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 بن بست رژيم تشديد ميشود
 تاکتيک مرحله کنونى

 

اين حکم پايه اى کمونيسم کارگرى که بحران ھمه جانبه 
مبانى آن ھر روز با  ،است"  بحران آخر"  ،رژيم اسالمى

جمھورى اسالمى نميتواند .  قدرت اثبات ميشود
نميتواند وارد دورانى از ثبات سياسى  ،شود"  متعارف"

که الزمه يک تجديد سازمان و توليد گسترده سرمايه 
نميتواند با  ،شود"  اصالح"نميتواند  ،دارى است شود

نميتواند  ،فرھنگ مسلط و واقعى جامعه کنار بيايد
نميتواند پاسخ پايه اى ترين و  ،گشايش سياسى ايجاد کند

بدوى ترين خواستھا و نيازھاى ايران قرن بيست و يکمى 
و نميتواند براى بقاى خويش به سرکوب خشن  ،را بدھد

اين رژيم به حکم .  و گسترده و تروريسم متوسل نشود
فلج کامل سياسى و اقتصادى و فرھنگى و به حکم يک 
مخالفت گسترده و عميق توسط مردم محکوم به سقوط 

رويدادھاى ايران بر عمق و حقانيت .  است و بايد برود
ديدگاه منصور حکمت در باره بحران رژيم اسالمى تاکيد 

 . ميکنند

 

رويدادھاى يکماه اخير ايران بسرعت از ھر سو خود را 
آنچه که تا .  به گذرگاھھاى سياسى تعيين کننده رساند

 ،محسوب ميشد"  تحليل و نظر"ديروز ھنوز بدرجه اى 
معلوم .  در ابعادى ميليونى و جھانى خود را اثبات کرد

اسالمى و   –شد رسانه ھا و دولتھا و اپوزيسيون ملى 
ناسيوناليست راجع به ايران و دعواھاى سياسى ھر 

 ،ھمه.  اين مردم اين بساط را نميخواھند ،تصويرى بدھند
از ژورناليستھا و ديپلماتھا و ناظران سياسى ناگھان 

در مدت کوتاھى ايران زير و رو شده "فھميدند که 
ناگھان فھميدند که اين مردم مسئله شان ".  است

مسئله شان فراتر  ،نيست"  انتخابات"
آنھائى که کمى بزرگتر فکر .  است

 "پوپوليسم در بن بست"
 وصف حال رھبری ح ک ک
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

ميکنند دارند متوجه ميشوند که 
سرنوشت مھمترين نيروى جنبش 
تروريستى اسالم سياسى دارد در 
ايران و توسط مردم تعيين تکليف 

معلوم شد که نيروئى .  ميشود
واقعى تر ھست که ميتواند به 
توحش و تروريسم پاسخى پايه اى 

نيروى سھمگينى که فى .  بدھد
الحال ورق را برگردانده است و 
مھمترين دعواھا و پرونده ھا و 
معضلھاى جھانى را بشدت تحت 
تاثير و تابع حرکت خود قرار داده 

تازه اين ھنوز بخش .  است
کوچکى از ظرفيت بالقوه اى 
است که بسرعت بروى صحنه 

مردم ايران و مبارزه .  خواھد آمد
پيچيده شان تحت اختناق اسالمى 

آنھا را وارد  ،در يکماه اخير
مھمترين معادالت سياسى دوره 

 . اخير کرده است

 

 در باال

رفسنجانى در نماز جمعه تالش 
کرد با ارائه پالتفرمى سازش و 

منفعت "تعادلى را بر اساس 
خاتمى با .  بدست دھد"  نظام

رفراندوم آن را "  درافزوده"
قبل و بعد نماز .  تکميل کرد

اردوى مقابل مرتبا تھديد  ،جمعه
نه فقط سازش .  کرد و کوتاه نيامد

و .  را نپذيرفت بلکه تعرض کرد
باالخره خامنه اى صريحا  اعالم 

" سقوط"کرد که مواظب باشيد 
رويدادھاى اين ھفته بار .  ميکنيد

ديگر نشان داد که سازش در باال 
. براى ھيچکدام ممکن نيست
 . زمان سازش از دست رفته است

 

خامنه اى و شرکا گفتند کوتاه نمى 
يعنى "  نخبگان"آيند و حتى 

رفسنجانى و موسوى و خاتمى و 
خيل آخوندھا و ديگر پاره ھاى تن 
نظام اگر تميکن نکنند حذف 

جناح مقابل نيز با ھمان .  ميشوند
يعنى  ،مفروضات خامنه اى

اعالم کرد بگرد تا  ،"منافع نظام"
رفسنجانى تلويحا گفت !  بگرديم

و موسوى "!  ما اھل ترس نيستيم"
راه "به بھانه اى گفت ما وارد 

شعارھاى مرگ بر خامنه اى و 
مرگ بر جمھورى اسالمى پاسخ 

شعارھائى که بسرعت .  دادند
بايد تاکيد کرد .  سراسرى ميشود

تير تھران چيزى فراتر از  ٧که 
شھريور رژيم سلطنتى بود و  ١٧

ھمان ھدف را داشت و با ھمان 
 . نتيجه روبرو شد

 

باالئيھا با سياست سرکوب و 
سازش تالش ميکنند خودشان و 

اما پائينى .  نظام شان را نگھدارند
ھا ھر روز بيشتر تصميم سياسى 
و تاريخى شان را به دنيا نشان 

سياست و منطق عمومى .  ميدھند
باز  ،حاکم بر حرکات مردم
عميق  ،نگھداشتن شکافھا در باال

و دورخيز براى  ،تر کردن آن 
. جارو کردن ھمه شان است

مردم قبل از نماز جمعه ھر 
. نام گذاشتند"  خيانت"سازشى را 

اين شعار از دو جنبه مھم است؛ 
آنھائى که واقعا رفسنجانى و 

با  ،موسوى را رھبر خود ميدانند
اين شعار دارند ميگويند اگر 
سازش کنيد براى ما رھبر نيستيد 
و خائن ايد و مقابل تان مى 

و آنھائى که به رفسنجانى .  ايستيم
و موسوى و ديگران مانند خامنه 

که اکثريت  ،اى نگاه ميکنند
با اين  ،عظيمى از اين جنس اند

شعار ميخواھند نقطه سازش 
دراين ميان .  باالئى ھا را بشکنند

مقطع نماز جمعه ھفته گذشته از 
نظر سير رويدادھاى ايندوره 

رفسنجانى در نماز .  مھم بود
جمعه با ويترين فراجناحى تالش 
کرد که پالتفرم سازش در باال و 

اما .  کنترل پائين را بدست دھد
فشار پائين باعث شد که 
رفسنجانى و شرکا براى مجاب 
کردن خامنه اى فشار از پائين را 

آنھا ھر .  بدرجه اى ملحوظ کنند
 ،محاسبه و توافقى که داشتند

نتيجه اما اين شد که ميخى ديگر 
کوبيده "  جنبش سبز"بر تابوت 

و مردمى که گوئى يادشان .  شد
تقلب در "و "  راى"رفته از 
بيش از  ،حرف بزنند"  انتخابات

پيش در ابعاد وسيع به اين نتيجه 
رسيدند که بايد کار ھمه شان را 

 .تمام کرد

 

جنبش توده اى براى سرنگونى 
جمھورى اسالمى وارد مرحله 

 بن بست رژيم تشديد ميشود
 ...تاکتيک مرحله کنونى 

ھر دويشان !  شده ايم"  بدن بازگشت
راست ميگويند و ھيچکدانشان راه 

اين پيچ تند سازش .  حلى ندارند
ھر نوع سازشى معادل .  برنميدارد

ھر چه اوضاع .  فرو ريختن است
متحول تر و اعتراض در جامعه 

امکان سازش در  ،عميق تر ميشود
باال نيز محدودتر و غير ممکن تر 

و اين وضعيت نشان .  ميشود
" کله شقى"و "  سازش ناپذيرى"

نشان بن بست  ،طرفين نيست
شديدى است که امکان سازش را 

فاکتور مردم نه فقط .  منتفى ميکند
بحران را در باال تشديد کرده است 
بلکه امکان سازش ھاى يکماه پيش 

براى ھر .  را نيز منتفى کرده است
دو جناح ديگر چھارچوبھاى سابق 

براى بخش وسيعى .  اعتبار ندارند
و "  رھبر"زعامت خامنه اى بعنوان 

دولت "دولت احمدى نژاد بعنوان 
فاقد مشروعيت "  جمھورى اسالمى

براى خامنه اى و شرکا .  شده است
نيز بقا در گرو حذف طرف مقابل 

روزھاى اخير يک گام بسوى .  است
تشديد سياست ترور و تصفيه 

آخرين برگ .  درونى جلو رفت
بازى مرگ جمھورى اسالمى دير 
. يا زود بناگزير به زمين زده ميشود

تناقض و معضل طرفين اينست که 
نميتوانند وارد اين جنگ نشوند و 
ميدانند با ورود به آن مردم سھل تر 

راھى .  ھمه شان را جارو ميکنند
 .  اين جنگ بازنده ھا است ،ندارند

 

 در پائين

تير و تھاجم ميليونى در جمعه  ١٨
گذشته و اعتراضات روزھاى اخير 
تصريح ميکند که سياست ارعاب و 
شليک مستقيم به مردم و تجاوز 
دسته جمعى به جوانان در زندانھا 

ھدف سياست .  تاثيرى نداشته است
ارعاب و سرکوب خشن ترساندن 

مردم .  مردم و عقب راندن آنھاست
نه فقط جا نزده  ،نه فقط نترسيده اند

بلکه دارند تعرض متقابل  ،اند
مردم دارند اين نکته مھم را .  ميکنند

به خامنه اى و شرکا ميگويند که 
حقيقتا توپ و تانک و بسيجى و 

مردم .  قرق نظامى ديگر اثر ندارد
به فرمان سرکوب خامنه اى با 

١١٠شماره   
اگر خامنه اى .  نوينى شده است

عقب بنشينند اجتماعات در ايران 
به دھھا ميليون ميرسد و بسرعت 
. سراسرى و ھمه جانبه ميشود

مردم عقب نشينى خامنه اى را 
پايان جمھورى اسالمى تلقى 

اگر خامنه اى و شرکا بر .  ميکنند
سياست ترور و سرکوب و کشتار 
وسيع بعنوان آخرين برگ تکيه 

يعنى به سياست بعد نظامى  ،کنند
روند عينى اوضاع مردم را  ،بدھند

وادار ميکند که با زبان اسلحه با 
مردم ايران نيز .  آنھا حرف بزنند

مانند دو جناح حکومت وارد راه 
از ديد جامعه .  بى بازگشت شده اند

ھيچ  ،و توده ھاى وسيع مردم
زمان رژيم اسالمى تا اين حد 
مفلوک و بى اعتبار و ناتوان نبوده 

مردم بدرست نميخواھند اين .  است
 . فرصت طالئى را از دست بدھند

 

انفجار  ،عامل خارجى؛ جنگ
 تروريسم  ،اتمى

ھنوز يک برگ ديگر در آستين 
احمدى نژاد   –کمپ خامنه اى 

سازماندھى جنگ .  وجود دارد
ايجاد درگيرى  ،فرقه اى در داخل

آزمايش  ،با کشورھاى ھمسايه
و يا خلق رويدادھاى  ،اتمى

غيرمترقبه تروريستى در منطقه 
موضوعاتى ھستند که ميتواند 
بعنوان عاملى که بتواند اوضاع 
داخلى را تحت الشعاع قرار دھد 

تاکنون .  مورد استفاده قرار بگيرد
ھم نمونه ھاى کوچکى از اين خط 

ھر کدام از .  مشى تست شده است
اين سياستھا و موارد مشابه و 

در شرايط امروز  ،دراين سطح
ھمان معنى را ندارد که بعنوان 

در .  مثال سه ماه پيش داشت
ھر اقدام جمھورى شرايط امروز 

اسالمى در قلمرو خارجى با ھدف 
مستقيم حاشيه کردن مسئله 

و  ،تثبيت حکومت نظامى ،داخلى
سازماندھى کودتاى نظامى تمام 

ھدف در .  عيار عليه مردم است
يک کالم قيچى کردن مردم از 

اينھا با مسئله .  صحنه سياسى است
جنگ ايران و عراق توانستند 
مخالفين سياسى را در خون غرق 

شعله ور کردن ھر جنگى و .  کنند
به ھر دليلى تکرار چنين سناريوئى 

معضل اما اينست .  را مد نظر دارد
که مختصات ايندوره تماما فرق 

نه .  ميکند
٣صفحه جمھورى   
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" مشروعيت"اسالمى انسجام و 
ظاھرى آندوران را دارد و نه 

مردم با انقالبى شکست خورده  
در آندوران انقالبيون .  روبرو اند

در متن سکوت بين المللى کرور 
امروز ھمه .  کرور قتل عام شدند

در يک کالم به .  چيز فرق ميکند
حکم مولفه ھاى سياسى وضعيت 

چنين سياستھائى در ھمان  ،امروز
. گام اول با شکست روبرو ميشود

اما دست بردن به آنھا در متن 
مردم .  استيصال غير ممکن نيست

 . بايد ھوشيار باشند

 

 !راه حلى وجود ندارد

اگر رژيم اسالمى در باال امکان 
سازش ندارد و در بازى با کارت 
آخر يعنى سياست سرکوب و 

چه  ،کشتار گسترده ترديد دارد
راه حلھاى ديگرى برويشان باز 
است که امکان عينى تغيير اين 
وضعيت و وقت خريدن براى 

 رژيم اسالمى را داشته باشد؟ 

 

 شوراى رھبرى -١

مجمع تشخيص "برجسته شدن 
در طرحھا و "  مصلحت نظام

جدالھاى باالئى ھا تنھا يک معنى 
و آن اينست که در صورت .  دارد

از "  نجات نظام"لزوم و براى 
ولى "  قانونى و شرعى"طرق 

اظھارات .  فقيه را پائين ميکشند
سقوط "اخير خامنه اى مبنى بر 

دقيقا به ھمين نکته "  نجبگان
خامنه اى دارد .  جواب ميدھد

ميگويد شما نميتوانيد من را پائين 
و  ،راھى جز تسليم نداريد ،بکشيد

اگر تمکين نکنيد اين شما ھستيد 
ميکنيد و پائين کشيده "  سقوط"که 

در اينجا ھم قانون بازى .  ميشويد
به تنھا چيزى که متکى نيست 
ھمان اظھارات پوچ طرفين مبنى 

" چھارچوب قانون"بر حرکت در 
قانون را بطور واقعى .  است

تناسب قوا تعيين ميکند و در 
وضعيت امروز ايران اين حکم 
. بيش از ھر زمانى صدق ميکند

چه در باال و  ،قانون براى کسى

قدرت در کنار قدرت موجود 
دستکم بصورت دوفاکتو   ديگرى

 . بوجود آمده است

 

تاکتيک مرحله کنونى جنبش 
توده اى تنھا ميتواند بر مختصات 

امروز .  ھمين مرحله متکى باشد
وضعيتى است که تقريبا ھر روز 
و ھر شب بنوعى اين قدرت 
بيرون حکومتى که منشا و پايه 
آن اعتراض و نخواستن وضعيت 
. موجود است رخ نشان ميدھد

مسئله اساسى امروز اينست که 
اين قدرت بايد در نھادھاى 
انقالبى و اعمال اراده توده اى 

نه فقط .  خود را بيان کند
پيشروى جنبش توده اى در 

بلکه ھر نوع  ،مرحله کنونى
عقب راندن رژيم و باز 
نگھداشتن شکافھا در باال و 

در گرو شکل دادن به  ،تشديد آن
نھادھاى اعمال اراده توده اى 
اعم از شوراھا و کميته ھاى 

مطلوبيت اين .  انقالبى است
نھادھا دراين مرحله اينست که 

انرژى و توان عمومى  ،اوال
جنبش توده اى را به ھدر نميدھد 
و در مسير استراتژيکى بکار 

غير "قدرت  ،دوما.  ميبندد
موجود را عمال رسميت "  رسمى
منشا سازمانگرى  ،سوما.  ميدھد

وسيع توده اى و بروز ابتکارات 
و از  ،چھارما.  انقالبى ميشود

امکان تحرک وسيع  ،ھمه مھمتر
تر سراسرى توده اى و بويژه 
تحرک طبقه کارگر را فراھم 

 . ميکند

 

ھمين امروز دقيقا در موقعيتى 
نيستيم که امکان عينى اعتصاب 
عمومى کارگرى وجود داشته 

مسئله برسر نخواستن .  باشد
حتى مسئله .  کارگران نيست

برسر عدم وجود تشکلھاى 
اين .  مستقل کارگرى نيست

تشکلھا در تناسب قواى ديگرى 
مثل قارچ از زمين خواھند 

طبقه کارگر وقتى وارد .  روئيد
تعيين تکليف با رژيم اسالمى 

 بن بست رژيم تشديد ميشود
 ...تاکتيک مرحله کنونى 

. معنى سابق را ندارد ،چه در پائين
باالئى ھا ناچارند بيش از ھر زمان 

عمل کنند و پائينى ھا "  فراقانونى"
نيز با تو دھنى زدن به خامنه اى و 
سران رژيم ميگويند دوره قدر 

" قانون"قدرتى تان زير نام نامى 
امروز قانون و .  بسر رسيده است

لفظ آن صرفا يک تشريفات کالمى 
 . است و نه مبناى حرکت سياسى

 

 رفراندوم -٢

پيشنھاد رفراندوم توسط خاتمى 
بعنوان تکميلى اظھارات 

حتى نقطه سازشى  ،رفسنجانى
اين شعار در .  محسوب نميشود

ماھيت خود و در شرايط امروز 
ھدفى جز عقب راندن خامنه اى و 
سقوط دولت احمدى نژاد را ندارد و 
تاکنون به اين سياست خامنه اى و 

کمپ .  شرکا تمکين نکرده اند
رفسنجانى از   –موسوى   –خاتمى 

ته دلشان ميدانند که کسى اين شعار 
را جدى نميگيرد و مانند اخبار 
گوشه روزنامه ھا بسرعت 

خاتمى .  بفراموشى سپرده ميشود
اين .  خواسته صرفا چيزى گفته باشد

شعار بى ربط ترين خواست در 
 .       موقعيت کنونى است

  

 چه بايد کرد؟

ويژگى مرحله کنونى اينست که 
. قدرت حکومتى ترک برداشته است

خود قدرت دولتى فاقد مشروعيت 
حتى براى ابواب جمعى رژيم 

خودشان از بى .  اسالمى است
بودن دولت و  عاعتبارى و نامشرو

عدم اعتماد مردم به نظام سخن 
تازه اينھا عناوين بھداشتى .  ميگويند

تبئين واقعيت سياسى و رابطه مردم 
حقيقت .  و حکومت اسالمى است

اينست که جمھورى اسالمى در 
ذھنيت عمومى جامعه سقوط کرده 

مسئله امروز برسر تمام .  است
کردن کار و ماديت بخشيدن به اين 

زمانى .  ذھنيت حاکم بر جامعه است
و نھادھاى  ،قانون ،که قدرت دولتى

با آتوريته قدرت از اعتبار ساقط 
معنى اش اينست که عمال  ،ميشوند

١١٠شماره   
بايد .  شود ديگر نميتواند برگردد

قادر باشد کار را تمام کند و يا 
دخالتش در اوضاع بسرعت به 
. پايان جمھورى اسالمى منجر شود

اشاره به اين نکته ابدا اين معنى را 
ندارد که نبايد کارگران در 
کارخانه ھا و محالت متشکل شوند 
و خود را آماده دخالت در امر 
. تعيين تکليف قدرت سياسى کنند

بعنوان  ،اتفاقا اگر امروز کارگران
يک طبقه و نه بعنوان شھروندانى 
 ،که در اعتراضات شرکت ميکنند

شکل  ،وظيفه مبرمى داشته باشد
دادن به شوراھا و کميته ھاى 

نھادھائى که .  کارخانه است
بسرعت ميتوانند طبقه را در يک 
مقياس سراسرى بسيج کند و کمر 

اما براى .  رژيم اسالمى را بشکند
تسھيل ھمين امر ھم ضرورى و 
حياتى است که جنبش توده اى 
موجود قدرت فعلى خود را بدنبال 
. بيش از يکماه مبارزه تثبيت کند

نيرويش را فشرده و آگاه و منسجم 
کند و شرايط را براى گسترش 
اعتراض به جمھورى اسالمى و 
وارد کردن ضربه نھائى فراھم 

و  ،ھمين امروز در محالت.  کند
بدرجات زيادى اين  ،بويژه شبھا

قدرت بيرون حکومتى قدرت 
تمام .  دولتى را به مصاف ميطلبد

مسئله برسر شکل دادن به اين 
نيرو و فراھم کردن امکان 

 . پيشروى و گسترش آنست

 

جمھورى اسالمى و جناح ھايش 
در دوره کنونى ھر دو دست را به 

مردم ھم اين را .  مردم باخته اند
ميدانند و عليرغم ضرباتى که 
متحمل شدند ھر روز اعتماد بنفس 

سازش از ھر .  شان باالتر ميرود
سو غير ممکن شده و ھمين بن 
. بست رژيم را تشديد کرده است

وضعيت امروز شکل دادن به پايه 
ھاى قدرت توده اى بيرون 
. حکومتى را الزامى کرده است

ھمين قدرت ميتواند جمھورى 
اسالمى را سرنگون کند و ھمين 
قدرت ميتواند يک جامعه آزاد و 
برابر و خوشبخت براى ھمگان 

 . *   برپا کند

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     
 

ارگانھاى اعمال اراده توده اى 
 !را ھمه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراھا
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

. اسالمی داده اند و ھم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن ھستند
پيشروی مبارزات توده ھای بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی 
رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت 
ترين شکل در گرو ساختن ارگانھای مبارزاتی و اعمال اراده توده 

 . ای مردم، شوراھا، در سراسر جامعه است
 

يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از قدرت   -٢
 ،اين ارگانھا ابزار متحد شدن.  توسط توده کارگران و مردم است

سازماندھى مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه، اعمال قدرت کارگران 
. و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمھورى اسالمی است

بايد .  شوراھا ھمچنين از ارگانھاى قيام عليه جمھورى اسالمى اند
در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری  ،ھمه جا

 . شوراھا را سازمان داد
 

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

 .توده ھای مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراھا .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراھاى خود را ايجاد کند  -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ  ،امر اتحاد صفوف کارگران

شوراھا امکان حضور .   سياست کنترل کارگرى را تسھيل ميکند
طبقه کارگر بعنوان رھبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده 

کارگران سوسياليست بايد پيشرو   .ھای مردم را فراھم مياورد
 . ايجاد شوراھا در محيط زيست و کار باشند

 

شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى   -۵
تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که محالت .  برخوردار است

پايه سازماندھى حرکات اعتراضى  ،و تجمعات مبارزاتى در آن
بايد کنترل محالت را از .  وسيع و بويژه تظاھرات شبانه است

 .  دست جمھورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

 منشور 

 آزادی، برابری و رفاه 
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی

لغو کليه .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش:  سکوالريسم  -١
آزادی مذھب و بی .  قوانين و مقرراتی که منشاء مذھبی دارند

 .مذھبی
 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، :  آزادی بيان  -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  
، لغو "جرم سياسى"لغو مقوله :  آزادی تمامی زندانيان سياسی  -٣

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا ھر نوع مجازات متضمن 
 .تعرض به جسم و روان افراد

 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاھھاى منتخب   -۵
 .و عادالنه مردم

 

 برابری

برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در :  برابری زن و مرد  -۶
 .لغو جدا سازيھا و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. حقوق مدنی و فردی

 

برابری کامل حقوقی ھمه شھروندان، صرفنظر :  برابری حقوقی  -٧
 . از جنسيت، مذھب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه

تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان :  حداقل دستمزد  -٨
در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد .  تشکل ھای سراسری کارگری

 .يک ميليون تومان باشد
 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای ھمه افراد بيکار :  بيمه بيکاری  -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد .  و آماده به کار

 .رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در   -١٠
ھزينه مسکن :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای ھمگان
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

١١٠شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه     

به ميزانی که خيزش مردم عليه 
رژيم اسالمی وسعت می يابد 
سياست ھای حزب کمونيست 

بيشتر به )  ح ک ک(کارگری 
پوپوليسم آغشته و به راست کشيده 

از .  اين يک طنز تلخ است.  ميشود
پس از مرگ منصور حکمت، 

سوسياليسم مردم را رم "نظريه 
دو بار از اين حزب "   ميدھد

اين تز اولين بار .  قربانی گرفت
توسط کورش مدرسی در جلسات 

کورش .  دفتر سياسی مطرح شد
مدرسی ھمراه با بخشی از 

از  2004کادرھای حزب در سال 
حزب موسوم .  حزب انشعاب کرد

به حکمتيست افت و خيزھای 
. بسياری را از سر گذرانده است

آنچه از آن حزب اوليه بعد از 
انشعاب باقيمانده اکنون متاسفانه 
. بشدت به راست درغلطيده است

سياست آنھا در قبال خيزش عظيم 
مردم تفاوتی با سياست توده ای ھا 

اين حزب جوھر سرنگونی .  ندارد
طلبانه مبارزات مردم را نفی 
ميکند و مردم را دنباله رو يک 
جناح از رژيم اسالمی قلمداد 

ھر روز از مردم ميخواھد .  ميکند
که در خانه بمانند و در مبارزه 

از کارگران .  شرکت نکنند
ميخواھد که اعتصاب نکنند و 
مردم کردستان را از اين رو که 
ھنوز خيزش مردم در ساير نقاط 
به آنجا نرسيده است، بخاطر 
درک باالی راديکال شان تحسين 
ميکند و اعالم ميکند که اين 

مردم کردستان بخاطر "  درايت"
. نفوذ اين حزب در آن منطقه است

" سوسياليسم مردم را رم ميدھد"
به سياست ھای راه  2003سال 

 . ختم شد 2009توده ای 

 

 2004اگر حميد تقوايی در سال 
با افتخار اعالم ميکرد که 
منشعبين ميگفتند سوسياليسم مردم 
را رم ميدھد و به اين خاطر 
رفتند، اکنون خود به ھمين نظر 

ح ک ک درست .  رسيده است
سربزنگاه متوجه شده است که 

سوسياليسم و حکومت "گويی 
زيادی راديکال است و "  کارگری

اکنون که بنظر .  نشان داده ايم
ميرسد، قدرت به خيابان ھا افتاده 
است، اينھا از ھول از دست 
دادن فرصت، چرخش به راست 

به .  خود را تکميل کرده اند
عبارتی از ھول حليم در ديگ 

 . افتاده اند

 

پوپوليسم ناب پيکاری در بسته 
 بندی جديد

 

انقالب انسانی، حکومت "
ھمان فرمولبندی قديمی "  انسانی

پوپوليستی است که اکنون در 
يک بسته بندی جديد توسط ح ک 

اين .  ک به جامعه عرضه ميشود
احتماال از کشفيات جديد حميد 

البد فکر ميکنند که .  تقوايی است
. به يک ايده بديع دست يافته اند

اما بايد به اين حزب ھشدار داد 
که اين ھمان پوپوليسم ناب قديمی 

جای خود را "  خلق"کلمه .  است
خلق ديگر .  داده است"  انسان"به 

ديگر کسی از .  دمده شده است
انسان .  اين کلمه استفاده نميکند

لفظ مد روز ھمان کلمه خلق 
اين يک طنز تلخ ديگر .  است

 . تاريخ است

 

حقوق "بعالوه، اين روزھا بساط 
از ھر گوشه .  داغ است"  بشری

و کناری يک سازمان و انجمن 
دفاع از حقوق بشر مثل قارچ از 

در ميان .  زمين روئيده است
اسالمی و بعضا   –جنبش ملی 

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب، 
زمانی جامعه مدنی مد بود، بعد 
رفراندوم مطرح شد و حاال 
حقوق بشر چنين جايگاھی يافته 

لذا برای حزبی که .  است
ميکوشد با جريانات راست به 
سازش ھا و مصالحه ھايی 
برسد، استفاده از لفظ انسانی 
بجای کارگری، يک ابزار 
. تاکتيکی تسھيل اين سازش است

انسانی صرفا قرار نيست که 
" مردم رم دھنده"بجای يک لفظ 

بنشيند، يک تاکتيک سياسی 
برای نزديکی و سازش نيز 

 .ھست

 

ممکن است در پاسخ به اين نقد 
"گفته شود مگر حکومت : 

 "پوپوليسم در بن بست"
 وصف حال رھبری ح ک ک

 آذر ماجدی

درست زمانی .  مردم را رم ميدھد
که تقويت کمونيسم اھميت صد 
چندان پيدا ميکند، در بحبوحه 
خيزشی که برای به زير کشيدن 
رژيم اسالمی شکل گرفته است، در 
شرايطی که يک انقالب کارگری 
ميتواند شکل گيرد و کمونيست ھا 
بايد برای شکل گيری آن تالش 
کنند، رھبری ح ک ک به ھمين تز 

سوسياليسم، .  روی آورده است
انقالب کارگری، حکومت کارگری 
از تبليغات  تلويزيونی اين حزب 

 . حذف شده است

 

جمھوری سوسياليستی که شکل 
کنکرت حکومت کارگری است و 
يکی از شعارھای حزب کمونيست 
کارگری بوده است، از ادبيات و 
تبليغات تلويزيونی اين حزب قلم 

و کلمه کارگری .  گرفته شده است
جای خود را به کلمه انسانی داده 

اينھا اکنون بجای انقالب .  است
کارگری و حکومت کارگری که 
شعار و برنامه پايه ای حزب 
کمونيست کارگری بوده است از 

" انقالب انسانی و حکومت انسانی"
انقالب "يک .  سخن ميگويند

را تبليغ ميکنند، مردم را "  انسانی
به سازماندھی يک انقالب انسانی 
فراخوان ميدھند و قصد دارند اگر 
يک روز قدرت را بدست آوردند 

در جامعه "  حکومت انسانی"يک 
 . مستقر کنند

 

آيا محق نيستيم که از اين چرخش 
در سياست و تبليغات استنتاج کنيم 
که رھبری ح ک ک  به اين نظر 

سوسياليسم مردم "رسيده است که 
و لذا بجای آن از "  را رم ميدھد

الفاظی استفاده ميکند، که بنظرش 
است؟ تاريخ "  مردم جلب کن"

جنبش کمونيستی مملو از جريانات 
و احزابی است که بمنظور کسب 
قدرت يا شرکت در قدرت به راست 

اين نه اولين بار است .  چرخيده اند
ح ک ک مدتی .  و نه آخرين بار

. است که به راست چرخيده است
اين راست روی را ما در سياست 
ھای مختلف و سبک کارشان بارھا 
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کارگری يک حکومت انسانی 
نيست؟ پس چه ايرادی دارد که ما 
بر اين توصيف از انقالب و 
حکومت کارگری تاکيد کنيم؟ مگر 

اساس "منصور حکمت نگفته 
قصد ما "  سوسياليسم انسان است؟

نيز اينست که انسانی بودن 
حکومت کارگری را ميان مردم 

 ." تبليغ کنيم

 

ما از آنجا که از نقد سيلست ھای 
ح ک ک ھدف و نيت مان ممانعت 
از راست روی اين حزب و تالش 
برای باز حاکم کردن سياست ھای 
کمونيسم کارگری منصور حکمت 
بر اين حزب است، ميکوشيم که 

نيت را "  بھترين و انقالبی ترين"
به رھبری ح ک ک نسبت دھيم و 

اما اين .  از اين موضع حرکت کنيم
نيت خوب نيز رھبری اين حزب 
را از سقوط به گرداب پوپوليسم 

اين درست است .  خالص نميکند
که حکومت کارگری يک حکومت 

. شکی در اين نيست.  انسانی است
و قطعا بايد در تبليغات خود اين 
محتوای حکومت کارگری را 

اما مساله .  برای مردم توضيح دھيم
اين نيست که ح ک ک دارد انقالب 
کارگری و حکومت کارگری را 

کلمه .  توضيح و توصيف ميکند
کارگری در تبليغات اين حزب 
کيميا شده و کلمه انسانی جانشين 

 . آن شده است

 

بعالوه، حتی در توضيح اين 
انقالب انسانی و حکومت "

ھيچ اشاره ای به ماھيت "  انسانی
طبقاتی آن، به نقش طبقه کارگر، 
لزوم سازماندھی طبقه کارگر، 
ضرورت اعمال رھبری طبقه 

صرفا .  کارگر بر انقالب نميشود
عمومی برای "  انقالب"از يک 

سرنگونی رژيم 
۶صفحه   
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غيبت ماھيت .  صحبت ميشود
طبقاتی انقالب و حکومت حاصل 
آن در ادبيات ح ک ک را با آنچه 

خواست ھای "حميد تقوايی 
اساسی انقالب و فرمان ھای 

ميخواند در کنار  "*انقالب مردم
ھم بگذاريد، به يک فرمولبندی 
تقليل يافته، رقيق شده و 
پوپوليستی از مفھوم انقالب نزد 
حميد تقوايی و رھبری ح ک ک 

بدين ترتيب تصوير .  ميرسيد
پوپوليستی از انقالب تکميل 

کل اين بسته بندی نشان .  ميشود
ميدھد که اين بينش و متد از يک 
موضع کامال آگاھانه نشات گرفته 

تقليل در راديکاليسم و :  است
مطالبات و خواست راديکال 
اصلی و اوليه حزب کمونيست 

دوستان "کارگری، برای يافتن 
 ." حال و آينده

در تبليغات اخير اين حزب 
مقوالت مبارزه طبقاتی، طبقه 
کارگر و رھبری طبقه کارگر 

حتی از .  محلی از اعراب ندارد
سرمايه داری نيز صحبت 

در يک گفتگويی که قرار .  نميشود
است درباره حکومت مورد نظر 
اين حزب صحبت شود و در آن 
درباره ضرورت انحالل نيروھای 
سرکوب صحبت ميشود، توصيفی 
که حميد تقوايی از رژيم اسالمی 
ميدھد، از يک آژيتاسيون 

اين .  پوپوليستی فراتر نميرود
مافيايی "رژيم بعنوان يک دستگاه 

متشکل از يک "  غارت و جنايت
اقليت کوچک دزد که دار و دسته 
سرکوب خود را دارند، توصيف 

در ھيچ "بنظر ايشان .  ميشود
دستگاه سرکوب "  جامعه متعارفی

اين .  اين چنين خشن نيست
توصيف آنچنان شور است که 
مصاحبه کننده مجبور ميشود 

آيا منظور شما اينست که : "بپرسد
اين دم و دستگاه سرکوب که 

منافع درست کرده اند برای 
(خودشان است؟ شخصی خط " 

 .) تاکيد از ما است

يک کالم در مورد ماھيت سرمايه 
دارانه اين نظام، ضرورت 
سرکوب جامعه بمنظور استثمار 

. پيوندند و انقالب شکل ميگيرد
دو   اکتورھای ديگر اين سناريو

جريان راست و يک حزب 
دعوا ميان اين .  انقالبی است

حزب انقالبی با آن دو جريان 
راست برای جلب توجه آن اقشار 

اگر در اين مسابقه .  شکل ميگيرد
حزب انقالبی ببرد و مردم آن را 

انقالب "انتخاب کنند، آنگاه يک 
شکل ميگيرد و نتيجه آن " انسانی

است که "  حکومت انسانی"يک 
توسط اين حزب انقالبی تشکيل 
ميشود و از آن پس ھمه چی 
بخوبی و خوشی به پايان 

اين سناريو کمی به فيلم ."  ميرسد
ولی .  ھای باليوودی شبيه است

به سخنرانی ھا .  تقصير ما نيست
و مصاحبه ھای اخير حميد 

اين جوھر و .  تقوايی توجه کنيد
 .ھسته تمام آنھا است

 

پوپوليسم عميقا توسط منصور 
حکمت و مارکسيسم انقالبی در 

مورد  1362  -1357سال ھای 
نقد عميق .  نقد قرار گرفت

سياسی منصور   –تئوريک 
حکمت در متن يک شرايط 
سياسی ملتھب و  مبارزه بارز 
طبقاتی، پوپوليسم را بايگانی 

اما بنظر .  کرد و به موزه سپرد
ميرسد که نزد حميد تقوايی، 
انقالبی که وی تبليغ ميکند با 

آنچنان بھم پيوسته  1357انقالب 
است که برای خلق دوباره آن، 
خود در جسم چپ غالب آن 

سازمان پيکار .  مقطع رفته است
اما رھبری ح .  ديگر وجود ندارد

ک ک ھمان نظرات پوپوليستی 
را در بسته بندی جديد تحويل 

در مواجھه با اين .  جامعه ميدھد
شرايط انسان راھی ندارد جز 
آنکه اين جمله معروف را که 
ديگر به کليشه تبديل شده تکرار 

"کند تاريخ ھميشه دو بار : 
يک بار بصورت .  تکرار ميشود

تراژدی و يک بار بصورت 
 ." کمدی

 

با اين تفاوت که اين بار دوم در 
تراژدی   –واقعيت يک کمدی 

کمدی است، چون تحول  .  است
يکی از چھره ھای جنبش 
مارکسيسم انقالبی به يک 
پوپوليست به کمدی ھای برادران 

تراژدی .  مارکس شباھت دارد

 "پوپوليسم در بن بست"
 ...وصف حال رھبری ح ک ک 

طبقه کارگر و حفظ پايه ھا نظام 
"سرمايه داری مطرح نميشود در . 

ھر جامعه ای که شکاف عظيم ميان 
فقر و ثروت باشد برای حفظ اين 
شکاف ارتش الزم است، پليس الزم 
" .است، شکنجه و زندان الزم است

اين تمام توضيح ايشان در مورد 
ضرورت سازماندھی دستگاه 

در تمام اين .  سرکوب و قھر است
مصاحبه طوالنی بگرديد، يک کالم 
از جامعه سرمايه داری و نظام 

ظاھرا .  طبقاتی صحبت نمی شود
فقط زمانی که شکاف ميان فقر و 
ثروت عظيم باشد دستگاه سرکوب 

و دولت ھم نه يک .  الزم ميشود
ابزار حاکميت طبقاتی و صيانت 
منافع طبقاتی، بلکه يک مافيای 

 .جنايت و غارت است

در مقابل اين بحث ما ممکن است 
گفته شود که دارند از متد سلبی در 
. توضيح مفاھيم شان استفاده ميکنند
. اين استدالل ھم راه بجايی نمی برد

به اين دليل که اوال، منظور از متد 
سلبی تغيير ماھيت و تقليل شعارھا 

متد .  و اھداف کمونيستی ما نيست
سلبی به اين معنا نيست که بجای 
انقالب کارگری بگوييم انقالب 
انسانی و بجای حکومت کارگری يا 
جمھوری سوسياليستی بگوييم 

متد سلبی يعنی .  حکومت انسانی
نه به جمھوری "آنکه بگوييم 

نه به ." "نه به سرکوب." "اسالمی
"اختناق "نه به زن ستيزی."  نه ." 

و قس "  نه به استثمار." "به حجاب
ثانيا، حميد تقوايی در پلنوم .   عليھذا

زمانيکه ما در نقد قطعنامه  27
پيشنھادی اش بر استفاده از اين متد 
منصور حکمت تاکيد کرديم، در 
پاسخ بما کماکان بر متد خويش که 
پيش از اين مورد نقد منصور 
حکمت قرار گرفته بود، تاکيد 

 .ميکرد

 

سناريوی حميد تقوايی از انقالب 
يک :  مورد نظرش چنين است

جامعه متشکل از اقشار ناراضی که 
ھميشه در کنار ھم و ھم وزن 

"رديف ميشوند کارگران، زنان و : 
 اعتراضات اين اقشار"  دانشجويان،

به ھم می "  جويبارھايی"  مانند
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است، زيرا اين سياست ھا و 
تبليغات پوپوليستی دارد از جانب 
حزبی بيان ميشود که ھم نام حزبی 
است که منصور حکمت بنيان 
گذاشت و راديکال ترين سياست 
ھای کمونيستی را بيش از ده سال 

 . در جامعه اشاعه داد

 

 شتاب به راست 

 

سياست ضد رژيمی صرف از 
زمان تحکيم رھبری حميد تقوايی 
بر اين حزب، به سياست حاکم اين 

اما اگر پيش .  حزب بدل شده است
از اين اعالم ميکردند که با تبليغ 
سوسياليسم جامعه را به چپ 
کشانده و رھبری آن را بدست 
ميگيرند، اکنون که مردم به خيابان 
ھا آمده اند و يک خيزش عظيم 
توده ای در شرف وقوع است، ح 
ک ک سوسياليسم و حکومت 
کارگری را بايگانی کرده و در 
. کمد اسناد حزب گذاشته است

مفھوم انقالب ھر چه بارز تر نزد 
اين حزب به امر سرنگونی رژيم 

تمام فعاليت شان .  تقليل يافته است
اکنون که .  به تبليغ خالصه ميشود

دريافته اند با اوجگيری مبارزات 
مردم جنبش ھای راست نيز فعال 
شده اند و بجلوی صحنه آمده اند، 
اينھا در رقابت با اين جريانات بر 
شتاب شان در راست روی افزوده 

يک آژيتاسيون پوپوليستی در .  اند
مورد يک انقالب بی نام و نشان، 
 . تمام راديکاليسم آنھا را بيان ميکند

 

عالوه بر اتخاذ سياست ھای راست 
روانه، تقليل در اھداف و آرمان 
اصلی حزب، حتی در شعارھای 

بطور .  فوری نيز تقليل گرا شده اند
مثال، اکنون ديگر از محاکمه 

فقط از .  سران رژيم حرف نميزنند
محاکمه خامنه ای و بعضا احمدی 

فوکوس خود .  نژاد صحبت ميکنند
را بر دولت احمدی نژاد و واليت 

در عمل .  فقيه متمرکز کرده اند
مبارزه شان عليه رژيم اسالمی به 
مبارزه عليه يک جناح تقليل پيدا 
کرده است و مانند اپوزيسيون پرو 
رژيم با جناح ديگر مسامحه 

البته اين مساله نزد حميد .  ميکنند
ايشان سه .  تقوايی تازگی ندارد

سال پيش ھم بيانيه ای با شعار 
سرنگونی دولت 

٧صفحه   
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احمدی نژاد به دفتر سياسی ارائه 
داد که با نقد شديد ما مواجه شد و 
عمال به شکلی ديگر بازنويسی 

ھمان بينش و متد اکنون .  شد
حميد .  فرصت بروز يافته است

تقوايی ميکوشد اين راست روی 
او به اين منظور .  را توجيه کند

شعار مرگ بر خامنه ای :  ميگويد
يا واليت فقيه که مردم ميدھند، 
بمعنای مرگ بر جمھوری 

 . اسالمی است

 

مساله اينجاست که حتی اگر اين 
تحليل درست باشد، بايد اين 
واقعيت را ديد که مردم، عليرغم 
خواست قلبی شان برای 
سرنگونی رژيم اسالمی، ممکن 
است بنا بر پراگماتيسم، ترس از 
سرکوب يا بعضا دنباله روی از 
جنبش ھای راست شعارھای 

اما يک .  ديگری را طرح کنند
حزب کمونيستی مجاز نيست 

يک .  ھمان شعارھا را تکرار کند
حزب کمونيستی بايد بکوشد 
شعارھای مردم را راديکاليزه 

"کند مردم به رژيم اسالمی "  نه. 
تکرار صرف .  را تعميق کند

شعار مردم، يعنی دنباله روی از 
توده ھا، يک بروز ديگر سياست 

 . پوپوليستی است

 

ح ک ک اما شعارھايی که در 
خيابان داده ميشودرا تکرار 

بدون توجه به اينکه در .  ميکند
ساختن و اشاعه اين شعارھا 
جنبش ھای ديگر نيز فعاالنه کار 

در اعتراضات اين شعار .  ميکنند
: اسالمی ھا باب شد  –توسط ملی 

خامنه ای پينوشه، ايران شيلی "
ح ک ک بدون يک لحظه ."  نميشه

تعميق در اين شعار و معنای آن، 
ھمين شعار را در تلويزيون و 
سايت اش نوشت و اعضايش در 
تظاھرات در خارج کشور تکرار 

پس از مواجھه با نقد .  کردند
سياوش دانشور از اين شعار، آن 
را از روی تلويزيون و سايت 
شان برداشتند، اما حميد تقوايی  و 
مصطفی صابر کماکان ھمين 

شباھت پوپوليسم مورد نقد 
منصور حکمت با سياست ھا و 
تبليغات ح ک ک خيره کننده 

اين سرنوشتی است که .  است
متاسفانه رھبری ح ک ک به آن 

اين حزب با .  گرفتار آمده است
شتاب بھت آوری به سوی راست 

پيش .  و پوپوليسم حرکت ميکند
ولی از صميم .  بينی کرده بوديم

قلب آرزو داشتيم که پيش بينی 
آرزو .  مان غلط از آب درآيد

داشتيم که اين رھبری به خود آيد 
و اين ابزار مھمی که توسط 
منصور حکمت برای رھبری 
انقالب کارگری و تحقق آرمان 
ھای کمونيستی در ايران حدادی 

اما .  شده بود، بی خاصيت نشود
چنان .  از خود بيخود شده اند

شيفته قدرت شده اند که اصول و 
اھداف کمونيسم کارگری را بی 

بايد کوشيد .  مھابا تقليل ميدھند
ما .  راست روی آنھا را سد کرد

. از اين گرايش به راست متاثريم
از آنجايی که اين حزب تحت نام 
کمونيسم کارگری فعاليت ميکند، 

 "پوپوليسم در بن بست"
 ...وصف حال رھبری ح ک ک

تشابه را در تحليل شان استفاده 
يک لحظه نيز تعمق نميکنند .  ميکنند

که نه موسوی و خاتمی سالوادور 
آلنده ھستند و نه اتفاقی که اکنون در 
ايران شکل گرفته است مانند 

. در شيلی است 1973کودتای 
تبليغات توخالی و صرفا دھان 
پرکن، دنباله روی از شعارھای 
مردم و تحليل ھای ژورناليسم 
سطحی با چاشنی تکرار يکی در 
ميان کلمه انقالب، تمام محتوای 

 .تبليغ اين حزب را تشکيل ميدھد

 

يکی از کادرھای مرکزی اين حزب 
خيلی صريح و روشن و بدون ذره 
ای پرده پوشی، مقبوليت و 
مطلوبيت تکرار شعارھای خيابانی 
. را برای اين حزب توضيح ميدھد

نقل قول زيرگواه دنباله روی از 
اين جريان "  ھمه با ھم"سياست 

ح ک ک حتی در پی اتحاد و .  است
وحدت با جريانات راست و سلطنت 

"طلب است ، "مرگ بر ديكتاتور. 
مرگ بر "، "مرگ بر خامنه ای"

حكومت "، "جمھوری اسالمی
مرگ بر "، "مذھبی نمی خواھيم

ھای  و غيره ھمگی فرم"  روسيه
متفاوتی از شعار سرنگونی رژيم 

اين شعار .  جمھوری اسالمی ھستند
متحد كننده است و تقريبا تمام 
سرنگونی طلبان چه راست پرو 
غربی و چه چپ كمونيست را متحد 

 ." می كند

 

 30منصور حکمت در نقد پوپوليسم 
 :سال پيش چنين نوشت

 

عبارت پردازى ھا، مغلق گويى ھا "
و لفاظى ھاى تکبرآميز و سراپا 
التقاطى و خرده بورژوائى را بر 
جاى تحليل روشن از انقالب حاضر 
و وظايف پرولتاريا و کمونيستھا در 
آن نشانيده بود و راديکاليسم 
پوپوليستى متکى بر شور و شوق 
انقالبى ماوراء طبقاتى را جايگزين 
مارکسيسم لنينيسم و تبلور روشن 
آن در برنامه و اصول تاکتيک 

 ".لنينى نموده بود

١١٠شماره   
سرنوشت آن ھنوز برای ما مھم 

 .است

 

اين نوشته را با نقل قول ديگری از 
پوپوليسم "منصور حکمت از مقاله 

ھر : "به پايان ميبريم"  در بن بست
کمونيست واقعى ناگزير بايد بار 
ديگر، و حتى المقدور يکبار براى 

بدون تئورى "ھميشه، در معناى 
" انقالبى عمل انقالبى ممکن نيست

انديشه کند و به اھميت عملى آن 
  ."واقف شود

 

اين خواست ھا به آنچه ح ک ک *  
تحت نام ده خواست فوری مردم 
. منتشر کرده است، اشاره دارد

جالب اينجاست که اين ده خواست، 
بعد از آنکه حزب .  عدد بود 5ابتدا 

ما منشور آزادی، برابر و رفاه را 
منتشر کرد، اينھا يادشان افتاد که 
تعدادی خواست را از ياد برده 
بودند و خواست ھای اعالم شده 

 . شان را به ده افزايش دادند

پيروزى و رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى 
ه  ه اين است ک در ايران قبل از ھر چيز منوط ب
ل و  ق روى مست ي اوال، طبقه کارگر بعنوان يک ن
تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه 
ات  ان ا جري ي ان گذارد، ٽ اسى ب بر سر قدرت سي

ه و   –اپوزيسيون راست و ملی  زول اسالمی را اي
ه  ع مردمى ک حاشيه ای کرده و ثالٽا، توده وسي
سم  ي ال عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسي
و  ي ات رن ت و جمھورى سوسياليستى بعنوان يک آل
حقق  ل ت اب ه و ق ان ن ي ب ع سياسى و اجتماعى واق

 . بنگرند
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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اخيرا حزب  :يک دنيای بھتر
بيانيه ای در مورد حلقه ھای 
محاصره رژيم اسالمی در خارج 

به سه .  کشور صادر کرده است
اجازه .  عرصه اشاره شده است

دھيد به تک تک اين عرصه ھا 
از رد اعتبار نامه رژيم .  بپردازيم

اسالمی در مجامع بين المللی 
چه اقداماتی را برای .  شروع کنيم

پيشبرد اين مساله در نظر داريد؟ 
چگونه ميتوان اين رژيم را مانند 
رژيم آفريقای جنوبی اعتبار نامه 
اش را در تمامی مجامع بين 

 المللی رد کرد؟ 

 

دنيا ميداند که رژيم  :مريم کوشا
جمھوری اسالمی يک رژيم ضد 
انسانی، مرتجع، سرکوبگر و 

بيش از سی سال .  جنايتکار است
است که اين رژيم زندگی را برای 
ميليونھا نفر چه در ايران چه در 
. منطقه به جھنم تبديل کرده است
. ما ھميشه اينرا گفته ايم

اعتراضات اخير در شھرھای 
ايران نيز يکبار ديگر نه تنھا 
حشونت دولتی را به جھانيان 
نشان داد بلکه نشان داد اين رژيم 
مورد نفرت عميق مردم در ايران 

مردم در ايران اين رژيم را .  است
خواست رد اعتبار .  قبول ندارند

نامه رژيم اسالمی در مجامع بين 
. المللی حداقل خواست ما است

رژيم بايد برود چه برسد به اينکه 
بخواھد در مجامع بين المللی 

ولی .  حضور يا نقشی داشته باشد
تا آنموقع بايد بتوانيم رژيم را در 
عرصه بين المللی ايزوله و افشا 

  .کنيم

 

رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در 
مجامع بين المللی يعنی برسميت 
نشناختن رژيم بعنوان حاکميت 

رژيم آپارتايد .  رسمی در ايران
آفريقای جنوبی نيز مورد نفرت 
. مردم آفريقای جنوبی و دنيا بود

 80اکثريت مردم دنيا در سالھای 
عليه رژيم آفريقای جنوبی بودند و 

در .  جمھوری اسالمی است
جايی که ميليونھا انسان در فقر 
کامل و شرايط بينھايت غير 

" زندگی"انسانی در ايران 
ميکنند، سران و اوباش رژيم 
بيليونھا دالر در بانکھای بين 

البته با گفتن .  المللی قايم کرده اند
اين فاکت کسی فکر نميکند که 
قرار بوده رژيم اين پول را برای 
رفاه مردم مورد استفاده قرار 

کسی توھمی نسبت به اين .  دھد
کل فلسفه جمھوری .  رژيم  ندارد

اسالمی بر سرکوب و بی حقوقی 
مبارزات مردم در .  مردم است

ايران عليه رژيم از يکطرف و 
تالش ما و نيروھای مترقی ديگر 
در خارج کشور برای منجمد 
کردن اين حسابھا ميتواند نيروی 
عظيمی را برای سرنگونی رژيم 
و بازپرداخت اموال مردم به آنھا 

فشار به دولتھای .  راه بيندازد
کشورھايی که اين حسابھا باز 
شده و فشار به بانکھا برای 
منجمد کردن حسابھا قدم اول 

بازپرداخت آنھا به مردم .  است
  .در ايران قدم بعدی است

 

محاکمه سران  :يک دنيای بھتر
رژيم اسالمی به جرم جنايت 
عليه مردم ايران يک خواست 
چندين ساله حزب و کمونيسم 

اخيرا رژيم .  کارگری است
سودان و رئيس جمھور آن را به 
جرم جنايت عليه بشريت در 
. دادگاه الھه محاکمه کردند

چگونه ميتوان خامنه ای و 
احمدی نژاد و ساير دست 
اندرکاران سی سال جنايت عليه 
مردم ايران را به پای ميز 
محاکمه گذاشت؟ آيا اين تغيير 
شرايط بين المللی زمينه ای جديد 
برای تحقق اين خواستھا فراھم 

 نکرده است؟ 

 

در سی سال گذشته  :مريم کوشا
نيروھای کمونيسم کارگری در 
خارج کشور ھر جا که توانستند 

 حلقه ھايی برای محاصره 
 رژيم اسالمی در خارج کشور

 گفتگو با مريم کوشا مسئول روابط بين الملل حزب

در دفاع از مردم اين کشور دست 
اينکار .  به اقدامھای اعتراضی زدند

در ارتباط با ايزوله کردن جمھوری 
از .  اسالمی نيز ميتواند انجام شود

چه طريق؟ يکی از راھھای مناسب 
و موثر ايجاد کميته ھای حمايت از 

اين .  مبارزات مردم ايران است
کميته ھا ميتوانند در ھر کجای دنيا 
. با ھر تعداد عضو تشکيل شوند

بيانيه حزب سند مناسبی برای 
  .سازماندھی اين کميته ھا است

 

اين کميته ھا ميتوانند ابزار اعمال 
فشار برای رد اعتبار نامه رژيم در 
. تمامی مجامع بين المللی باشند

کميته ھا ميتوانند با برگزاری 
جلسات عمومی، انتشارات متعدد 
درباره اوضاع ايران و اعتراضات 
مردم، برگزاری ميز کتاب در 
اماکن عمومی، تماس با رسانه ھای 
عمومی و ھرگونه ابتکارات ديگر 
توجه افکار عمومی را به اوضاع 
سياسی در ايران جلب کنند و از 
اينطريق افکار عمومی را در 
محکوميت رژيم اسالمی و در 
حمايت از مبارزات مترقی و 
سرنگونی طلبی مردم سازمان 

فعاليت اين کميته ھا ميتواند .  دھند
نقش مھمی در ايزوله کردن 
جمھوری اسالمی در جوامع بين 
المللی ايفا کند ھمانطور که کميته 
ھای مشابه در مورد آفريقای جنوبی 

 . دايفا کر

 

مساله دزدی و  :يک دنيای بھتر
غارت اموال مردم يک امر شناخته 

شواھد و اسناد .  شده برای ما است
متعددی در اين زمينه تاکنون ارائه 

يک رکن حاکميت اين .  شده است
اوباش اسالمی، اعم از آخوند و 
مکال، دزدی اموال مردم و جامعه 

منجمد کردن اين حسابھا يک .  است
 چه بايد کرد؟ . خواست حزب است

 

دزدی و غارت اموال  :مريم کوشا
مردم يکی ديگر از جنايات 

١١٠شماره   

يک جنبش عظيم و تحسين آفرين 
عليه حضور سران جمھوری 

کنفرانس .  اسالمی سازمان دادند
برلين يکی از موثرترين اين 

بر متن سياست .  اقدامات بود
منزوی کردن و رد اعتبار نامه 
رژيم اسالمی ما سعی کرده ايم که 
با اعتراضات خود ضمن افشای 
جمھوری اسالمی در نزد افکار 
عمومی، رژيم را از مجامع 

سران .  عمومی منزوی کنيم
جمھوری اسالمی نه تنھا بايد 
منزوی شوند بلکه بايد در 
دادگاھھای بين المللی به جرم 
جنايت عليه مردم ايران محاکمه 

  .شوند

 

مسلما اعتراضات اخير عليه رژيم 
در ايران نقش مھمی در پيشبرد 

جھانيان ديدند که .  اين سياست دارد
و "  نداھا"رژيم با چه بيرحمی 

اعدام .  را به قتل رساند"  سھرابھا"
ھزاران مخالف در طی اين سی 
سال در کارنامه اين رژيم ھست و 
اعتراضات اخير يکبار ديگر 
جنايات اين رژيم را نشان داد و 
جای شکی برای انساندوستان و 
مردم نسبت به خواست محاکمه 

 .  سران رژيم باقی نگذاشت

 

نکته مھم در رابطه با فشار بين 
المللی عليه جمھوری اسالمی 
. سياست خارجی دول غرب است

تاريخا دول غرب يک سياست 
پراگماتيستی در رابطه با ايران 

از يکطرف ميبينيم که .  داشته اند
بخشا سران دول غربی و حتی 
سازمان ملل از نقض حقوق بشر 
در ايران صحبت ميکنند و از 
طرف ديگر فرش قرمز برای 
خاتمی در لندن پھن ميکنند و به او 

به درجه !  دکترای افتخاری ميدھند
ای که اعتراضات در ايران اوج 

بگيرد به ھمان 
٩صفحه   
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اندازه خواست محاکمه سران جمھوری اسالمی به پراتيک نزديکتر 
فشار مردم در ايران و خارج کشور آن نيروی وافعی برای .  ميشود

و اين کاری است که ما و ساير نيروھای .  محاکمه سران رژيم است
  .مترقی بايد انجام دھيم

 

يعنى محاکمه سران  ،و باالخر بايد اين را بايد تاکيد کرد که اين خواست
رژيم در دادگاھھاى بين المللى موضع ما تا زمانى است که ھنوز 

در فرداى سرنگونى اين جنايتکاران .  جمھورى اسالمى سرکار است
موضع حزب  ،توسط مردم و سرکار آمدن يک دولت انقالبى و کارگرى

ما محاکمه سران رژيم و عاملين جنايت در دادگاھھاى منتخب و عادالنه 
 . *خود مردم است

. فرصتى براى انفجار ھستند
نماز جمعه بخودى خود اھميتى 

مردم در متن .  براى مردم نداشت
سکوت ذلت بار موسوى و 

برگشت رفسنجانى به  ،کروبى
تريبون خرافه و جھل را ناتوانى 
خامنه اى تعبير کردند و آمدند که 

 . بگويند سازش نميکنيم

 

پالتفرم رفسنجانى براى 
برگرداندن اوضاع به جاى اولش 

حتى اگر موسوى و .  عملى نيست
 ،کروبى و رفسنجانى قبول کنند

نه خامنه اى و شرکا قبول ميکند 
. و نه مردم رضايت ميدھند

بحران در باال عميق تر از آنست 
که با اين تمھيدات حتى کاھش 

موسوى و کروبى و .  يابد
متحدينشان در مقابل قانون زانو 
زدند و مھر شکست را خود بر 

ھواداران آنھا .  پيشانى کوبيدند
فھميدند که اينھا ھرچه بگويند 
بايد با فرض خامنه اى و احمدى 

آنھا .  نژاد و ديگران بگويند
دلجوئى از "فھميدند سياست 
آزادى "و "  صدمه ديده ھا
مرادش خوديھا "  زندانيان سياسى

است و نه مردم و مخالفين 
آنھا فھميدند اين امام .  سياسى

زاده ھاى متحجر اسالمى که 
تمام مسئله شان موقعيت و سھم 
شان از قدرت و ثروت است به 

 . مردم ربطى ندارند

 

تعادلى که رفسنجانى بدست 
ميدھد حتى اگر باالئيھا را 
مجموعا براى مدتى راضى 
نگھدارد پائينى ھا را راضى 

مسئله اينست که به حکم .  نميکند
اوضاع عينى و وضعيت فلج کل 

سازشى پايدار نه  ،رژيم اسالمى
در باال مقدور است و نه در 

خامنه اى و احمدى نژاد .  پائين
عليرغم کشتن صدھا نفر و 
نمايش سبعيت اسالمى عليه مردم 
و حتى پاره ھاى تن رژيم 
نتوانستند تاکنون اھدافشان را 

نه ميتوانند عقب .  متحقق کنند
بنشينند و صحنه را خالى کنند و 
نه ميتوانند ھمه مخالفين را از دم 

مھمتر ميبينند .  تيغ بگذرانند
سياست سرکوب و ترور و 
تجاوز و شليک به مردم آتش 
زير خاکستر را شعله ورتر کرده 

رفسنجانى دراين موقعيت .  است

 

 !سازش نه در باال و نه در پائين مقدور نيست

 !جمھوری اسالمی بايد گورش را گم کند

در نماز جمعه شکافھاى "  به توصيه مسئوالن نظام"رفسنجانى قرار بود  
 ،ھمه را مجاب به چھارچوب قانون اسالمى کند ،باالئيھا را ھم بياورد

و  ،نقطه سازش و تعادلى را براى برون رفت از بحران ترسيم کند
. مردم معترض را ساکت و در چھارچوبھاى حکومتى اسير کند ،مھمتر

مرد "بسيار روشن بود که رفسنجانى در ظرفيت فراجناحى و بعنوان 
او تالش کرد ترمزى به بازى .  براى نجات کل نظام ظاھر شود"  بحران
باخت باالئيھا بزند و حساب کل نظام را با مردمى که دراين   –باخت 

 . چھارچوب متوقف نميشوند جدا کند

 

آنچه رفسنجانى را دراين موقعيت قرار داد از يکسو بى اعتبارى مھلک 
است و از سوى ديگر ناتوانى دو جناح در "  رھبر"خامنه اى بعنوان 

. کنترل مردمى است که گوش شان بدھکار فرمان ھيج کدامشان نيست
 ،آنھا ھر توافقى در باال داشتند.  رفسنجانى اما دراين تالش شکست خورد

در ھمان نماز جمعه به کروبى و ماشينھاى محافظ خود رفسنجانى حمله 
و تنھا يکروز بعد امثال يزدى و جنتى و شريعتمدارى شمشيرشان  ،کردند

مردم نيز کار خودشان را کردند و نشان دادند .  را عليه رفسنجانى کشيدند
حکومت نظامى و قتل و ترور و تجاوز نه فقط ذره اى مرعوب شان 
نکرده بلکه جرى تر شده اند و در ھر فرصتى نشان ميدھند که اين 

ھمه اينھا ميگويند که سازشى در باال مقدور .  وضعيت را نميخواھند
حتى اگر سازشى صورت ميگيرد موقتى است و دو جناح رژيم .  نيست

 . اسالمى وارد راه بى بازگشت سقوط شده اند

 

. جمعيت وسيعى که در تھران حضور يافت براى نماز جمعه نيامده بودند
چه  ،زنان و مردانى که قاطى ھم در خيابانھاى اطراف دوال راست ميشدند

بسا به ھفتاد پشت اينھا لعنت ميفرستادند و نماز جمعه را بعنوان سمبل 
اين .  آپارتايد جنسى به سخره ميگرفتند و وسط نماز سوت و دست ميزدند

يکصدم اين جمعيت ھيچوقت پاى منبر خامنه اى .  بود"  نماز جمعه پارتی"
اساسا نيروى سرکوب اجازه نداد حتى .  و رفسنجانى و ديگران ننشسته اند

 ،مردم قبل و بعد از نماز جمعه اعتراض کردند.  نزديک دانشگاه شوند
گفتند کوتاه نيامده اند و .  با پليس و نيروى امنيتى درگير شدند ،شعار دادند

نترسيده اند و اگر موقتا سکوت ميکنند دارند تجديد قوا ميکنند و مترصد 

١١٠شماره   
امکان يافت جلو صحنه بيايد اما 
نتوانست پاسخى به اين فلج سياسى 

پاسخی .  کل حکومت اسالمى بدھد
بايد گورشان را گم .  وجود ندارد

 .کنند

 

روز جمعه مقطع مھمى در 
. تحوالت سياسى ايندوره ايران بود

باالئيھا از ھر سو موقعيت سست و 
ناپايدارى دارند و حرکت پائينى ھا 
ھر روز بيشتر نشان ميدھد که 
قصد مردم عبور از ھمه اين دار و 

يک راه موقت .  دسته اوباش است
جمھورى اسالمى قربانى کردن 
خامنه اى و احمدى نژاد و سپردن 
قدرت بدست بخشى ديگر از 

يکراه ديگر اعالم .  حکومت است
حکومت نظامى تمام عيار و 
سرکوب خشن و بى مھاباى 
مخالفين چه در درون و چه در 

اما ھيچکدام .  بيرون حکومت است
از اين دو راه تاکنون مقدور نبوده 
و سياست سازش موقت ھم پاسخ 

آنھا ھر راھى را برگزينند .  نيست
تعرض مردم به کل بنيانھاى 

نماز .  حکومت گسترده تر ميشود
جمعه نشان داد که سرنگونى 
جمھورى اسالمى تنھا افق پيش 

 . روى جامعه ايران است

 

 !مردم آزاديخواه ،کارگران

شکست و بن بست باالئى ھا را 
. بايد به پيروزى خود ترجمه کنيم

نھادھاى انقالبى و .  بايد متشکل شد
. شوراھايتان را ھمه جا برپا کنيد

براى زدن ضربه نھائى به 
ھر .  جمھورى اسالمى آماده شويد

درجه پيشروى و پيروزى مردم 
در گرو پس راندن کل اين نظام 

ما خواھان .  خونريز اسالمى است
آزادى و برابرى و رفاه و نفى ھر 
نوع تبعيض و ستم ھستيم و 
ھيچکدام اينھا با جمھورى اسالمى 

امروز که خودشان اذعان .  نميشود
دارند مردم به اين نظام فساد و 
 ،جنايت کمترين اعتمادى ندارند

بايد .  نبايد به آنھا فرصت داد
آينده از آن .  کارشان را تمام کرد

  ! ماست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٩جوالى  ١٩ - ١٣٨٨تير  ٢٨

 

 حلقه ھايی برای محاصره رژيم اسالمی در خارج کشور

...گفتگو با مريم کوشا مسئول روابط بين الملل حزب    



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

چند روزی بود که نام و عکس زيبای ترانه موسوی در وبالگ ھا 
ھمه از سرنوشت دردناک اين دختر و از باليی که اين رژيم .  ميگشت

جنايتکار زن ستيز اسالمی بر سر اين زن جوان آورده، صحبت 
اخبار از دستگيری، شکنجه شديد و تجاوز دستجمعی وحشيانه .  ميکردند

تير در حوالی مسجد قبا دستگير شده حکايت  7به ترانه که در روز 
گفته ميشد که مرد ناشناسی به خانواده ترانه تلفن زده و از انتقال .  ميکرد

داشته، "  ناموسی"گفته که او مشکل .  وی به بيمارستان خبر داده است
اين جانيان به مادر و پدر .  تصادف کرده و به بيمارستان برده شده است

مادر و پدر به .   دردمند ترانه گفته اند که رحم و مقعد او پاره شده است
فقط يک .  بيمارستان ميروند ولی اثر و نشانی از ترانه بدست نمی آورند

يک پرستاربه آنھا ميگويد که ترانه را بيھوش به بيمارستان آوردند و 
پس از چند روز اضطراب، درد و غم و .  بيھوش نيز از بيمارستان بردند
اين مادر و پدر داغديده  88تير ماه  24بی اطالعی، روز چھارشنبه 

مطلع ميشوند که پيکر سوخته ترانه در بيابان ھای بين کرج و قزوين پيدا 
 .شده است

 
اين .  شقاوت و ظرفيت جنايتکاری اين رژيم شھره خاص و عام است

تجاوز به دختران و زنان در زندان .  نظام آدمکش ھای زنجيره ای است
يکی از روش ھای شناخته شده اين جانيان اسالمی در سرکوب مخالفين 

اما اين بار اينھا آنچنان افسار پاره کرده اند که خود از جنايت شان .  است
از ترس برمال شدن شدت سبعيت و درندگی شان .  به ھراس افتاده اند

 . جنازه ترانه را سوزانده اند، تا آثار جرم شان را پاک کنند
 

ما .  سازمان آزادی زن صميمانه به خانواده داغدار ترانه تسليت ميگويد
بغض .  به ھمراه شما برای ترانه گريستيم.  را در غم خود شريک بدانيد
تمام مردم را .  قلبمان از درد سنگين است.  ھمچنان گلوی ما را ميفشارد
دنيا از شنيدن اين جنايت دردناک به درد .  در غم عظيم تان سھيم بدانيد

ترانه را ھم کشتيد با ترانه آزادی و :  اما بايد به اين جانيان گفت.  آمد
 برابری چه می کنيد؟

 
مردم در کمين اينھا .  اين رژيم به روزھای آخر عمرش نزديک شده است

نشسته اند و تا دستگاه کثيف لفت و ليس و جنايت اسالمی شان را به زير 
مردم برای آزادی، برابری و رفاه به خيابان .  نکشند از پا نخواھند نشست

مردم آمده اند تا بساط آپارتايد جنسی را جمع کنند؛ آمده اند تا .  ھا آمده اند
بساط حجاب اسالمی را برچينند؛ آمده اند تا سرکوب و اختناق، تبعيض و 

 . فساد و فقر و فالکت را  جارو کنند
 

تک تک .  تک تک تان را به محاکمه خواھيم کشاند!  جانيان شرمتان باد
بايد .  ھيچکدام تان را راحت نميگذاريم.  تان را به مجازات خواھيم رساند

به سی سال سرکوب و جنايت، سی سال زجر و تحقيری که بر مردم 
مردم در کمين تان نشسته اند، راه گريز .  تحميل کرده ايد، پاسخگو باشيد

 .نداريد
 

 :اگر خواستار محاکمه اين جانيان ھستين لطفا پتيشن زير را امضاء کنيد
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009&1 

 
 !زنده باد آزادی زن
 آزادی، برابری، رفاه

 
 سازمان آزادی زن

 2009ژوئيه  17 -1388تير  26

 !جانيان شرمتان باد
 !تک تک تان را محاکمه خواھيم کرد

 !شادی صدر ربوده شد
 

به گزارش ميدان زنان، اوباش رژيم اسالمی شادی 
صدر، فعال جنبش حقوق زن را بشکلی وحشيانه در 

تير ربودند و به نقطه نامعلومی  26روز  11:30ساعت 
ھنگام حمله به شادی صدر تعدادی از دوستان وی ھمراه .  منتقل کردند

شادی صدر ابتدا کوشيد با کمک ھمراھان خود از دست اين .  او بودند
اوباش فرار کند، اما متاسفانه اين تالش بی ثمر بود و اوباش اسالمی 

 .موفق شدند شادی صدر ر با خود ببرند
 

سرکوب، ترور، شکنجه و اعدام مخالفين رژيم و فعالين حقوق زن، 
حقوق مدنی و انسانی يک ابزار ھميشگی جمھوری اسالمی برای حفظ 

اما در ماه اخير، در شرايطی که جنبش مردم برای .  قدرت بوده است
آزادی، برابری، رفاه عليه اين رژيم سرکوبگر ضد زن وسيعا به ميدان 
آمده و در يک نبرد رودرو با آن قرار گرفته است، جمھوری اسالمی 

سرکوب وحشيانه مردم در .  بر  ابعاد و شدت سرکوب افزوده است
خيابان ھا، دستگيری و ربودن افراد و انتقال آنھا به محل ھای امن 

تاکنون ده ھا نفر به وحشيانه .  برای شکنجه وسيعا به پيش برده ميشود
ندا، سھراب، اشکان، يعقوب و ترانه تنھا .  ترين شکلی به قتل رسيده اند
 . چند نام در ميان ده ھا است

 
. زنان طی اين خيزش عظيم مردمی نقشی بسيار چشمگير داشته اند

رژيم اسالمی خوب ميداند که زنان و جنبش آزادی زن يک دشمن 
خوب ميداند که جنبش آزادی زن به ميدان آمده .  سرسخت نظام ھستند

اوباش اسالمی از جنبش .  است تا نظام آپارتايد جنسی را به زير کشد
ربودن فعالين حقوق زن، تالشی برای .  آزادی زن بشدت در ھراسند

اما جنبش آزادی زن آگاه است .  ارعاب و ساکت کردن اين جنبش است
که ديگر نميتواند در نيمه راه توقف کند؛ ميداند که توقف در نيمه راه 

باليی که اين اوباش بر .  يعنی تحمل سرکوب بازھم بيشتر و خشن تر
سر ترانه موسوی آوردند قرار است درسی باشد برای تمام زنان و 

رژيم اسالمی .  ايستادگی ميکنند"  فرمان الھی"دخترانی که در مقابل 
يا روسری يا : "دارد يکبار ديگر فرمان سی سال پيش را تکرار ميکند

 ."  توسری
 

صحنه .  تصاوير تغيير می بايند.  اما، اينھا تقالھای پيش از مرگ است
ھای پرشور و افتخار آميزی که در خيابان ھای کشور آفريده ميشود، 

اين شجاعت، استقامت و از .  دارد سرنوشت رژيم اسالمی را رقم ميزند
خود گذشتگی قابل تحسين حاصل عزم جزم شده مردمی است که ديگر 

ايران .  بردگی را نمی پذيرد، ديگر سرکوب و اختناق را تحمل نميکند
اکنون جامعه ای است که  شھروندان عادی آن به قھرمانان تاريخ ساز 

اين .  اين آغاز پايان اين رژيم ضد زن اسالمی است.  بدل شده اند
مزدوران بايد بدانند که در مقابل مردم برای تمام اين جنايات پاسخگو 

 .ھمه اين جانيان را محاکمه خواھيم کرد. خواھند بود
 

سازمان آزادی زن ربودن شادی صدر و کليه فعالين حقوق زن را 
اما تا .  راھی سخت و پرمشقت در پيش داريم.  قاطعانه محکوم ميکند

بايد به بساط سرکوب و اختناق، .  آزادی و برابری فاصله زيادی نداريم
 .زن ستيزی و نابرابری پايان دھيم

 
 :اگر خواھان محاکمه اين جانيان ھستيد، پتيشن زير را لطفا امضاء کنيد

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009&1 
 

 ستم بر زنان موقوف
 سرکوب زنان ممنوع
 زنده باد آزادی زن

 

 سازمان آزادی زن
 88تير  26

١١٠شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه     
  

 !گرامى باد) خالد(ازيار بلوری ياد م
 

، مازيار بلوری 1388تير ماه  13روز شنبه "  ،بنا به خبر کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
ھای کارگری ھمرا با دو نفر ديگر از کارگران در حين کار  عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل)  خالد(

ساختمانی در شھر اربيل کردستان عراق، بر اثر نبود ايمنی از چوب بست ساختمان سقوط کردند که مازيار بلوری بر اثر 
جان خود را  16/4/1388شنبه مورخ  بعد از ظھر روز سه 5جراحت وارده بعد از چھار روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، سرانجام در ساعت 

 .از دست داد
 

مردم در .  ساکن شھر مھاباد، که برای امرار معاش به شھر اربيل روی آورده بود، قربانی نبود ايمنی محل کار شد 1/12/1347مازيار بلوری متولد
ه اجعايران وقتی از مرگ نابھنگام اين کارگر آگاه مطلع شدند، دسته دسته از شھرھای دور و نزديک به مرز ايران و عراق واقع در حاج عمران مر

در ميان غم و اندوه دوستان و  1388/  17/4شب  10کردند و جسد بی جان اين کارگر مبارز را بعد از ساعت ھا سرگردانی تحويل گرفته و ساعت 
 ." آشنايان در گورستان مھاباد به خاک سپردند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جان باختن کارگر مبارز مازيار بلورى را به اعضاى محترم خانواده ايشان و بستگان و دوستانش صميمانه تسليت  
 . ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٩جوالى  ٢١ - ١٣٨٨تير  ٣٠

١٠٩شماره   

برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در  -
  ،مجامع بين المللی

 

برای منجمد کردن حسابھای بانکی  -  
  ،سران رژيم اسالمی

 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی -  
به جرم جنايت عليه مردم ايران   

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html 

 

 يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا 

!تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بھتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى 

!جامعه است  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

ديروز چھارشنبه خانواده ترانه موسوى جنازه سوخته شده دختر  ،اخبار منتشر شدهبنا به 
ترانه موسوى روز ھفتم تير در حوالى تقاطع !  دلبندشان را در حومه قزوين يافته اند

او در خيابان شريعتى منتظر .  ميرداماد و خيابان شريعتى كالس آرايشگرى داشته است
کسانى که ترانه را ميشناختند .  دوستش بوده که توسط نيروھاى سرکوبگر دستگير ميشود

شاھد دستگيرى او توسط نيروھاى امنيتى و اوباش اسالمى و انتقالش از محل توسط يک 
 .  ماشين ون بوده اند

 

ترانه در طول دو ھفته توسط ماموران گمنام امام زمان مورد تجاوز دسته جمعى قرار 
در اثر تجاوز دسته جمعى ماموران خدا و اسالم در زندان جمھورى اسالمى .  ميگيرد

تصور اينکه در طول دو ھفته اين وحشى ھا چه .  واژن و معقد ترانه دچار پارگى ميشود
آنھا پيکر نيمه جان ترانه را به بيمارستان خمينى منتقل . بسر ترانه آورده اند مشکل نيست

ميکنند و از آنجا بطور ناشناس با خانواده اش تماس ميگيرند و ميگويند ترانه تصادف 
خانواده اش از خبر دستگيرى ترانه دراين !  کرده و مردم او را به بيمارستان منتقل کردند

مکالمه ميگويند و پاسخ ميشنوند که خير ايشان ظاھرا مشکل ناموسى داشته است چون 
شاھدان عينى اظھار کرده اند که نيروھاى حزب اللھى ترانه را !  پارگى رحم و معقد دارد

 . بيھوش به بيمارستان آوردند و بيھوش برده اند
 

لذا بدستور .  اين آشغالھا فھميدند که جريان ترانه برايشان بسيار گران تمام خواھد شد
ھمان !  سرانشان تصميم گرفتند آثار جرم را از بين ببرند و بدن داغان ترانه را سوزاندند

تھديدات و قرق نظامى که براى خانواده ندا صورت گرفت در مورد خانواده دردمند 
آنھا را در اوج غم و درد زير فشار قرار داده اند .  ترانه موسوى ھم صورت گرفته است

 ،راستى کدام جالد!  که اگر صدايشان درآيد مشکالت ديگرى گريبانشان را خواھد گرفت
کدام آدمکش جديد و قديم جمھورى اسالمى  ،"اصولگرا"کدام  ،دينى"  اصالح طلب"کدام 

و ھواداران سينه چاکشان جرات دارند پرونده ترانه را دست بگيرند و از اين کثافت 
 ! اسالمى سخن بگويند؟ ھيچکدامشان

 

. از پدر و مادر ترانه که با چنين فاجعه بزرگى روبرو شدند انتظارى ويژه اى نبايد داشت
اما پرونده ترانه را .  آنھا بيش از ھر زمان به موج ھمبستگى و حمايت معنوى نياز دارند

بايد ھمه جا .  بايد دست گرفت و به دنيا گفت که مردم ايران با چه حکومتى روبرو ھستند
اعالم کرد که اين کثافتھاى ريپيست اسالمى را محاکمه ميکنيم و به سزاى اعمالشان 

کجا ميخواھند بروند؟ فريادھا و زجه ھاى ترانه فريادھاى دھھا ميليون زنى .  ميرسانيم
اين نظم گنديده در پايان راه .  است که نظم آپارتايد اسالمى به اسارت شان گرفته است

نداھا و ترانه ھا و شھامت و جسارت و در صف اول بودن زنان در درگيريھاى .  است
آينده ايران را بدون حماسه و رزم پر شکوه زنان .  خيابانى به اين حقيقت گواھى ميدھند

انقالب آتى ايران چھره زنانه اش را تاھم اکنون به دنيا اثبات کرده .  نميتوان تصور کرد
و رژيم ضد زن و مردساالر و متجاوز ھم با اعمال ننگين اش وحشت اش را از .  است

 . اين واقعيت به دنيا نشان داده است
 

 ترانه را ھم از ما گرفتند اما با ميليونھا ترانه چه خواھند کرد؟    
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٩جوالى  ١۴ - ١٣٨٨تير  ٢٣

 

جسد سوخته ترانه 
 !موسوى پيدا شد

  ١٠٩شماره 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

)   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
310 402  1: +Tel  com.yahoo@Javadi_Ali

6567 

 ھيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
    com.yahoo@AzarMajedi

com.yahoo@d_siavash 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  
com.yahoo@AzarMajedi 

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 
     

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک 
 !کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  
Routing Number :  121 000 248  

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

...  ،يعقوب ،سھراب ،ترانه ،ندا  

! اين جنايات بى پاسخ نخواھد ماند  


