاى مختلفى دارند      

مردمى يکدست و        ،مختلفى دارند  
يک جور با عقايد و باورهاى                   

پشت .  يکسان وجود خارجى ندارد    
داور جهان      ،مردم سنگر نگيريد     

عقايد خودتان را بگوئيد و         ،نباشيد
براى آن مبارزه کنيد و نيرو جمع          

 . کنيد
 

وانگهى چرا بايد به هر عقيده و              
باور مردم احترام گذاشت؟ اين               

" حق. "توقع بسيار ناموجهى است    
احترام به   "افراد و گروهها  با               

هر .  آنها خيلى فرق دارد        "  باور
کسى حق دارد به هر خرافه و به            
هر ارتجاعى باور داشته باشد و با        

اما چرا  .  صداى بلند آنرا اعالم کند    
بحث حق داشتن را به بحث                        
سکوت در مقابل عقايد ارتجاعى          

احترام به باور          "تحت عنوان          
بسط ميدهيد؟ آيا دليل اين          "  مردم

نيست که تحت اين پوشش                           
ميخواهيد از همان ارتجاع سياسى       
دفاع کنيد؟ ما نه کالنتر باورهاى           

 

 آزادى بيان 
 ...“ باورهاى مردم”و 

مردم هستيم و نه به باورهاى            
عهد عتيقى و ضد آزادى                      

نه فقط احترام  . احترام ميگذاريم
نميگذاريم بلکه براى تغيير آنها      

. مستمرا تالش و مبارزه ميکنيم    
قانون بايد آزادى بيان را براى         
همه برسميت بشناسد اما                      
شهروند در مقابل شهروند                 
موظف نيست در مقابل عقايد           

باالخره .  همديگر سجده کنند        
بايد حق وجود داشته باشد و               
آزادى بيان و نقد باورهاى                  
ديگر وجود داشته باشد تا                    
جامعه بتواند بين عقايد درست        
و غلط انتخاب واقعى اش را              

اساسا تصور اينکه              .  بکند
جامعه اى بدون نقد و بدون                 
عبور از خرافه بتواند جلو                  
برود تصورى غير تاريخى و          

 . مذهبى گونه است
 
 " توهين به عقايد مردم"

اگر عده اى ميگويند بايد به                
 ،عقايد مردم احترام بگذاريد            

عده بيشترى در مخالفت با هر         
اين آزادى بيان    "نقدى ميگويند    

توهين به عقايد مردم              ،نيست
در مورد عقايد مردم         "!  است

"باالتر صحبت کرديم      توهين . 
ابزارى براى   "  به عقايد مردم     

ايجاد مناطق ممنوعه نظامى و        
" ناموسى"امنيتى و حيثيتى و          

است که از هر نقد و بررسى             
اسالم پديده اى را       .  مصون اند  

ناسيوناليسم پديده    ،توهين ميداند 
هر کسى که                    .  ديگرى

ميتراشد بدنبال آن       "  مقدسات"
را غير    "  توهين به مقدسات      "

وانگهى .  مجاز اعالم ميکند         
توهين با افترا به افراد حقيقى و       

توهين .  حقوقى بسيار فرق دارد   
قلمرو بسيار خاکسترى ترى            
است و بيشتر تابعى از فرهنگ       

نوع نگرش به پديده            ،سياسى

٢۵۶شماره   
عقب       ،درجه وسعت نظر                 ،ها

و         ،ماندگى و جمود فکرى                       
شما مثال  .  فاکتورهاى فرهنگى است   

ميتوانيد با کاريکاتور در خيلى                   
کشورها افراد و شخصيتهاى سياسى     

 ،و هنرى و مذهبى را مسخره کنيد           
در صورتى همين کار در ايران و             
عراق با يک الم شنگه و چه بسا                  
شورش و تحريک ملى و مذهبى                

شما ميتوانيد حرفى و       .  روبرو شود  
ضد زن و         ،طرحى را سکسيستى     

غيره بناميد در صورتى که بخشى            
 ،ديگر در جامعه آنرا امرى عادى           

و حتى صورتى از       ،پيش و پا افتاده    
شما .  آزادى بيان و ابراز وجود بداند     

ميتوانيد مولتى کالچراليسم و تقسيم          
انسانها به مارکهاى قومى و ملى و            
اصيل و غير اصيل را يک پيشرفت        
بدانيد و يکى ديگر آنرا عين راسيسم       

ظاهرا حرف دومى ميتواند          .  بداند
براى اولى راسيستى باشد و                          

و در هر دو حالت به                     ،برعکس
 ! عقايد دو طرف توهين شده است

 
توهين به    "کسانى که پشت بحث              

و يا      ،سنگر ميگيرند  "  عقايد مردم  
کسانى که مثال ميگويند فالنى قصد          

 ،توهين نداشته و عملش توهين نبوده     
: همه در يک اصل مشترک اند                   

اما توهين چيست؟ چه کسى       !  توهين
قبول کرده است که اقدامى توهين              
است بجز کسانى که ميخواهند با اين       
چماق نگذارند من و شما حرف                   
بزنيم؟ اصال فرض کنيم کسى قصد         

آگاهانه خواسته توهين      ،توهين دارد 
شما آگاهانه     "  مقدسات"به          ،کند

من .  فحش و بد و بيراه گفته است         
ميپرسم چه ايرادى دارد؟ اگر شما       

! نمى پسندى خوب اينکار را نکن       
شما هم ميتوانى به همه                                

و باورهاى اين طرف      "  مقدسات"
تا ميتوانى توهين کنى و خودت را       

اين که لشکر کشى و        !  خالى کنى 
 . قشون راه انداختن نياز ندارد

 
در جائى که           ،در دنياى واقعى      

آزادى همه برسميت شناخته شده         
در جائى که سرکوب                      ،است

سياسى و فقر و ناامنى وجود                   
احترام انسانها به هم باال             ،ندارد
شعور و فرهنگ حاکم و         .  ميرود

مرزهاى کهنه عقايد مردم و معنى      
توهين و همه چيز زير و رو                     

دين بعنوان دکانى براى         .  ميشود
لفت و ليس و آخوند و خاخام و                
کشيش بعنوان قديس و مقدسات             

فرهنگ با   .  مذهبى رنگ ميبازند    
شرايط اجتماعى تدريجا متحول           

قوانين جديد و                       .  ميشود
آزاديخواهانه خود منشا ايجاد                 
فرهنگ جديدى ميشود و اين                   
استدالل هاى عهد بوقى و محافظه      

 . کار بى معنى ميشوند
 

تا به بحث آزادى بيان                 ،امروز
 ،بصورت مجرد آن مربوط است        

بايد از تماميت آن دفاع کرد و                  
تسليم سيم خاردارهاى اسالمى و         

. ناسيوناليستى و دمکراتيک نشد         
اين چهارچوبها خود ضد آزادى           
بيان و نفس آزادى بشر و خود                 

 . * صورت مسئله امر آزادى اند

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

پنج سال پيش          :يک دنيای بهتر     
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

. فعاليت خود را رسما آغاز کرد            
اين موقعيت فرصتی است برای            
بررسی جايگاه و فعاليتهای                      
تاکنونی حزب و راهی که بايد                 

در اين زمينه مسائل      .  پيموده شود 
زير نيازمند بررسی و ارزيابی             

 . اند
 

چه زمينه ها و مسائلی باعث      :  الف
جدايی از حزب کمونيست                         
کارگری و پايه گذاری حزب اتحاد   
کمونيسم کارگری شدند؟ آيا راهی       
برای جلوگيری از انشقاق وجود           
نداشت؟ آيا همان مسائل کماکان بر      

ويژگی :  قوت خود باقی اند؟ ب           
های حزب اتحاد کمونيسم                          
کارگری که اين حزب را از ساير         
احزاب موسوم به کمونيسم                        

کدام     ،کارگری فعاليت می کنند          
حزب اتحاد کمونيسم        :  است؟ ج   

کارگری چه سنگرهايی را فتح              
کرده است؟ موفقيتها و نقاط                      
ضعف اين حزب کدام است؟ چه            
نقشه عملی برای مقابله با آن در             

 دستور داريد؟
 

آنچه باعث شکل            :علی جوادی   
گيری فراکسيون اتحاد کمونيسم            
کارگری و پس از آن حزب اتحاد          

دوری و        ،کمونيسم کارگری شد      
عبور خط و پراتيک حاکم بر                   

در "  حزب کمونيست کارگری       "
دوران ليدرشيپ حميد تقوايی از           
مبانی پايه ای کمونيسم کارگری و       
سياستهای کمونيستی منصور                

مساله اين نبود که ما       .  حکمت بود 
به سياستهای جديدی رسيده بوديم         
و بنا بر شرايط حاکم بر آن حزب           
ديگر نميتوانستيم اين سياستها در         
آن حزب پراتيک کنيم و به جلو              
ببريم و نتيجتا از آن حزب جدا                 

ما برای  .  مساله برعکس بود . شديم

 

 در سالروز حزب
 

 گفتگو با على جوادى

پيشبرد پراتيک کمونيستی                 
حزبی که منصور حکمت پايه         

بمنظور تداوم            ،گذاشته بود     
پراتيک آن سياستها ناچار شديم     
که خودمان را متمايز کنيم و             
فراکسيون اتحاد کمونيسم                   
کارگری را بمنظور تاکيد بر            
اين سياستهای کمونيستی پايه          

ما نميتوانستيم      .  گذاری کنيم     
اجازه دهيم که پراتيک و                     
سياستهای جديد خط حميد                   
تقوايی به پای سنت کمونيسم             
کارگری و مشخصا خط                      

ما .  منصور حکمت نوشته شود    
نميتوانستيم شاهد حاشيه ای              
شدن و دفن سياستهای کمونيسم      

 .کارگری باشيم
 

ما تالش بسياری کرديم که                 
توجه رهبری وقت حزب را به       
تناقض سياستهای جديدش با             
مبانی پايه ای کمونيسم                          

موفق .  کارگری جلب کنيم           
از اين رو ناچار شديم          .  نشديم

راه خود را متمايز کنيم و پرچم       
کمونيستی منصور حکمت را         

. در اين حزب در دست بگيريم       
طنز تلخی است زمانيکه در              
حزبی که بر پايه سياستهای               
کمونيسم کارگری شکل گرفته        

خود اين خط در دوره ای          ،بود
در اقليت قرار بگيرد و ناچار           
شود خود را در قالب و ظرف          

 . ديگری سازمان دهد
 

. برای ما اين جدايی ساده نبود         
ما سهم مهم و تعيين کننده ای             
در شکل دادن و پيشبرد حزب          

اين .  کمونيست کارگری داشتيم   
بر شانه های ما      .  حزب ما بود   

. قامتی استوار و رسا يافته بود        
از اين رو پيش از آنکه اين                 
جدايی برای کمونيسم و کارگر       

" ناخوشايند"در درجه اول               

٢۵۶شماره   
برای خود ما سخت و تلخ         ،بنظر آيد 

آلترناتيو .  اما ما مختار نبوديم       .  بود
يا .  ديگری در مقابل خود نداشتيم           

بايد می مانديم و شاهد حاشيه ای                 
شدن و دفن خط و پراتيک                               
کمونيستی منصور حکمت در حزبی     
که خود بنياد گذاشت بود باشيم يا                
آنکه عليرغم سختی و مشکالت                 
بسيار راه پيشارويمان راهمان را             
جدا کنيم و با امکانات بسيار                          
محدودتر تالش کنيم اين پرچم را در       
صفوف طبقه کارگر و جامعه                      

ما راه    .  همچنان پابرجا نگهداريم       
سخت اما اصولی و کمونيستی را             

آلترناتيوهای ديگر    .  انتخاب کرديم   
 .برای ما موضوعيت نداشتند

  
پرسيده ايد آيا راهی برای جلوگيری       
از انشقاق موجود نبود؟ پاسخ من               

اگر خط حاکم به               .  مثبت است    
رهبری حميد تقوايی از تعرض به            
مبانی کمونيسم کارگری عقب نشينی     

اگر تالش نميکردند با توسل       ،ميکرد
به شيوه های غير کمونيستی و                     
رواج مناسبات نا سالم در تشکيالت        

اگر     ،برای خود نيرو گرد آورند             
يکی از زشت ترين کمپين های                   
سياسی و فردی را در تشکيالت                 

آنگاه بنظرم          ،براه نمی انداختند         
ممکن بود که جلوی اين انشقاق را            

جلوگيری از انشقاق به               .  گرفت
معنای جلوگيری و محدود کردن اين      
خط در ميزان عبورش از سنتها و             
مبانی کمونيسم منصور حکمت                 

واقعيت اين است که اين . معنی ميداد
خط در حزب کمونيست کارگری             

اينطور نبود که يک          .  موجود بود   
شبه جماعتی خواب نما شده بودند و        
پراتيک و سياستهای ديگری را در          

اين سياستها  .  دستور قرار داده بودند   
و ديدگاه در آن حزب هم موجود                 

اما تمام مساله اين بود که نفوذ          .  بود
و قدرت خط منصور حکمت اجازه         

اجازه .  تعرض به اين خط را نميداد        
نميداد که اين خط در اين ابعاد                      

خط کمونيسم     .  عرض اندام کند         
کارگری با حضور منصور حکمت        
تحرک عملی و واقعی اين خط را              

 .کامال محدود کرده بود
  

اين خط تاريخچه معينی در کمونيسم      
در حزب کمونيست         .  ايران دارد    

ايران زمانيکه تقابل گرايشات در       
نماينده جناح    ،آن حزب باال گرفت   

مانع معينی در مقابله       .  سانتر بود  
گرايش کمونيسم کارگری با                    
ناسيوناليسم کرد سربلند کرده در         

در تقابل با دمکراسی                   ،حزب
خواهی غربی و گرايش آنتی                  

. پوپوليسم سانتر در آن حزب بود        
اين خطوط از کمونيسم کارگری          

گرايش .  شکست خوردند             
ناسيوناليستی و دمکراسی خواه           
آن حزب تغييرات دگرگون کننده         
ای را از سر گذراند بطوريکه                
اکنون قابل تشخيص با گذشته شان      

مشتی قوم پرست و تماما        .  نيستند
اما گرايش سانتر    .  راست شده اند   

. در اين حزب راه متفاوتی رفت           
برخی از شخصيتها و چهره های         
اصلی اش خانه نشين شدند و با              
شکست بلوک شرق و موج تهاجم        
عليه کمونيسم و مارکس و                         
آزاديخواهی با سياستها و                           

. آرمانهای گذشته خود وداع کردند    
بخشی ديگر اما خود را لنگ                   
لنگان کشيدند و برای خود                         
سايبانی در حزب کمونيست                    

به حزب     .  کارگری پيدا کردند        
منصور حکمت پيوستند اما به اين       

. کم تحرک شدند     .  سنت نپيوستند  
سياست کج دار و     .  کم حرف شدند  

دو .  مريض را دنبال ميکردند            
رويداد مهم به اين خط تحرک                 

يک عروج      .  ويژه ای بخشيد          
جنبش دوم خرداد و ضرورت                
تقابل همه جانبه با اصالح طلبی           
حکومتی بود و ديگری مرگ                 

اين دو   .  نابهنگام منصور حکمت    
روند توازن قوا را به نفع اين خط         

توانستند به اهرمهای      .  تغيير داد  
اصلی تشکيالتی حزب کمونيست       

در اين   .  کارگری چنگ بيندازند     
۵صفحه دوران بود           



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

که سياستهايشان را در ابعاد                      
متفاوت طرح و در دستور                         

در .  پراتيک تشکيالت قرار دادند      
اين دوران بود که جدايی ها بيشتر        

بعالوه از طرف        .  و بيشتر شد       
که   ،ديگر گرايش کورش مدرسی     

يک گرايش راست را نمايندگی             
توانسته بود بسياری از              ،ميکرد

کادرهای کمونيسم کارگری را از        
نتيجتا گرايش   .  اين حزب جدا کند     

کمونيسم کارگری و نيروهايی که        
ميتوانستند در سرنوشت جدالهای        
کمونيسم کارگری دخيل و                          
سرنوشت ساز باشند خود پراکنده        

در .  و دچار انشقاق شده بودند              
چنين شرايطی خط راست حميد             
تقوايی توانست دست باال را پيدا            

توانست پراتيکی را در                .  کند
دستور قرار دهد که عمال منجر به       
جدايی سياسی و اجتماعی آن از             

اين .  سنت کمونيسم کارگری شود      
روند سياسی خود را بطور ويژه           
ای در تقابل اين خط با کمونيسم              
منصور حکمت و خود منصور             

رسما اعالم    .  حکمت نشان ميداد      
کردند که کمونيسم منصور حکمت     

از پروژه    .  به گذشته تعلق دارد         
به پروژه         "  مذهب زدايی        "
. نقب زدند      "  مسلمانان سابق      "

پروژه اکس مسلم را علم کردند و          
اکثريت عظيم کادرهايشان اعالم         
کردند که به جريان اکس مسلم                 

توجه .  نمونه ها بسيارند     .  متعلقند
عالقمندان را به اسناد اوليه حزب        

  .در اين زمينه جلب ميکنم
 

پرسيده ايد که آيا همان مسائل                   
کماکان به قوت خود باقی اند؟ نه            
تنها پاسخ به اين سئوال شما مثبت         
است بلکه بايد تاکيد کرد که اين              
جدايی در ابعاد متفاوت تعميق شده      

بطوريکه امروز چهره و          .  است
سيمای اين حزب تفاوت آشکاری         
با آنچه حزب کمونيست کارگری         

 

 در سالروز حزب
 

 ...گفتگو با على جوادى 

 ،در دوران منصور حکمت بود    
همانطور که حزب              .  دارد

بلشويک در دوران لنين را                
نميتوان با حزب بلشويک در           
دوران بعد از مرگ لنين                      

اين حزب را هم        .  مقايسه کرد  
در اين دو دوران نميتوان                    

هر    ،يکی نيستند  .  مقايسه کرد  
چند که اسم مشابهی را حمل              

اما کيست که نداند دو         .  ميکنند
 .حزب عميقا متفاوتند

  
برای اثبات اين ادعا به سياست       
اين حزب در قبال جنبش                      
ارتجاعی سبز در خيزش توده         

. نگاهی بيندازيد       ٨٨ای سال      
رهبری اين حزب رسما و                  
عمال اعالم کرد تا زمانيکه مير      
حسين موسوی بر عليه خامنه          
ای می جنگد در کنار مردم و            

اين !  همراه اين حزب است؟         
يک سياست کامال راست است       
که کوچکترين ربطی به                      
سياست کمونيستی منصور               
حکمت در قبال جنبش اصالح         

توده .  طلبی حکومتی ندارد          
اين .  ايستی و ارتجاعی است         

حزب در همين دوران سياست        
انقالب کارگری و حکومت              
کارگری را نيز از دستور خود       
خارج کرد و با بوق کرنا اعالم       

انقالبی "کردند که به دنبال                
حکومت انسانی    "و    "  انسانی

و نه انقالب کارگری و            "  اند
اين يک     .  حکومت کارگری    

تعرض همه جانبه به جوهر و          
مغز استخوان مبانی کمونيسم          

از کمونيسم     .  کارگری است    
کارگری تالش برای                              
سازماندهی انقالبی کارگری را    

از کمونيسم کارگری           ،بگيريد
تالش برای استقرار حکومت          

يعنی       ،کارگری را بگيريد           
جوهر طبقاتی اش را از آن                

٢۵۶شماره   
يعنی تمايز اجتماعی   .  سلب کرده ايد  

و طبقاتی اش را با ساير جنبشهای             
چپ و کمونيسم غير کارگری را از         

و اين اتفاقاتی است که     .  آن گرفته ايد  
" حزب کمونيست کارگری          "در      
از اين رو شايسته است که در        .  افتاد

ارجاع به حزب کمونيست کارگری        
اين دو دوره را از هم متمايز و جدا           

 .کنيم
  

سئوال اکنون اين است که آيا                         
جريانی در اين حزب توانايی و                  
قابليت برافراشتن پرچم کمونيسم              
منصور حکمت را در مقابله با                    
سياستهای راست و غير کمونيسم             
کارگری حميد تقوايی را دارد يا                 

حزب "خير؟ آيا آن اتفاقی که در                 
شکل گرفت و بخشی از     "  حکمتيست

آن به مقابله با خط راست کورش               
حزب "مدرسی بلند شد در                             

هم بوقوع       "  کمونيست کارگری      
 خواهد پيوست؟

 
پرسيده ايد چه ويژگيهايی حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگری را از ساير         
احزاب موسوم به کمونيسم کارگری      
متمايز ميکند؟ تمايزات از حزب               

حزب کمونيست         "موسوم به                 
اين .  بسيار روشن اند        "  کارگری

حزب يک حزب کمونيستی                          
کارگری به معنای اخص کلمه                    

بيشتر حزب جنجالهای و            .  نيست
بر .  موجهای گذرای سياسی است         

اين تصور پوچ اند که با جنجال                   
ميتوانند به رهبر سياسی جامعه و             
اعتراضاتش در تالش برای                         

. سرنگونی رژيم اسالمی تبديل شوند    
به اين لحاظ متاسفانه ويژگی های             
بسياری با پراتيک سياسی و                         

اگر . سازمانی مجاهدين پيدا کرده اند
مجاهد امروز بيشتر به يک                           

و باند    "  سازمان رقص و آواز           "
سياهی دستاويز تروريسم دولتی               

 ،آمريکا و اسرائيل تبديل شده است          
پر "اين حزب نيز به يک جريان                

اما فاقد سياستهای        "  سر و صدا       
کمونيستی و کارگری تبديل شده                

 . است
 

اما تفاوت با ساير احزاب موسوم به         
کمونيست کارگری چطور؟ در اينجا     

حزب "بايد بطور ويژه به                               

اين حزب  .  اشاره کرد "  حکمتيست
ويژگی اش در سياستهای راست          

. گرايش کورش مدرسی بود                   
حزبی که با منشور سرنگونی اش       
تالش ميکرد همه نيروهای راست     
و چپ جامعه را در هم آميزد و               
بطور مشخص تالش ميکرد به             
جريانات راست پرو غربی                      

حزبی که چرخش      .  نزديک شود  
 ،به راست ويژگی سياسی اش بود      

در قبال اعتراضات جامعه عمال          
سياست پاسيفيستی را دنبال                      

حزبی که گاه و بيگاه               .  ميکرد
اعالم ميکرد که جنبش اعتراضی       

اين .  مردم شکست خورده است         
حزب روی تناقضاتش با کمونيسم      

جريانی .  کارگری در هم شکست      
در درون اين حزب با پرچم نقد              
سياستهای راست کورش مدرسی       
قد علم کرد که مدعی دفاع از                   
سياستهای کمونيستی منصور               

آن حزب اکنون به       .  حکمت است  
باند .  دو جريان تقسيم شده است          

کورش مدرسی و حزب                              
اين حزب تالشی را         .  حکمتيست

آغاز کرده است که از نقطه نظر           
به هر  .  ما مثبت و کمونيستی است    

درجه که اين حزب سياستهای                
کمونيستی منصور حکمت را                
پراتيک کند و در دستور کارش            

به هر اندازه که در نقد         ،قرار دهد 
سياستهای کورش مدرسی جديت        
و پيگيری بخرج دهد از مسير                

اين .  گذشته دوری جسته است           
جريان بايد موانع و سياستهای               
معينی را نقد کند و راه پيشروی             

به اين  .  خود به جلو را هموار کند      
اعتبار اين حزب اکنون در                       
موقعيت ويژه و حساسی قرار                

اگر در نيمه راه نقد                      .  دارد
سياستهای کورش مدرسی توقف         

راهی جز به عقب و                           ،کنند
به .  نزديکی به گذشته شان ندارند      

اين اعتبار ارزيابی از تفاوت                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با          
حزب حکمتيست کمی مشکل                 

بايد ديد که اين حزب اين            .  است
تغييرات را چگونه از سر خواهد         

 .گذراند
 

پرسيده ايد حزب اتحاد کمونيسم           
۶صفحه کارگری چه       



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

سنگرهايی را فتح کرده است؟                
موفقيتها و نقاط ضعف اين حزب          
کدام است؟ چه نقشه عملی برای            

 مقابله با آن در دستور داريد؟
 

بنظر من مهمترين سنگری که                
حزب اتحاد کمونيسم کارگری فتح      
کرده است اين است که اجازه نداد        
پرچم کمونيسم کارگری منصور          

اين .  حکمت به زمين بيفتد                   
مهمترين قله ای است که ما فتح               

امروز به گمان دوست و     .  کرده ايم 
دشمن حزب ما ادامه حزب                       
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

حزبی است که با هر کم و           .  است
به اين سنت     ،کاستی که داشته باشد   

پرچمدار .  و بستر نزديک تر است     
بدون شائبه کمونيسمی است که              
شرط پيروزی کارگر و کمونيسم          

 .در ايران است
  

بعالوه بايد بر اين واقعيت اشاره            
کرد که حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری توانسته است حزبی باشد      
که ويژگی های کمونيسم منصور         
حکمت را چه در عرصه سياست         
و چه در عرصه پراتيک نمايندگی      

ما توانسته ايم جايگاه      .  و بيان کند   
ويژه و معينی در جنبش کارگری         

. برای اين حزب دست و پا کنيم              
کافی است به اطالعيه دستگاه                 
امنيتی رژيم اسالمی در زمينه                
نقش حزب در اعتراضات                         
کارگران ايران خودرو و ساير              

اين .  مراکز صنعتی اشاره کنيم          
حزب توانسته است نيروی ويژه           
ای در پيشبرد جنبش شورايی                  
کارگر در برخی از بخشهای                   

و .  کليدی صنعتی در ايران باشد         

 

 در سالروز حزب
 

 ...گفتگو با على جوادى 

اين يک مشخصه اساسی حزب      
اين حزب امروز                .  است

پرچمدار روشن راديکاليسم             
نقد مذهب و  نقد                       ،سياسی

نابرابری و ستم بر زن در                   
 .جامعه است

  
اما به کمبودها و ضعف های            

. معينی هم بايد اشاره کرد                  
اساسی ترين ضعف حزب ما           
اين است که وزن اجتماعی و           
سياسی اش متناسب با نيروی           
بخش علنی اش در خارج                    

زمين برای       .  کشور نيست      
ما بايد  .  پيشروی ما مناسب نبود   

بر موانع بسياری فائق می                  
ما بايد نيروی بمراتب         .  آمديم

وسيع تر و گسترده تری را به           
. دور سياستهای خود گرد آوريم  

اين ضعف را بايد در بستر                 
پيشروی و فتح سنگرهای                   

. سياسی جديد از ميان برداشت      
قطعنامه ها و مصوبات حزب         
راه پيشروی ما را تعريف                   

 .کرده اند
  

اين حزب امروز يک نيروی           
تاثير گذار در تحوالت سياسی        

من به نوبه خود       .  جامعه است  
از تمامی رهبران و فعالين                 

از تمامی فعالين                 ،کارگری
از تمامی انسانهايی      ،کمونيست

که برای يک جامعه آزاد و                 
برابر از قيد و بند ستم طبقاتی           

دعوت ميکنم تا     ،مبارزه ميکنند 
به حزب اتحاد کمونيسم                        

 *.کارگری بپيوندند
 

٢۵۶شماره   
 

کارگران پروژه اى اعتصاب 
 پتروشيمى دماوند

 پايان سومين روز اعتصاب 
 

ماه حقوق و      ۵کارگران پروژه ای پتروشيمی دماوند           ،بنا به خبر دريافتى     
کارگران طى دو ماه گذشته براى نقد        .  مزاياى خود را از کارفرما طلبکارند      

کردن حقوق هايشان اعتراضات مکررى را سازمان دادند که مرتبا با وعده              
بدنبال به نتيجه نرسيدن اين       .  هاى توخالى کارفرما و عواملش روبرو شدند         

کارگران تصميم گرفتند دسته جمعى وارد اعتصاب شوند و از              ،اعتراضات
 . روز جمعه دست از کار کشيده و وارد اعتصاب شدند

 

کارگران شرکت هاى ناتان و شرکت مهندسی نصب بعد از اعتراض به                       
اعتصاب خود را آغاز        ،کارفرما اصلی پتروشيمى که شرکت مبنا ميباشد           

کارگران حقوقها و مزاياى ماههاى دى و بهمن و اسفند سال گذشته و             .  کردند
خواست .  ماههاى فروردين و ارديبهشت سال جارى را دريافت نکردند                    

پاداش و    ،عيدى  ،ماه گذشته   ۵فورى کارگران پرداخت حقوقها و مزاياى            
کارگران اين شرکتها امروز دوشنبه         .  سنوات مربوط به سال گذشته است          

 . سومين روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند

 

 ،کارفرما تالش کرد مقدارى وعده بدهد         ،بدنبال پايان دومين روز اعتصاب     
و از کارگران خواست که به اعتصاب خود پايان            ،التماس کند   ،دروغ بگويد 

کارگران نيز قاطعانه اعالم کردند تا حقوقهايشان پرداخت نشود                        .  دهند
همينطور امروز و در سومين        .  کماکان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد          

روز اعتصاب مزدوران اداره کار و عوامل کارفرما در ميان کارگران                        
مزدوران اداره کار با زبان تهديد      . اعتصابى در محوطه شرکت حاضر شدند

از کارگران خواستند که اعتصاب شان را پايان دهند و سر کار برگردند و                   
کارگران در  !  اقدام کنند "  راههاى قانونى "براى پيگيرى مطالبات شان از          

پاسخ اين مزدوران سرمايه اعالم کردند تا حقوق و مزاياى ما پرداخت نشود       
 . ما به اعتصاب ادامه ميدهيم و سر کار باز نخواهيم گشت

 

امروز کارگران سومين روز اعتصاب شان را پشت سرگذاشتند و کشمکش             
 .بين کارگران و مديريت پتروشيمى و پيمانکاران هنوز ادامه دارد

 

ضرورى است    .  از کارگران اعتصابى پتروشيمى دماوند حمايت کنيم                    
کارگران غير پروژه اى پتروشيمى بطور عملى از همکاران اعتصابى شان            

 ! زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران. حمايت کنند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١خرداد  ١ – ٢٠١٢مه  ٢١

 

 

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

مه انتخابات    ٢٣امروز چهارشنبه    
رياست جمهوری در مصر آغاز          
شد و بمدت دو روز بطول خواهد          

ماه پس از        ١۶انتخابات   .  انجاميد
آغاز خيزش توده ای مردم مصر          
که به سرنگونی حسنی مبارک               
منجر شد و تحت حکومت نظاميان      
و در ميان اعتراضات دائمی مردم      

. عليه دولت نظامی انجام می گيرد      
پس از سقوط مبارک مردم برای           
مدت کوتاهی به خانه ها بازگشتند،    
اما طولی نکشيد که اعتراضات             
وسيع عليه دولت نظامی و برای            
تغيير شرايط، عليه سرکوب،                  
زندان و شکنجه و عليه فقر بيک           

. واقعه روزمره در مصر بدل شد         
طی اين اعتراضات توده ای تعداد       
زيادی توسط دولت نظامی کشته           

 .شده اند
 

اين دومين انتخابات پس از                        
در ماه    .  سرنگونی مبارک است      

ژانويه انتخابات برای مجلس                  
آراء    ٪٧٠برگزار شد که در آن           

نصيب دو حزب اسالمی شد؛                  
حزب آزادی و عدالت، حزب                  

 ٢٣۵اسالمی باصطالح معتدل             
را نصيب خود         ۴٩٨کرسی از      

کرد و حزب ال نور، حزب                       
کرسی را      ١٢١افراطی اسالمی      

نتيجه انتخابات مجلس    .  کسب کرد 
موجب نگرانی بسياری، بويژه              

فی الحال   .  جنبش حقوق زن شد        
چند اليحه بسيار بحث برانگيز زن      
ستيز توسط اين مجلس بتصويب           
رسيده است که سر و صدای                     

يکی .  بسياری را برانگيخته است      
از اين لوايح پايين آوردن سن                   
ازدواج برای دختران و ديگری            
اجازه دادن به مرد برای                              

با جسد زنش بمدت      "  همخوابگی"
. ساعت پس از مرگ او است              ۶

قانون دومی بدنبال ايجاد نفرت و          
انزجار بسيار در مصر و در                    

 

 انتخابات رياست جمهوری: مصر
 !يک کاله ديگر دموکراسی

 

 آذر ماجدی

سطح بين المللی، گفته می شود       
اين ماهيت  .  که معلق شده است    

مجلس منتخب پس از يک                   
خيزش عظيم توده ای برای               

. آزادی، برابری و رفاه است           
ضمنا يک کمدين مصری بجرم     

تحت پيگرد  "  توهين به اسالم   "
اين چند     .  قرار گرفته است         

نمونه بعالوه سرکوب روزمره      
حکومت نظامی برخی را                  
دلسرد و نااميد و برخی ديگر           

اما .  را خشمگين کرده است          
مبارزه برای تغيير همچنان              

 .ادامه دارد
 
ماه پس از اين انتخابات،                  ۴

نوبت انتخابات رياست                         
عده ای  .  جمهوری رسيده است   

در صدد تحريم اين انتخابات            
عده ای ديگر بر اين                   .  اند

تصور اند که با شرکت در اين         
آزادی تازه کسب         "انتخابات     
. را عملی می کنند       "  شده شان  

نگاهی به کانديدهای اين پست         
بيانگر يک واقعيت تلخ اما قابل      
پيش بينی است؛ اين کانديدها و        
احزابشان هيچ ربطی به علت          
و ريشه خيزش انقالبی و                     
شجاعانه مردم ندارند و                        
خواستهای پايه ای مردم را                

مردم، .  نمايندگی نمی کنند           
صرفنظر از اينکه گرايش                 
سياسی معينی را ابراز کنند يا          
خير، برای سه خواست پايه              
ای، يعنی آزادی، برابری و              
رفاه و برای ايجاد يک دنيای            
بهتر قهرمانانه به خيابانها                  
ريختند و قدرت عظيم خويش          

اين خيزش  .  را بنمايش گذاشتند   
توده ای يک واقعه تاريخی و            
بی سابقه نه تنها در مصر،                 
بلکه در جامعه وسيعی که به            

معروف است،  "  جامعه عرب "
اتفاقات مصر تمام دنيا را       .  بود

٢۵۶شماره   
شکل و شيوه     .  تحت تاثير قرار داد      

مبارزه مردم به الگويی در تمام دنيا        
بدل گشت؛ بزودی ما شاهد شکل               

در اسپانيا و           "  التحرير"گيری      
مبارزات توده  .  آمريکا و غيره بوديم   

ای مردم در خاورميانه و شمال                  
آفريقا، بويژه مصر، الهام بخش توده      
های وسيع به تنگ آمده در سراسر           

اين مبارزات يک             .  جهان شد      
همبستگی مهم و نيرومند در ميان             
توده های محروم سراسر جهان                 

 .ايجاد کرد
 

  !مبارزه برای تغيير ادامه دارد
اما شادی مردم از سرنگونی                        
مبارک، جنايتکاری که بايد بجرم             
جنايت عليه بشريت محاکمه شود، و       
دادگاه نمايشی وی که برای آرام                 
کردن مردم آغاز شد و بالتکليف               

مردم سريعا  .  رها شد، طولی نکشيد    
متوجه شدند که دولت های                             
امپرياليستی به سرنگونی مبارک             
برای نجات نظام از يورش توده ای         

راس رژيم را        .  رضايت داده اند       
بردند، اما اساس رژيم، يعنی ارتش         
آمريکايی حکومت را مستقيما بدست     

وضعيت مردم تغييری             .  گرفت
فقر همان فقر، تبعيض همان        .  نکرد

تبعيض، سرکوب همان سرکوب              
رژيم مبارک عمال بر سر     .  باقی ماند 

کار ماند اما حجم اسالميت آن                      
حمله به زنانی که          .  افزايش يافت   

برای حقوق خويش به خيابان ها                
تنها تغييری که   .  آمدند گسترش يافت  

در شرايط ايجاد شده بود، اعتماد به         
. نفس تازه کسب کرده مردم بود                 

تغيير روحيه و روانشناسی توده ای        
و اجتماعی بود؛ مردم بقدرت                      
متشکل و متحد خود ايمان آورده                
اند؛ بعينه مشاهده می کنند که با                   
قدرت متشکل شان توانستند چيزی          
را که چند ماه پيش از آن غيرممکن          

اينها .  بنظر می رسيد، ممکن سازند      
همه نتايج يک خيزش عظيم و                     

لذا عزمشان جزم تر       .  انقالبی است  
 .شده و برای تغيير می جنگند

 
بورژوازی و ارتجاع بين المللی نيز       
ترفندهای شوم خود را عملی می               

مردم خواهان آزادی اند، آنها          .  کند
دموکراسی و انتخابات را در مقابل         

برخی به       .  شان می گذارند            
دموکراسی قناعت می کنند؛                    
برخی دلسرد می شوند؛ اما                      
خوشبختانه مردم هنوز خاموش و       

" اسالم معتدل . "مرعوب نشده اند   
در پی دموکراسی و انتخابات                 
نظامی است که قرار است بر                 

نگاهی .  مردم مصر تحميل شود        
به ليست کانديداها ميزان واقعی            

: انتخاب مردم را بيان می کند                
انتخاب ميان اسالميست ها يا                  

 .مبارکی ها
 

 دموکراسی يا آزادی؟
کانديدهای رياست جمهوری                  
کيانند؟ محمد مرسی از حزب                 
آزادی و عدالت جريان اخوان                
المسلمين؛ عامر موسی که در                
دوره ای وزير امور خارجه                    
دولت حسنی مبارک و سپس                   
رئيس ليگ عرب بوده است؛                  
عبدلمونين عبل فتوح يک                          
باصطالح اسالمی معتدل، احمد          
شفيک، آخرين نخست وزير                   
حسنی مبارک؛ و حمدين صباحی       
ناصريست، که بعنوان نماينده               

مردم بايد  .  چپ معرفی شده است     
آيا !  ميان اين جماعت انتخاب کنند     

اين ليست يک انتخاب واقعی را            
در مقابل مردم بپا خاسته مصر              
قرار می دهد؟ اين انتخابی ميان            

به "  نه"به اسالميست ها يا        "  نه"
اين انتخاباتی    .  مبارکی ها است      

نيست که مردم محروم و رنجديده        
مصر بشکلی اثباتی به نماينده                

اين صرفا يک      .  خود رای دهند     
انتخاب سلبی است؛ همانگونه که        

، ١٣٧۶در انتخابات دو خرداد             
رای مردم نه بمعنای آری به                    
خاتمی، بلکه نه به ناطق نوری              

  .بود
٨صفحه    
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ظاهرا مردم مصر دارند در                     
آزاد .  شرايط آزاد رای می دهند          

تحت يک حکومت نظامی؛ آزاد            
در شرايطی که هر نوع                               
اعتراضشان با هجوم ارتش و                 
اوباش حکومتی و اسالمی روبرو       
شده است؛ آزاد در شرايطی که              
صدها نفر در اعتراضات خيابانی       
جان باخته اند؛ آزاد در شرايطی            
که اعتصابات و اعتراضات                    
کارگری با سرکوب خونين روبرو     
می شود؛ آزاد در شرايطی که                 
مبارزه زنان برای آزادی و حقوق       
برابر با هجوم اوباش اسالمی و با        
تهديد به تجاوز و ارعاب اسالمی         

می گويند       .  مواجه می شود            
دموکراسی در مصر حاکم شده              

کاسه "است؛ بقول منصور حکمت     
اگر از  .  از آش داغ تر نميتوان شد      

… نظر دموکراتها اوضاعى که          
برقرار است اسمش     }  در مصر  {

دموکراسى است، بسيار خوب،             
فقط معلوم ميشود که مشکل مردم         
بر سر اين دموکراسى نبوده، بلکه       
سر آزادى و برابرى بوده                           

(است تعابير و      :  دموکراسی." 
 )مجموعه آثار ٨واقعيات، جلد 

 
مردم مصر برای آزادی به ميدان         
آمدند و قهرمانانه جنگيدند؛ آنها با        
صدای رسا آزادی را فرياد زدند؛         
مردم آزادی می خواهند؛ اما بجای      

 

 انتخابات رياست جمهوری: مصر
 ...يک کاله ديگر دموکراسی 

آن پارلمان و انتخابات را                    
مردم .  بهشان قالب کردند             

خواهان دموکراسی نبودند؛              
دموکراسی در بهترين و                      
آزادترين شکل آن نظامی است       
که در يونان و اسپانيا،                           
انگلستان و آمريکا حاکم است؛       
همان نظامی که اکنون با جنبش    

مواجه شده است؛ همان           ٪٩٩
نظامی که مردم را محکوم به           
فقر و بيخانمانی و تحقير کرده         

مردم مصر برای آزادی،    .  است
برابری و رفاه، برای دستيابی        
به حرمت انسانی، يک جامعه         
بی تبعيض و عادالنه و يک               

. دنيای بهتر مبارزه کرده اند            
بايد ترفندها و دسيسه های                  
ارتجاع داخلی و بين المللی را         

مردم بايد متشکل و    .  افشاء کرد 
شوراهای مردم و     .  متحد شوند  

کارگری بايد متحد در مقابل              
اين نظام سرکوب بورژوايی قد      

 . علم کنند
 

مردم مصر حق دارند که در             
قرن بيست و يک زندان و                   
شکنجه، سرکوب و کشتار، فقر     
و گرسنگی، تبعيض و بی                   
عدالتی، زن ستيزی و تحقير             
سيستماتيک نخواهند و عليه آن      

 * .بپا خيزند

٢۵۶شماره   
 

 ۶٠خرداد  ٣٠در سالگرد 
 

 

 

 

آغاز      ۶٠سی خرداد    .  قرار داريم   ۶٠خرداد سال      ٣٠درآستانه سالگرد    
آغاز گورهای دستجمعی و بی نام و نشان،          .  يک نسل کشی در ايران است      

روز عزا دار شدن هزاران مادر، پدر، همسر و فرزند، روز تولد                                    
و خاوران، روز خفه شدن هزاران          "  تف آباد "،  "لعنت آباد "گورستانهای  

بغض فروخفته، روز فروافتادن حجاب اختناق بر جامعه، روز تنگ شدن                
پنجه های خفقان دور گلوی ميليون ها انسان، روز اعالم بردگی رسمی                       

روز اجرای تمام و کمال حکم اهللا         .  زنان، آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی       
 . بر زمين

 

دنيا بايد بداند که در         .  اين تاريخ را بايد با تمام جزئياتش به ثبت رساند                   
غم و درد يک    .  تا به امروز در ايران چه گذشته است         ۶٠خرداد    ٣٠فاصله  
سال اخير    ٣کشتارهای  .  ميليونی بايد گفته شود و به ثبت رسد             ٧٠جامعه  

در کهريزک، قتل نداها، سهراب ها، اشکان ها و ترانه ها، اعدام                                      
سال و اعدامهای گسترده متهمين به قاچاق         ١٨همجنسگرايان، کودکان زير    

تنها پس از      .  و همه جنايات اين رژيم صد هزار اعدام بايد افشا شود                          
سرنگونی اين نظام جنايتکار ميتوان به قعر اقيانوسی از درد و غم، قتل و                  

 . جنايت و کشتار دست يافت

 

 !مردم آزاديخواه

ياد همه زندانيان سياسی که توسط رژيم اسالمی           ۶٠خرداد    ٣٠در سالگرد   
سرمايه اعدام شده اند را گرامی می داريم و يکبار ديگر به مردم جهان                         
اعالم می کنيم که تمام سردمداران اين حکومت، خامنه ای، رفسنجانی،                     
موسوی، کروبی، احمدی نژاد، الريجانی، صانعی، مرتضوی، خاتمی و                

ما اينکار  .  صدها قاتل ديگر بايد به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه شوند             
 !را تضمين خواهيم کرد

 

 ٢٠تا  ١٨ساعت  ٢٠١٢يونی  ٢٠چهارشنبه : زمان

 برونزپارکن، مرکز شهر گوتنبرگ سوئد: مکان
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 واحد سوئد -تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

  ٢٠١٢مه  ١٩

 

!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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ساله فال    13وحيد شريفی، کودک     
فروش هنگام عبور از خيابان بر          
اثر تصادف جان باخت و در حالی       
که فال های دستش بر سطح                      
خيابان پراکنده شده بود وحيد                   
کوچولو جانی در کالبد برای جمع        
کردن فال های نفروخته اش                     

 24غروب يکشنبه               .  نداشت
ارديبهشت نيز کارگرى که سن              

در   ،ساله اعالم کردند     16اش را    
خيابان جنت آباد، الله غربی، زير       
آوار ساختمانی ماند و جان خود را     

 . از دست داد
  

(در ابتدای سال تحصيلی جديد              
مرکز اطالعات     )  1390-1391

آمار رژيم اسالمی، جمعيت دانش       
آموزی را که در کالسهای درس           
حاضر شده اند دوازده ميليون و             

. سيصد هزار نفر اعالم کرده است     
اين در حالی است که اين مرکز،            
جمعيت دانش آموز ايران را پيش         
از اين نوزده ميليون و چهارصد و       
سی و پنج هزار نفر اعالم کرده              

به اين ترتيب جمعيت دانش          .  بود
آموزی را که از تحصيل باز مانده        
اند، هفت ميليون و يکصد و سی و        

 37پنج هزار نفر يعنى حدود                    
درصد دانش آموزانی است که               
خود مرکز اطالعات آمار رژيم            

به اين جمعيت       .  ارائه داده است     
بايستی کودکان محروم از                         
تحصيلی را که در آمار دانش                   
آموزان اين مرکز محاسبه نگرديده     
است و ارگانهای به اصطالح                  
حمايت از کودکان داخل در رژيم         
آن را عنوان کرده اند افزود تا به            
تعداد ده ميليون و ششصد و سی و         
پنج هزار نفر دست يافت که اين             
ميزان برابر بيش از نيمی از                    
جمعيت دانش آموزان در حال                 

 . حاضر ايران است
 
اين دانش آموزان مشغول به                    

تحصيل در مدارس ايران در                   

 

 کودکان کار
 

 پدرام نوانديش

مقاطع دبستان، راهنمايی و               
دبيرستان به گفته مرکز                        

تا   7اطالعات آمار رژيم، بين        
عالوه بر آن،      .  سال است     19

جمعيت کودکان کار افغانستانى     
که در هيچ گروه آماری                        
. محسوب نگرديده را بايد افزود

اگر اين ميليونها کودک سر               
کالس های درس حاضر                     
نيستند، و به جنب و جوش های       
شاد کودکانه و تفريحات                       
نوجوانی مشغول نمی باشند،           
بايستی رد آنان را در چه جايی        
به غير از زير آوار ساختمان،         

که فقط يک  نمونه از خبر آن         "
و يا در کنار     "  منتشر شده است  

کوره پزخانه ها و يا در دخمه           
های قالی بافی يافت؟ در چه              
جايی به غير از سر چهار                   
راهها و در ميان عبور و                      
مرور اتومبيل ها در حالی که           
شاخه ای گل و يا برگه های                

 فال به دست دارند يافت؟
 

کودکان کار، به عنوان نيروی        
ارزان کار همزاد اين دنيای              
وارونه ای است که نوکيسه               
های بورژوازی اسالمی در             
ايران نه تنها درصدد بهتر شدن    
زندگی آنان نبوده و نيستند،                
بلکه قانونی کردن استثمار                
کودکان همواره مد نظر اين              

شرايطی که  .  جانيان بوده است   
خود دنيای بورژوازی هر روز     
آن را خلق می کند و کودکان             
را به جای تحصيل و نشاط                 
کودکانه، روانه بازارهای                 

تا اين   .  بردگی و کار می کند         
سيستم اقتصادی نابرابر وجود        
دارد، تا زمانی که مالکيت                 
خصوصی بر ابزار توليد                   
اجتماعی و کار مزدی بر                    
سرنوشت ميلياردها انسان حاکم    
است، کار کودکان همواره به          
عنوان ارزان ترين نيروی                 

٢۵۶شماره   
کار، مورد استثمار سرمايه داران            

 . قرار ميگيرد
 

سرمايه داری و رژيم اسالمی قاتل          
نسلهاى کارگر از کودک تا جوان و         

قاتل ميليونها انسان کارگر    .  پير است 
و کارکنی است که هر روز در                    
قتلگاههائی بنام کارخانه و معدن و           
دخمه های قالی بافی برای سير                   
کردن شکم خود، مجبور به فروش           

اين نظام   .  نيروی کار شان هستند        
کثيف را بايد با قهر انقالبی به زير            
کشيد و سران آدمکش و قاتل                         
اسالمی و مدافعين وضع موجود را         
به جرم جنايت عليه بشريت به                     

 . محاکمه کشيد
 

حقوق کودکان بر گرفته از بر نامه 
 : يک دنيای بهتر

 
حق هر کودک به يک زندگی شاد ،          

 ايمن و خالق 
تضمين رفاه و سعادت هر کودک،           
مستقل از وضعيت خانوادگی، با               

 . جامعه است
دولت موظف است استاندارد                      
واحدی از رفاه و امکانات رشد                  
مادی و معنوی کودکان و نوجوانان       
را در باالترين سطح ممکن ،                       

 . تضمين کند
پرداخت کمک هزينه های الزم و              
ارائه خدمات رايگان پزشکی و                 
آموزشی و فرهنگی، برای تضمين        
استاندارد باالی زندگی کودکان و             
نوجوانان مستقل از وضعيت                       

 .خانوادگی
قرار گرفتن کليه کودکان فاقد                       
خانواده و امکانات خانوادگی، تحت      
تکفل دولتو زندگی و تربيت آنها در        
 .نهاد های مدرن و پيشرو و مجهز

ايجاد مهد کودک های مجهز و              
مدرن به منظور بر خورداری               
همه کودکان از يک محيط زنده و        
خالق تربيتی و اجتماعی، مستقل       

 . از شرايط زندگی
برابر ی حقوقی کامل کودکان،              
اعم از اينکه داخل يا خارج                      

 .ازدواج بدنيا آمده باشند
ممنوعيت کار حرفه ای برای                

 .سال 16کودکان و نوجوانان زير 
ممنوعيت هر نوع آزار کودکان           
در خانواده ، مدارس و موسسات       
آموزشی و در سطح جامعه به               

ممنوعيت اکيد تنبيه       .  طور کلی   
ممنوعيت فشار و آزار             .  بدنی

 . روانی و ارعاب کودکان
مقابله قاطع قانونی با سوء                     

سوء .  استفاده جنسی از کودکان       
استفاده جنسی از کودکان جرم             

 . سنگين جنايی محسوب ميشود
تعقيب و مجازات قانونی کسانی          
که به هر طريق و به هر توجيه             
مانع بر خورداری کودکان ، اعم          
از دختر و پسر ، از حقوق مدنی           
و اجتماعی خويش ، نظير                        
آموزش ، تفريح ، و شرکت در              
فعاليت های اجتماعی مخصوص        

 . کودکان گردند
 

 

را کنترل کارگرى کتاب   

سايت  حزب از   

!دريافت و وزيع کنيد  
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مه متن      ١۵در      :يک دنيای بهتر    
به حزب      (کوتاهی با عنوان                 

، آيا شما          "کمونيست کارگرى    "
مسئوليت اين آبروريزی سياسی           

نکته .  نوشتيد   )را بعهده ميگيريد؟    
 اساسی اين يادداشت چی بود؟ 

 
اين يادداشت          :سياوش دانشور    

طرح يک سوال سر راست و ساده   
بود که به نظر من مسائل بسيار              

دليل .  مهمتری را بدنبال دارد             
شرکت يک          ،طرح اين سوال         

عضو اين جريان همراه يک       /کادر
عامل جمهورى اسالمى در يک            

. مناظره تلويزيونى بود              /گفتگو
مخاطب سوال رهبری اين حزب          

سوال بسادگى اينبود که آيا           .  بود
جريانات انقالبى و کمونيستهاى            
سرنگونى طلب با رژيميها وارد           
بحث و جدل و گفتگو و مناظره               
ميشوند يا نه؟ تاکيد اين نکته                      
ضروری است که من سياست                
قديمی اين حزب را ميشناسم و از          

طرح سوال  .  پيش قضاوتی نداشتم   
بجای پاسخ  .  هم به همين معنی بود    

روشن و سياسی با حواشی و                    
روانکاوی و کشف نيات روبرو            

از پاسخ به خود سوال                 .  شديم
اجتناب کردند اما متاسفانه                         
اظهارات جانبی و بعنوان نظر               

 .  فردی صريحا مثبت بود
 

مستقل از            :يک دنيای بهتر            
جنجالهائی که همواره بحث اصلی      
را منحرف ميکند، پاسخ خود شما        

 به اين سوال چيست؟ 
 

من هم در                 :سياوش دانشور     
ظرفيت شخصى و مستقل از                    

به اين  "  کمونيست کارگرى "حزب  
سوال و جوانب اين موضوع                    
بعنوان بحث عمومى ترى ميان              
انقالبيون سرنگونى طلب                          

موضع من اينست که از     .  ميپردازم

 
 در دفاع از يک پرنسيپ انقالبى

 

 گفتگو با سياوش دانشور

يک سياست و پرنسيپ قديمى          
و انقالبى که منصور حکمت            
آنرا به سياست و پرنسيپ                   
حزب کمونيست کارگرى تبديل     

به نظر من اين      .  کرد دفاع کنم   
پرنسيپ برای يک جريان                  
سرنگونی طلب انقالبی يک             
مرز و يک خط قرمز است و            

 ،عبور از آن با هر توجيهى               
آغازى است که ميتواند انتهاى        
آن وارد شدن به مناسبات                    

 .   جديدى با رژيم اسالمى باشد
 

سياست قديمی کمونيسم                       
کارگری اينبوده و به نظر من           

با رژيم      "هنوز هست که                 
ميجنگيم و با اپوزيسيون بحث         

اين اپوزيسيون بخشا     ".  ميکنيم
جرياناتی هستند که ما به آنها            

. اپوزيسيون پرو رژيم ميگوئيم     
اما فرق است هنوز بين يک              
جريان اسالم زده و طرفدار              
جناحى از حکومت در                          
اپوزيسيون با کاربدستان فعلى        
و سابق جمهورى اسالمى و يا         
رژيميها در خارج کشور که             
وظيفه شان دفاع مستقيم از                 
حاکميت و قوانين جنايتکارانه         

ما .  جمهورى اسالمى است          
ما          ،کمونيستهاى کارگرى        

انقالبيون ضد کليت جمهورى         
هيچوقت در يک                  ،اسالمى

 ،مناسبات مبتنى بر گفتگو                 
با رژيم   "  تلرانس"و      ،ديالوگ

ما .  اسالمی قرار نداشتيم             
همواره عليه سياستها و                        
تالشهائى بوديم که هدفش را             
وارد کردن رژيم اسالمى به             
زمين اپوزيسيون و برسميت           
شناسى مستقيم و غير مستقيم            
آن تحت هر بهانه و توجيهى              

ما همواره در    .  قرار داده است   
در يک      ،يک رابطه خصمانه     

جنگ با جمهورى اسالمى بوده     

٢۵۶شماره   
جنگی که بسيار قبلتر شروع            .  ايم

 . شده و هنوز تمام نشده است
 

نيروهائى      ،در اردوی مقابل ما              
وجود دارند که سياست ديالوگ                  
انتقادى و دفاع از جمهورى اسالمى       

. را دارند و نهايتا در پی اصالح آنند       
مادام   ،براى طيف متلون اين نيروها     

که به بقاى جمهورى اسالمى و                   
مرز و خط           ،تعديل آن اميدوارند      

قرمز تقابل با سياست سرنگونى                
تالش آگاهانه و    .  طلبى انقالبى است   

سياسى اين طيف درهم شکستن                  
چهارچوب تخاصم با حکومت                    

از آوردن مدافعين        .  اسالمى است   
رژيم به خارج در دوره خاتمى تا               
صدور آنها بعنوان پايگاههاى                     

که     ،سياسى در دوره جنبش سبز            
بيشتر آنها امروز شخصيت هاى               
شخيص و مفسرين سياسی در راديو       

 ،آمريکا و بى بى سى و غيره اند                
 . معرف حضور همه هست

 
يک وجه اشتراک مهم اردوى                     
سرنگونى طلبى انقالبى سياست                

يک .  جنگ با رژيم اسالمى است           
تمرين "  ،وجه اشتراک اردوى مقابل   

تحمل نظرات    ،"دمکراسى و تساهل   
دوستانه کردن زبان                     ،همديگر
و در يک کالم تالش برای         ،ديالوگ

برسميت شناسى و تحميل اين                       
جنايتکاران به جامعه بعنوان يک             

 . واقعيت ثابت سياسى است
 

بحث من اينست که فعالين اردوى             
در     ،اول نبايد با رژيميها بنشينند             

و    ،جائى مشترکا حضور پيدا کنند         
اصوال حضور رژيميها را به هر              

کسى و     .  معنى برسميت بشناسند        
جريانى که اين چهارچوب را درهم         

حتى آنجا که فکر ميکند               ،ميشکند
را ميگيرد و موثر            "  دست باال   "

باخت بزرگترى را تحميل               ،است
ميکند و آن اينست که جمهورى                  
اسالمى را به زمينى مى آورد که               
عمرى خود رژيم با صرف پول و            
ترور تالش کرده است به همين                  

قرار بود ما روی             .  نتيجه برسد    
راديکاليسم و کمونيسم به زمين آنها         
برويم و در زمين خودشان شکست          

ظاهرا روند دارد برای       .  شان دهيم  
عده ای برعکس ميشود و با توجيه           

استفاده از هر تريبون برای                  "
آنها را به زمين                  "  افشاگری

 ! اپوزيسيون می آورند
 

آيا اين سياست و    :  يک دنيای بهتر  
پرنسيپ ثابت است؟ آيا نميتوان            

  استثنا قائل شد؟
 

من دارم راجع        :سياوش دانشور  
به سياست و اصول متمايز کننده          

. ای براى انقالبيون حرف ميزنم         
روشن است که در سياست                       
همواره يک دو قطبى نميتواند                

شرايطهائى .  وجود داشته باشد         
هست که جديد اند و قوانين خود             

به نظر من بايد براى          .  را دارند  
همه اينها جا گذاشت بدون اينکه            
بى پرنسيپى را با تکيه به آن                     

ترديدى نيست که هر     .  توجيه کرد 
قاعده اى استثنا هم دارد اما                       
باالخره اصل بر رعايت قاعده              

استثنا را تنها ميتوان با               .  است
فرض اين قاعده در محاسبات                

اول قاعده و اصول را      .  وارد کرد 
بپذيريم تا بعد بشود در مورد                    

 . استثناها هم حرف زد
 

مثال يک نيروی     :يک دنيای بهتر  
انقالبی ممکن است در شرايطی           
وارد مذاکره با دشمن شود و يا               

آيا بايد سياست و    .  حتی سازش کند  
" جنگ، جنگ تا پيروزی     "شعار  

 داشت؟ 
 

در يک سياست    :  سياوش دانشور 
مذاکره هم جا           ،مبتنى بر جنگ      

نيروى انقالبى ميجنگد و          .  دارد
جائى دشمن را وادار به عقب                  

. نشينى و دادن امتيازاتى ميکند            
مذاکره اى صورت ميگرد و اين          
امتيازات که نشان يک تعادل جديد   

١١صفحه سياسى بين          



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

اين .  نيروهاست متحقق ميشود          
قانون در مبارزه کارگری هم                  

نفس مذاکره محصول    .  وجود دارد 
مبارزه از پائين و تحميل آن به                

اين نوع   بايد تاکيد کرد         .  باالست
مذاکره با مذاکره و بند و بست از           
باالى سر مردم توسط نيروهاى             

واضح .  کمپ ارتجاع فرق دارد         
است يک نيروى انقالبى و پا رو           

: زمين نميتواند فقط شعار دهد                
جائى "!  جنگ جنگ تا پيروزى      "

هم ممکن است براى تثبيت                        
سنگرهائى مذاکره کند تا بتواند              

در .  راه پيشروى را هموار کند           
مذاکرات بسته به تناسب قواى                
واقعى ممکن است طرفين عليرغم      

اما قبول    .  ميل شان سازش کنند         
سازش در يک تناسب قوا با                      

. سياست سازشکارانه فرق ميکند       
پرنسيپ کمونيستی کارگری ما             
اينست که اگر جائى بدليل اينکه             
زور جنبش مان نميرسد ناچار                

 ،شديم با بورژوازى سازش کنيم          
نه   ،آنرا نه بعنوان تحقق اهدافمان       

بلکه        ،بعنوان اعالم پيروزى             
بعنوان سازش موقتى که با اهداف       
نهائى ما جور در نمى آيد اعالم              

در سياست جنگى ما هم               .  کنيم
مذاکرات علنى و شفاف و با اتکا           
به قدرت در پائين و هم سازش                
مقطعى و اعالم آن بعنوان سازش        

 . جا دارد
 

به بحث اصلی        :يک دنيای بهتر    
در مورد مناظره                .  برگرديم

نظرتان چيست؟ آيا ايرادى دارد            
که به قصد افشاگرى از نمايندگان         
و سخنگويان سياسى رژيم با آنها          
مناظره کرد؟ چرا نبايد از مناظره        

 استقبال کرد؟ 
 

ممکن است يک     :سياوش دانشور 
مدافع سياست مناظره با نمايندگان       
و سخنگويان سياسى رژيم بگويد          

. که مناظره با ديالوگ فرق دارد           

 

 در دفاع از يک پرنسيپ انقالبى
 

 ...گفتگو با سياوش دانشور 

مناظره اصل را بر تقابل                     
ميگذارد و ديالوگ اصل را بر        

من .  پيدا کردن وجه اشتراک         
اين نکته را بعنوان بهترين فرم       
استدالل طرح ميکنم تا پيشاپيش   
به استداللهاى مشابه ديگر                 

به نظر من       .  پاسخ داده باشم      
نيت و قصد من و شما در اصل        
مسئله که عبارت از برسميت           
شناسى دوفاکتوى حکومت               

. اسالمى است تفاوتى ندارد              
شما هر نيتى که داشته باشيد              
باالخره قبول ميکنيد که با                   
آخوند فالنى در سالنى و يا در          
استوديوئى بنشينيد و بعنوان دو      
صاحب نظر راجع به                            

اگر .  موضوعى حرف بزنيد       
يعنى   ،نفس اين را قبول ميکنيد      

با رژيميها وارد بحث و جدل            
ديگر سياست                          ،ميشويد

. افشاگرانه شما زياد مهم نيست      
حتما افشاگرى بهتر از تمجيد و       

خطاب کردن طرف      "  دوست"
است اما در هر حال ثانوى                 

اصل بر اين است که             .  است
شما طرف را برسميت                         
ميشناسيد و وارد بحث و جدل          

درست مانند سازمان         ،ميشويد
بغل دستى تان که ممکن است           
در موارد زيادى اختالف نظر        
داريد و به همين طرق نيز با او    

 ،شما در مناظره    .  بحث ميکنيد  
موقتا    ،حتى با قصد افشاگرى        

از موضع تخاصم و جنگ                  
بيرون مى آئيد و به موضع                 

و کافى  .  ديالوگ انتقادى ميرويد  
. است سر اين قرقره باز شود           

مبتکر بعدى مناظره ها خود             
همان جريان سرنگونى طلب           
ميشود و تدريجا براى جلب               

ما با پانل هائى روبرو   ،مشترى
ميشويم که کاربدستان و عوامل     

هوادار "حکومت که در هيئت        
معرفی ميشوند،  "  رژيم اسالمی 

با مخالفين سرنگونی طلب                 

٢۵۶شماره   
درست مانند نيروهای پرو رژيمی          

" تسامح و تساهل      "در فضائى از          
آنچه رخ داده است      .  مناظره ميکنند 

اينست که سخنگويان سياسى                       
جمهوری اسالمی در زمين                           
اپوزيسيون تلويحا مشروعيت گرفتند    
و سياست تخاصم با حکومت به                  
سياست ديالوگ با سخنگويان غير           
رسمى تر رژيم اسالمی عقب نشسته      

مسئله ای که برخی متوجه            .  است
نيستند و با جار و جنجال تالش                    
دارند اين تغيير سياست را توجيه              

 .   کنند
 

در مورد استفاده        :يک دنيای بهتر    
از فرصت ها چطور؟ ممکن است           
رسانه ها بيايند و شماى کمونيست و        
انقالبى را به مناظره با سران                       

آيا نبايد اين      .  حکومت دعوت کنند     
موقعيت را شناخت و بعنوان يک              
تاکتيک براى جلب نيرو از آن                     

چه ايرادى دارد؟ چرا      .  استفاده کرد 
 نبايد در اتخاذ تاکتيک منعطف بود؟

 
مثال   شما ميگوئيد :  سياوش دانشور 

اگر بى بى سى دست راستى بخواهد       
از من کمونيست دعوت کند با آخوند       

چه     ،فالنى از ايران مناظره کنم              
موضعى بايد داشت؟ اين که ديگر             
وارد شدن يک جريان و جنبشى به           

 ،ديالوگ با ارتجاع سياسى نيست             
مناظره اى است که توسط يک                    
جريان ثالث و يا رسانه اى سازمان          

آيا با توجه شنوندگان    .  داده شده است  
وسيع اين رسانه ها و تاثيرات آن در        
ايران نبايد به آن مثبت برخورد                   

 کرد؟  
 

پاسخ من به چنين سوالى مشروط              
در دنياى    "  اگر"اوال اين        .  است

واقعى معناى مادى و جدى اى                     
در دنياى امروز رسانه ها            .  ندارد

بسيار خط دار تر از اينها هستند و             
بويژه در رابطه با تحوالت ايران              
خودشان يک پاى سياست گذارى و         

بى بى  .  بمباران دروغ در جامعه اند     
سى و صداى آمريکا و ديگران                   
بيشتر فعالين مخالف رژيم اسالمى          

اگر برنامه هايشان     .  را مى شناسند    
را اساسا و همواره عناصر اصالح         
طلب طرفدار حکومت و جماعت             
صادراتى و از مدار حکومت پرت          

ابدا   ،شده به بيرون تشکيل ميدهد       
اتفاقى نيست بلکه امرى سياسى و       

ثانيا عناصر اصلى    .  آگاهانه است 
حکومت که سياست شان ترور             

و مخالفين سياسى          "  محاربين"
مگر در شرايط بسيار                    ،است

حاضر به برسميت                  ،استثنائى
شناسى عناصر و جريانات                      
کمونيست و انقالبى نميشوند و              
آنها را بعنوان يک پاى جدال                   
برسر آينده ايران برسميت نمى             

حکومت            ،برعکس.  شناسند
اسالمى سياست و تالشش اينست         

 ،که در زمين اپوزيسيون نفوذ کند      
اغتشاش امنيتى و ناامنى ايجاد               

و به طرق مختلف                                ،کند
. اپوزيسيون انقالبى را منزوى کند    

سياست رسانه هاى دست راستى         
هم تابعى از ترجيح سياست                      

اين .  خارجى دولتهايشان است         
ها در دنياى واقعى محلى         "  اگر"

 . از اعراب ندارند
 

تنها در صورتى           "  اگر"اين      
ميتواند جنبه واقعيت بخود بگيرد         
که تناسب قواى سياسى در جامعه       

. به نفع نيروهاى انقالبى تغيير کند     
همان شرايطى که ميتواند                          
حکومت اسالمى را پاى مذاکره و       
سازش با اردوى انقالبى و                        

همان شرايط          ،کارگرى بکشاند    
ميتواند رسانه هاى اصلى و موثر        
بورژوازى را وادار کند که                     
تريبونهايش را ذره اى به روى             
شخصيتهاى کمونيست و انقالبى         

در چنين اوضاعى        ،بله.  باز کند  
که قدرت ما در جامعه ارتجاع را         

 ،وادار به عقب نشينى کرده است        
بايد   ،بايد تاکتيکها را به روز کرد      

هر موقعيت ويژه را بطور                       
و   ،کنکرت بررسى و تحليل کرد       

در خدمت پيشروى جنبش انقالبى       
بدون اينکه سر          .  استفاده کرد    

سوزنى به ارتجاع سياسى                        
رسميت داد و يا اداى تحمل                       

بدون اينکه      .  همديگر درآورد     
تاکتيک را وسيله قربانى اصول           

بحث "  انعطاف در تاکتيک   . "کرد
تاکتيک .  گل و گشادى است                

همواره دريچه اى براى راست             
روى و چرخشهاى سياسى مهم             

١٢صفحه . بوده است          
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براى ما    ،براى عده زيادى تاکتيک وسيله پولتيک زدن است        
نميتواند   ،در هر شرايطى     ،تاکتيک براى ما   .  اينطور نيست 

. ناقض اصول و اهداف اساسى کمونيستى کارگرى باشد                  
وانگهى نيروئى که خودش را در چنين ابعادى در جامعه                   

حتما راسا دسترسى به گوش و چشم مردم               ،گسترانده است 
دارد و اهميت دعوت بى بى سى نوعى مثل اهميت آن در                   

بايد از اين تريبونها در          ،با اينحال .  بيست سال پيش نيست     
چنين شرايطى نه بعنوان وسيله اى در خدمت سياست                           
ديالوگ انتقادى بلکه بعنوان ابزارى در خدمت فراخوان به              

 .  شورش و قيام استفاده کرد
 

نظر روشن و صريح من اينست که ما انقالبيون سرنگونى               
طلب و کمونيستهاى کارگرى با جمهورى اسالمى و                             

 ،نشست نداريم   ،بحث نداريم   ،عواملش ديالوگ انتقادى نداريم 
. است"  يا ما يا آنها        "بحث برسر      .  بلکه در حال جنگيم        

کشاندن پاى رژيميها به اين زمين با هر توجيهى مقدمه اى                 
براى پس نشستن از اين سياست و به کسوت حزب توده و                  

با مباحث سبک و فرقه اى نميتوان با        .  اکثريت در آمدن است   
 .   چراغ خاموش از کنار اين موضوع رد شد

 
و باالخره سوال شما پاسخ نگرفت و                     :يک دنيای بهتر     

مباحثی ديگر از جمله راجع به آزادی بيان و لنين و غيره                    
 . ضميمه اين بحث شد

 
بايد مدافع   .  بحث برسر آزادی بيان نبود           :سياوش دانشور  

پرشور آزادی بيان بود و به احدی باج نداد در عين حال                       
همينطور در اينمورد    .  پرنسيپ های انقالبی را پاس داشت         

اما بايد تصريح کرد که درود به       .  معين بحث برسر لنين نبود    
شرافت آقاى موحدى حقوق بشرى که در مقابل آخوند                           

در مورد  .  اجاللی رژيمی سکوت نکرد و از لنين دفاع کرد           
فحاشی ها و نوارهای تکراری من وقت خوانندگان نشريه را    

 .نميگيرم و اساسا ارزش پاسخ ندارند
 

که در مقابل   "  کمونيست کارگری "و باالخره رهبری حزب      
 ،کشف ميکند    "  نيات شوم    "طرح هر سوال و بحثى                      

ميتوانست مستقل از هر بغض و پيشداورى بگويد که                            
حال در    ،سياست حزب شان اينست که کادر و عضو حزب           

نميتواند با نماينده و سخنگويان               ،کسوت نماينده يا فردى        
مدافع جمهورى اسالمى جائى بنشيند و ديالوگ و مناظره                  

اعضايشان ميتوانند دست   "  آزادى بيان "و يا به نام نامى      .  کند
ايرادى به آن ندارند و از آن استقبال          ،به چنين اقداماتى بزنند   

پاسخ هاى کنارى      ،اما بجاى چنين پاسخ سر راستى       .  ميکنند
رفتار فاالنژيستى و تائيدهاى فردى       ،"طرف کادر ما نيست   "

 . *پاسخ دريافت شد ،ضمن تشکر. را ترجيح دادند
 

 
 در دفاع از يک پرنسيپ انقالبى

 

 ...گفتگو با سياوش دانشور 

٢۵۶شماره   

 

 زنده باد جنبش 
!مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

! مستقيم و مستمر توده کارگران است  
 

جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و 
!گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

گرسنگى    ،گسترش فقر و فالکت        -١
گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

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

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

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

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

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

 .است
 
با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢

بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

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

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

تحميل فقر  .  اوضاع را تخفيف دهد   
و فالکت يک سياست رژيم                        
اسالمی برای بزانو درآوردن                 
 .کارگران و مردم زحمتکش است

 
نه فقط جمهورى اسالمى،              -٣

بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى            
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

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

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

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴

و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و               
مصائب اجتماعى ناشى از آن                 

٢۵۶شماره   
رژيم اسالمى، حکومت مشتى        .  ميداند

نظامى و باندهاى         -کانگستر سياسى   
اقتصادى مافيائى است که بر تمام                     

. امکانات جامعه چنگ انداخته اند                   
مافياى "مساله اين نيست که گويا                   

نميگذارد دولت کارش را          "  اقتصادى
بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده              

اين حکومت مافيايی سرمايه و         .  است
سران رژيم     .  اسالم در ايران است            

اسالمی خود از بزرگترين سران                       
. مافياى اقتصادى در ايران هستند                   

کارگران و مردم گرسنه در اين جدال              
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت                   

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

 ،مبارزه عليه فقر   .  اوضاع تاکيد ميکند   
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری    

درعين حال        ،کارگران و مردم است          
جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت و        
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در            

اين دوره اى است که بيش      .  ايران است 
از هر زمان کارگر و اعتراض و                         
مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى در            
سياست و نگرش و سمتگيرى سياسى        
توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا               

 .ميکند
 
مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵

دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 
اعتراض و شورش عليه                    .  است

وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        
اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         

در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند
 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

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

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
متشکل کردن      ،مواجهه با اين اوضاع      

توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه            
فقر و فالکت، ترسيم افق و سازمان و            

بعنوان سه رکن مهم تضمين            ،رهبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است                 

شورش کور به شورش آگاهانه و              
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت         
موجود درگرو تامين اين سه رکن               

 .اساسى است
 
کمونيسم و طبقه کارگر بايد در             -۶

راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

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

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

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

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

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع         
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد       
مواد غذايی و نيازهای مردم،                        
برگزاری مجامع عمومی در محالت         
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن              
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                        
گرسنگى و فقر، شرط اساسی                       
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی           

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى              -٧

رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر    
 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                

فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

 . ميکند
 

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

 !فراميخواند
 
 

 مصوب پلنوم سوم حزب 
  ،به اتفاق آرا

 
 ٢٠٠٨ژوئن 
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 اطالعيه 
 در باره سايت حزب 

 

به اطالع ميرسانيم که يکى از سايتهاى           
مشکالت با   www.wupiran.orgحزب  

 . فنى روبرو شده است
 

مراجعه کنندگان ميتوانند به سايت ديگر         
 www.wupiran.netحزب يعنى                    

 . مراجعه کنند
 

net.wupiran.www 
 

 روابط عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢مه  ١۵

 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته              -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون                 .  است

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته       .  دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و             
کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده               

 . ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                      -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن         .  کارگران و مردم است       

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                          
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

در محيط زيست و کار در سطح              ،بايد همه جا   .  عليه جمهورى اسالمى اند     
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده                -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است                  .  ای است 

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند            -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را                 ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                 .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                               
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                  -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن               

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است            
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                      

 .  کرد
   

کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى             ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۶
 . شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

 سوسياليسم تنها راه 
!نجات بشريت است  
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برای نخستين بار در تاريخ ايران         
و جهان، مردمی ظلم ديده و تحت          
ستم، که شاهد يکی از فجيع ترين          
جنايات تاريخ معاصر بشری و              
کشتار يک نسل از مبارزان                      

در -سياسی در زندان بوده اند                  
حالی که دادگاه ها و نهادهای                    
حقوقی و قضائی بين المللی از                

 -رسيدگی به آن اجتناب می کنند           
پرچم دادخواهی و رسيدگی به آن         

 .  را به دست گرفته اند
  

چهار سال پيش، اواخر شهريور           
، ٢٠٠٧برابر با سپتامبر           ١٣٨۶

جمعی از اعضای خانواده های              
جان سپردگان دهه شصت و جان          
بدربردگان از کشتار زندانيان                 
سياسی در اين دهه، با ياری و                 
همراهی فعاالن عرصه های                   
سياسی و اجتماعی، حرکتی را              
آغاز کردند که در بدو امر تصوير       

. و آينده آن به روشنی امروز نبود        
می دانستيم رسيدگی مردمی به              
هولناک ترين کشتار تاريخ                        
معاصر ايران، کار بسيار دشوار         

با دست   .  و صعب العبوری است      
خالی و تنها با اتکا به انگيزه و                 
تالش مشترکمان، می خواهيم                 
جمهوری اسالمی را به خاطر                
کشتار بيش از پانزده هزار زندانی      
سياسی در دهه شصت به محاکمه         

 . مردمی بکشيم
 

چهار سال تالش بی وقفه مردمی          
مصمم برای رسيدگی به کشتار              
زندانيان سياسی در دهه شصت به       

اين دادگاه مردمی،        .  بار نشست   
رژيم جمهوری اسالمی ايران و            
رهبران و دست اندرکاران کشتار       
زندانيان سياسی را، که از                          

آغاز و    60روزهای پايانی خرداد     
به اوج رسيد، به          67در تابستان     

ارتکاب جنايت عليه بشريت                    

کشتار .  محاکمه خواهد کرد         
مخالفان در زندان در دهه                   
شصت، مصداق جنايت عليه           

هيچ يک از ده        .  بشريت است  
ها هزار زندانی سياسی، چه آن      
ها که اعدام شدند و چه آن                    
هائی که جان سالم بدر برده و           
از زندان بيرون امدند، درهيچ        
دوره ای از دهه شصت به                  
وکيل و تسهيالت و مشاوره               
حقوقی و خانواده خود                           
دسترسی و حق دفاع از خود             

محاکمات بدون طی        .  نداشتند
پروسه حقوقی با ملزومات يک      
دادگاه واقعی، تنها با طرح چند       
سئوال و در اغلب اوقات تنها با   
ابالغ اتهامات به زندانی                      
برگزار می شد و وی را طی             
چند دقيقه به اعدام محکوم می          

کشتار زندانيان سياسی     .  کردند
در دهه شصت، هم چنين به               
لحاظ جغرافيائی، تعداد و تنوع       
گرايشات سياسی و عقيدتی               
گسترده و طبق قوانين جزائی          
بين المللی مصداق جنايت عليه       

طبق .  بشريت محسوب می شود   
آمارها و شواهد موجود،                     
جمهوری اسالمی به فاصله              

، حدود     63تا          60سال های    
هزار زندانی سياسی؛                   15

روزانه به طور متوسط                        
چهارده نفر و هر دو ساعت               

. يک نفر را اعدام کرده است           
جمهوری اسالمی به فاصله ماه      

،  67های خرداد تا اسفند                      
چهارهزار زندانی سياسی؛              
روزانه به طور متوسط حدود         

نفر و هر دو ساعت يک               15
نفر را مخفيانه اعدام و در نهان       
در گورهای دسته جمعی دفن           

 .  کرد
 

دادگاه جمهوری اسالمی در دو      
. مرحله برگزار می شود                    

٢۵۶شماره   

مرحله اول به مدت پنچ روز، از                 
در مرکز    ٢٠١٢ژوئن       ٢٢تا    ١٨

حقوق بشر سازمان عفو بين الملل            
مرحله .  در لندن برگزار می شود           

دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه                 
. اکتبر در الهه برگزار خواهد شد            

دادگاه مردمی ايران تريبونال،                   
بزرگترين و بی سابقه ترين پروژه           
دادخواهی مردمی است که در تاريخ   
معاصر، با حضور بيش از صد                 

 .  شاهد، برگزار می شود
 

يک تيم بين المللی حقوقی، متشکل           
از سرشناس ترين و مجرب ترين             

حقوقدانان بين المللی و ايرانی؛                   
پرفسور جان کوپر، پروفسور                    
ريچارد فالک، سير جفری نايس،             
پروفسور اريک ديويد، پرفسور پيام      
آخوان، دکتر نانسی هورماشيا، دکتر     
هدايت متين دفتری و پروفسور                  

در اثر        2011زوئيه    (کادر اسمال   
، اين دادگاه     )سکته قلبی در گذشت       

مردمی را سازماندهی کرده و با                
دعوت از شخصيت های حقوقی و           
غيرحقوقی و قضات سرشناس                   
جهانی همراه با يک تيم دادستانی              
متشکل از هشت حقوقدان ايرانی و          
غيرايرانی به سرپرستی پرفسور             
پيام اخوان و سير جفری نايس، آن            

 .را برگزار می کنند
 

اين دادگاه، بخشی از مبارزه توده             

رنچ کشيده مردم ايران عليه                     
تاريک انديشان کوردل و                          
جنايتکار حاکم بر ايران است، که       
وظيفه آن نه تنها رسيدگی به                    
کشتار زندانيان سياسی و محاکمه       
جمهوری اسالمی به جرم جنايت         
عليه بشريت است، بلکه اين                    
وظيفه را نيز دارد که اين تراژدی       
انسانی را به قضاوت افکار                     
عمومی جهانيان بگذارد و آن را           
در تاريخ ايران و جهان برای                 

 . آيندگان به ثبت برساند
 

 شرکت در دادگاه

حضور در هر دو مرحله دادگاه            
. برای عموم آزاد و رايگان است         

اما، براي حضور در آن ها ثبت            
عالقه مندان   .  نام ضروري است     

به شرکت در هر يک از مراحل            
اين دادگاه مردمی، يا هر دو                     
مرحله، مي توانند از طريق تماس      
با آدرس ايميل زير، با ذکر نام و           

 . نام خانوادگی ثبت نام نمايند
 

 کارزار مردمی ايران تريبونال
 ب ٢٠١٢آوريل  10جمعه 

 ١٣٩١فروردين  ١١رابر با 
 

info@irantribunal.com  

 com.irantribunal.www 

 

کليه سران و دست اندرکاران جنايت 
نه بخاطر عقايد  ،عليه مردم ايران

ارتجاعى شان بلکه بدليل جنايت و قتل 
بايد در دادگاههاى منتخب و  ،نفس

!عادالنه و علنى مردم محاکمه شوند  

 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

نزديک به ده سال از درگذشت                
. نابهنگام منصور حکمت ميگذرد     

ده سال است که جنبش کمونيسم          
کارگری اين متفکر بزرگ                         
مارکسيست و تئوريسين و                       
سازمانده برجسته خود را از                  

زمانی که چشم     .  دست داده است    
از اين جهان فروبست گويی طبقه       
کارگر و بشريت متمدن گوشه ای        
از روشنايی و تيزبينی و چراغ              
راهنمايی خود را از دست داده               

 . است
 

. جای خالی اش پر نشدنی است            
اما گنجينه سياسی و نظری اش            
راهنمای ما برای پيروزی                        
کمونيسم و کارگر و آزاديخواهی         

 . در جامعه است
 

منصور حکمت فقط به ما فعالين          
به .  کمونيست کارگری تعلق ندارد    
به .  طبقه کارگر جهانی تعلق دارد      

آزاديخواهی و تالش برای                
آزادی و رهايی جامعه تعلق             

به تمامی کسانی متعلق        .  دارد
 ،است که تالش اش                                

زندگی   ،نظراتش  ،سياستهايش
و افق سياسی و توقع آنها را           
از خود و از زندگی دگرگون              

 . کرده است
 

در دهمين سالگرد درگذشت            
منصور حکمت که در هفت               
ژوئيه در هايگيت لندن توسط        

" بنياد منصور حکمت                    "
. شرکت کنيد       ،برگزار ميشود   

اين مراسم را به مکانی بزرگ       
و شايسته برای گراميداشت            
ياد و دست آوردهای اين                     
متفکر بزرگ مارکسيسم و               

. کمونيسم کارگری تبديل کنيم        
از تمامی عالقمندان و                          
دوستداران منصور حکمت              
انتظار ميرود که سهم خود را          

٢۵۶شماره   

در برگزاری موفق اين رهبر                       
کمونيست و دوست داشتنی ايفا                

 . کنند
 

 ،اين مراسم در لندن برگزار ميشود       
اما همزمان در هر گوشه ای از اين         
دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را در        

از مراکز   .  اين روز گرامی بداريم        
کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و         

به هر    ،هر کجا که هستيم    .  خيابانها
 . شکلی که ميتوانيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از               
از        ،همرزمان منصور حکمت             

از                   ،کارگران کمونيست                  
و از        ،از انقالبيون       ،دوستدارنش

همه کسانى که تحقق آزادى را در            
دعوت ميکند که     ،کمونيسم ميجويند 

در مراسم يادبود و بزرگذاشت                   
دهمين سالگرد او که توسط بنياد             
منصور حکمت سازمان داده شده           

 .  است شرکت کنند

 زنده باد 

 کمونيسم منصور حکمت

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 
 ٢٠١٢مه   ١۵: تاريخ

 

 دعوت به مراسم بزرگداشت منصور حکمت
 

 رفقای عزيز
 

دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت، اين انسان بزرگ و ليدر سياسی تئوريک کمونيسم کارگری                        ٢٠١٢ژوئيه    ۴همانطور که مطلع هستيد       
ظهر در گورستان هايگيت آغاز می        ١٢مراسم ساعت   .  ژوئيه در شهر لندن، انگلستان برگزار می کند ٧بنياد منصور حکمت مراسمی را روز . است
 .پس از جمع شدن در مقابل تنديس وی در هايگيت و نثار گل به سالنی خواهيم رفت و مراسم را با زنده کردن ياد او ادامه می دهيم. شود

 
خواهشمنديم که شرکت يا عدم شرکت خود را       . از شما دعوت ميکنيم که در مراسم ياد بود منصور حکمت شرکت کنيد تا با هم ياد او را گرامی بداريم

  .هر چه سريعتر بما اطالع دهيد
 

  ،با احترام
 

 آذر ماجدی
 مسئول بنياد منصور حکمت
www.azarmajedi.com 


