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شانزده آذر امسال گامهاي بزرگي     
به جلو بـراي دانشـجـويـان و مـردم و                 
شکستي آشکار بـراي رژيـم درمـانـده            

يک اتفاق مهم سـيـاسـي      . اسالمي بود 
بود که نتايج خود را هـم بـر صـفـوف                
حکومت و هم در مـيـان مـردم بـبـار                

 . خواهد آورد
دستگيري گسترده دانشجويان در    
آذرماه سال قبل در تمام طول سـال بـا            
احضار و اخراج و دستگيري و تـهـديـد          
و محروميت از تحصـيـل تـعـدادي از            

. دانشجويـان بـي وقـفـه ادامـه يـافـت               
ــر دانشــگــاهــهــا و ورودي               کــنــتــرل ب

فشـار  .   دانشگاهها به اوج خود رسـيـد       
بر دخـتـران و جـداسـازي جـنـسـيـتـي                  
بيشتر شد، حضور نيروهاي مخـتـلـف        
سرکوب در دانشگاه گسترده تـر شـد،          
در ســطــح شــهــرهــا نــيــز حضــور                    
سرکوبگران وسيعتر شد، دسـتـگـيـري         
ها و تهديدها بيشتر شد، اينها افـاقـه          
نکرد و ناجا و پشت بندش مانور يـک          
هفته اي بسيج هم به خـدمـت گـرفـتـه              

در چنين فضائي تالش متـمـرکـز        .   شد
و هـمـه جـانـبـه ارگـانـهـاي مـخـتـلـف                    
حکومت براي مصـادره شـانـزده آذر،           
حکومتـي کـردن آن و جـلـوگـيـري از                 
تجمعات و راهپيمائي هاي اعتراضـي   

. و چــپ در دســتــور گــذاشــتــه شــد                
مقـامـات و ارگـانـهـا و رسـانـه هـاي                   
حکومت نزديک بـه صـد اطـالعـيـه و              
مقاله و گزارش درمورد شانزده آذر بـه        
چاپ رساندند، تاريخچه آنرا به روايـت       
خود بازگو کـردنـد، انـدر اهـمـيـت آن                
مديحه سرائي کردند، گفتند بسيج در      
دانشگاه تهران تجمع پـنـجـهـزار نـفـره             

برپا ميکند، قـول دادنـد کـه رهـبـر و                
رئــيــس جــمــهــور ســابــق و اســبــق بــه             
دانشگاه ميروند تا در معيـت بـرادران       

افـتـضـاح    !   سرکوبگر و بسيجيان غيور   
حضور سال قبل احمدي نژاد را جبـران        
کــنــنــد و کــنــتــرل اوضــاع را بــدســت            

وزير علوم گفـت ضـدانـقـالب         .   بگيرند
شانزده آذر را مصـادره کـرده و آقـاي               
خامنه اي براي اولين بار ميـخـواهـنـد          

البـد  .   به دانشگاه تشريف فرما شـونـد       
ايشان و ابلهان ديگر حکومـت تصـور         
مــيــکــردنــد ايشــان مــيــرود و ورق را            

اما همه اينها دانـه دانـه         !   برميگرداند
فکر نکنيد بـا شـروع       .   نقش بر آب شد   

ــه،                ــزده آذر، نـ ــانـ ــات شـ ــراضـ ــتـ اعـ
. اوضاعشان پريشان تر از اينهـا اسـت        

قبل از شانزده آذر همه اين سخـنـرانـي          
جرات نکردند نه رهـبـر و         .   ها لغو شد  

نه احـمـدي نـژاد و نـه خـاتـمـي را بـه                      
پنجـهـزار   !   سونامي.  دانشگاه بفرستند 

نفره بسيج هم به يـک تـجـمـع دويسـت              
تصمـيـمـات و      .   سيصد نفره تبديل شد   

اظهاراتي عجوالنه و به حد کافي فکر       
بود که در فضاي اختالفاتي کـه       !   نشده

بر آنها حاکم است بدون توضيح و يا با     

 يک گام بزرگ به جلو
 نگاهی به شانزده آذر امسال 

 بخش اول

 

 اصغر کريمي   

 ۲صفحه  

اين نوشته برميناي بحث افتتاحيه در      
پلنوم سي و يـک حـزب تـنـظـيـم شـده                 

 . است
بطور طبيعي بحث اصلي هر پلنومـي   
اين است که شرايط سياسـي چـگـونـه           
است، موقعيت حزب چيست و رو بـه         

ــايــد کــرد            ــنــده چــکــار ب در کــل،    .   آي
مضمون هر پلنومـي هـمـيـن اسـت و             
من هم هـمـيـشـه سـعـي کـرده ام کـه                    

همين نکات را در ابتـداي هـر پـلـنـوم            
امروز هـم اسـاس بـحـث           .   مطرح کنم 

افتتاحيه من شرايط سياسي جـامـعـه          
بـنـظـر مـن       .       و  موقعيت حزب است    

بــخــصــوص امــروز و در ايــن پــلــنــوم            
بررسي موقـعـيـت حـزب  بسـيـار پـر                 
رنگ تر و مهم تر از گذشته اسـت  و              
اساس بحث مـا در مـورد وضـعـيـت              
ســيــاســي ايــران بــايــد حــول  مــحــور             

 .  موقعيت حزب باشد
يک بحث اساسي که   روي مـيـز             
ما است، اين است که اين حزب بـايـد         

طرح دولت وحـدت مـلـي بـه             -۱
عنوان آلـتـرنـاتـيـوي در مـقـابـل کـل                  
بــحــران حــکــومــتــي نــظــام از ســوي             
مخالفين احمدي نژاد و براي عبور کم      
ــهــم در شــرايــط                 دردســر از دولــت ن

سردرگمي جناح طرفدار احمـدي نـژاد        
و بي افقي کامـل     "   اصولگرايان" يعني  

. ارائــه شــده اســت     "   اصــالح طــلــبــان   " 
واقعيت اين است که عليرغـم نـهـيـب           
هاي خـامـنـه اي بـراي مـمـانـعـت از                  

، " انـتـخـابـاتـي     "   تبليغات زود هنگـام      
جناح هاي سياسي رژيم اسـالمـي بـر           

 دولت وحدت ملي           
 !  و بحران حکومتي نظام اسالمي                       

 

 محمد رضا پويا    
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 . ايما و اشاره هائي پس گرفته شد
اما از آنطرف دانشجويان رزمنـده      
تر، با شـعـارهـائـي کـوبـنـده تـر و بـا                     
تجمعاتي توده اي تر از سالهـاي قـبـل       

دانشگاههاي همدان و   . قد علم کردند 
مازندران تا تهران و شيراز و قزويـن و          

بـه صـحـنـه       . . .   اروميه و کرمانشاه  و      
اعتـراضـات پـرشـور دانشـجـويـان بـا               

ــر    .   حــکــومــت تــبــديــل شــد        عــالوه ب
شعارهاي سرخ دانشگـاه مـازنـدران و          
شيراز و شـعـارهـاي آزادي بـرابـري و               
عليه اعدام و سنگسار و تـبـعـيـض و             
جداسازي جنسيتي و بيـحـقـوقـي زن،          
شعارهاي سيد عـلـي پـيـنـوشـه ايـران              
شيلي نميشه و مرگ بر احمدي نژاد و       
مرگ بر ديکتاتور و هـيـجـده آذر مـا              

در .   هيجده تير ميشـه، سـر داده شـد           
r         دانشــگــاه تــهــران، دانشــجــويــان کــه

تعدادشان به چهار هزار نفر ميرسـيـد،        
درب آهني دانشگاه را شکـسـتـنـد تـا            
دانشجويان خارج از دانشگاه بـه آنـهـا          
مــلــحــق شــونــد، بــرخــي گــيــت هــاي           
امنيتي را تخريب کردند و با حمله بـه         
حراست دانشجويان دسـتـگـيـرشـده را          

در کوي دانشـگـاه تـهـران          .   آزاد کردند 
که ترمز تحکيم وحدت در کار نـبـود،      
اجــتــمــاع هــزاران نــفــره دانشــجــويــان،        
حراست را مجبور کرد درب دانشـگـاه        
را باز کـنـد تـا تـوده دانشـجـو روانـه                    

نيروهاي انـتـظـامـي و        .   خيابانها شود 
يگـان ويـژه هـم حـريـف دانشـجـويـان                 
خشمگين و مصـمـم نشـدنـد، حـتـي               
دانشجويان به طرف آنها سنگ پرتاب    
کــردنــد و بــه زد و خــورد بــا آنــهــا                    

ايــن روحــيــه حــاکــم بــر          .   پــرداخــتــنــد 
شـعـارهـاي    .   اجتمـاعـات امسـال بـود        

دانشجويان و حتي برخي از سخنرانـي       
ها نيز هـمـيـن روحـيـه را مـنـعـکـس                   

امسال شعارها، خامنه اي و      .   ميکرد
رئيس جمهور را نشانه گـرفـتـه بـود و             

. مستقيما سـرنـگـونـي طـلـبـانـه بـود               
ســرنــگــونــي طــلــبــي نــقــطــه قــدرت و          
 . کاراکتر اصلي شانزده آذر امسال بود

بدين ترتيب کل برنامه هاي رژيـم       
نه تنـهـا شـانـزده آذر          .   نقش بر آب شد   

بـاقـي   " !   ضدانقـالب " کماکان در دست    
ماند، بـلـکـه حـکـومـت و نـيـروهـاي                 

بسيج و حراستش را بي روحيه تر کـرد    
و ترس و وحشت آنها را از عمق يافتن       

مـهـره   .   سرنگوني طلبي بـيـشـتـر کـرد         
هــاي درشــت حــکــومــت جــرات پــا              
گذاشتن به دانشگاه را نـکـردنـد، امـا            
دانشجويان پا را از دانشـگـاه بـيـرون              
گذاشتند و در خيابانهاي اطراف کوي       
دانشگاه شعار دادنـد و بـا نـيـروهـاي              

ايــن پــاســخ   .   ســرکــوب درگــيــر شــدنــد    
دانشجويان به اعدام فاطمـه حـقـيـقـت           
پژوه و طرح ناجا بود، پاسخ به يکسـال   
مداوم دستگيري و شکنجه و تحقير و      
توهين و محروميت و کنترل و اذيـت          

پــاســخ بــه بــحــران و              .   و آزار بــود      
افتضاحات و فساد حاکم بر حکومـت       

 . بود
روحيه حاکم بر دانشگـاه، روحـيـه         

جامـعـه در     .   حاکم بر کل جامعه است    
نـارضـايـتـي بـه اوج          . حال غليان است 

خود رسيده است، حکـومـت بـحـرانـي          
ترين دوره خود را سپري ميـکـنـد، راه           
حل دو خردادي پشيزي خريدار نـدارد،       
فساد و جعل و دزدي و ارتشـاء و رو              
ــاي              ــاپ کــردن دســت يــکــديــگــر ســرت
حکومت را گرفته و آبروئي براي نظـام        
و هيچکدام از سران و سرداران رژيم و         
آيات عظامشان در ميان مردم بـاقـي         

مــعــضــالت زنــدگــي     .   نــمــانــده اســت    
روزمره مردم بـه اوج خـود رسـيـده و                
تعرضات باز هم بـيـشـتـر بـه زنـدگـي                
جهنـمـي مـردم بـي وقـفـه در جـريـان                   

اين اوضاع بيش از پيش آنها را       .   است
رو کـردن    .   به جان هـم انـداخـتـه اسـت           

دست همديگر و دندان غـروچـه رفـتـن           
براي همديـگـر بـه کـار روزمـره آنـهـا                  

مجـلـس بـا رئـيـس          .   تبديل شده است  
جمهور، رئيس جـمـهـور بـا مـجـلـس،              
رفسنجاني با دولت، اصولـگـراهـا در          
مقابل اصولگراها، کشـمـکـش هـاي          

ديگر .   تندي را عليه هم آغاز کرده اند      
در ميان حکومتيان کسي براي بهبود      

راه .   اوضاع حتي وعـده هـم نـمـيـدهـد            
حلهائي که ارائه ميدهند عـلـنـا بـراي         

ناجا و بسـيـج را از           .   حفظ نظام است  
تــرس اوجــگــيــري جــنــبــش تــوده اي            
سرنگوني طلبانه از قبل آماده کرده و        
مشغول مانور شده انـد و هـدف آنـرا              

در مـقـابـل،    .   ديگر پنهان هم نميکنند   
تــوده هــرچــه وســيــعــتــري از مــردم               
اعتمادشان به تمام آنها تمـامـا سـلـب           

اعــتــصــابــات کــارگــري      .   شــده اســت   
تـعـرضـي تـر و         .   گسترش يافته اسـت    

بـه مـراکـز      .   دنبـالـه دارتـر شـده اسـت           
. بزرگتر و کليدي تر سرايت کرده است      

تالش براي متشـکـل شـدن و ايـجـاد               
رابطه نزديکتر ميان فـعـالـيـن مـراکـز            
مخـتـلـف کـارگـري بـه يـک شـاخـص                  

در .   جنبش کارگري تبديل شـده اسـت       
ميان عموم مردم، بحث سرنگوني بـه        
عنوان تنها راه حل بيش از هميشه جا     

ايــن تصــويــر امــروز     .   بـاز کــرده اســت     
جامـعـه ايـران اسـت کـه بـايـد بـه آن                     
فاکتور تعيين کننده و حـيـاتـي حـزب           
کمونيست کارگري و کـانـال جـديـد را          

در بطـن ايـن شـرايـط          .   هم اضافه کرد  
است کـه حـزب دارد راه خـود را در                  
ابعادي توده اي در مـيـان مـردم بـاز                
ميکند و جلو ميرود و به مردم افق و          

نارضايتي ها را عمق و     .   اميد ميدهد 
جهت ميدهد، راه حل ميدهد، راه حل      
هاي مختلف ديگـر را از سـکـه مـي               
اندازد، و انقالب را بـه عـنـوان تـنـهـا               
پــاســخ واقــعــي اوضــاع جــلــو مــردم             
ميگذارد و به گرمي مورد اسـتـقـبـال           

ايـن فـاکـتـور تـعـيـيـن             .   قرار ميگيـرد  
کننده اوضـاع سـيـاسـي ايـران امـروز              

و همين اوضاع ايران را از سايـر  .   است
 . کشورهاي دنيا متمايز کرده است

شانزده آذر را در چنين اوضـاعـي         
روحـيـه حـاکـم بـر          .   بايد ارزيابـي کـرد     

تجمعات امسال را بايد بر مـتـن ايـن            
اين روحيه را قبل    .   اوضاع تحليل کرد  

از هرچيز در بدنه جنبش دانشـجـويـان        
ميتوان مشاهده کرد کـه اهـرم مـهـم              

. شکل دادن به شانزده آذر امسال بـود        
خروش شبانـه کـوي دانشـگـاه تـهـران              
خصلت نما تريـن مـورد اعـتـراضـات            
امسال بود که مستقيـم و بـالواسـطـه            
روحيه حاکـم بـر جـامـعـه را بـازتـاب                 

امســال نــه پــالکــاردهــا، کــه        .   مــيــداد
شعارها و روحيه حاکم بر تظـاهـراتـهـا          

و آنـرا در     .   شاخص اصلي اوضاع  بود    
دانشگـاه تـهـران و کـوي دانشـگـاه و                 
شيراز و همدان، کـه بـراي اولـيـن بـار               
دولت مجبور به استفاده از گـاز اشـک          

روحيـه  .   آور شد، ميتوان مشاهده کرد    

اي که رژيم از قبل بـر آن آگـاه بـود و                  
موقعي که از تغيير آن عـاجـز مـانـد،            
سرانش را از رفتن بـه دانشـگـاه هـاي              

، دانشگاههائي که بـيـشـتـر از          ! ناامن
اسـت  " !   ضـدانـقـالب   " هروقت در دست   

در عـيـن حـال تـحـرک            .   برحذر داشـت  
روزهاي شانزده آذر و شکل و روحـيـه            
آن، ادامــه مســتــقــيــم اعــتــراضــات            
دانشجوئي در طول يـکـسـال گـذشـتـه            

در تمام طول سال قلب دانشـگـاه         .   بود
. بيش از هميشه با قلب جامعه مـيـزد      

اين پديده اي است که نشان از اوضـاع         
اگـر نـاجـا بـه         .   جديدي در کشور دارد    

زبان حکومت ترس از انقالب مردم را       
نشان ميداد، اعتراضات دانشـجـوئـي       
و نقطه اوج آن در روزهاي شـانـزده آذر           

ايـن  .   آنرا از زبان جامعه بيان مـيـکـرد        
پــتــانســيــل اســت کــه مــانــع شــد تــا             
دستگيري هـاي گسـتـرده سـيـزده آذر             
سال قبل تاکنون و تداوم يـکـسـال بـي            

. وقفه دانشجويان موجب افت آن شـود  
اين پتانسيل است کـه مـانـع شـد کـه               
دستگيري دهها نـفـر از دانشـجـويـان             
سوسياليست و آزاديخواه موجب افـت      
راديکاليسم در توده وسيع دانشجويان     

 .  شود
 ١٨ تـا      ١٦اعتراضات روزهـاي     

آذر امسال تاثيرات مهمي بـر فضـاي          
دانشگاهها و بر کل جـامـعـه خـواهـد            

دانشگاه به يک سنـگـر مـهـم       .   گذاشت
مبارزه مردم تبديـل شـده و بـيـش از               
هميشه بويژه در حضور کانال جديد به       

بـه يـمـن      .   جامعه مربوط تر شده است    
کانال جديد شانزده آذر و اعـتـراضـات       
امسال به توده ميليوني مردم معرفـي       
شد و با همـبـسـتـگـي گـرم و پـرشـور                  
مردم پاسخ گرفت و شـور ديـگـري بـه             

عجز حکومت و دنـبـالـچـه        .   مردم داد 
هايش از بسيج دانشجوئي و حـراسـت        
و کميته هاي انضباطي تـا مـقـامـات        
دانشگاهي وابستـه بـه حـکـومـت در             
مصادره روز دانشجو و تغييـر فضـاي         

. اعتراضي جلو چشم مردم قرار گرفت     
ناکامي و شکست حکومت علـيـرغـم        
همه وحشيگريهاي يکسال گـذشـتـه و         
بويژه رجزخوانيها و مانورهـاي هـفـتـه          
هاي قبل از شانزده آذر، شکننده بودن       
حکومت را به همگان و بويژه به خـود          
باالئي ها و ارگانهاي دانشگاهـي اش     

بي ترديد در چنين فضـائـي   .   نشان داد 
شکافهاي دروني باالئي هـا در پـرتـو            
شکستشان تشديد ميشود و کار آنهـا       

. را در مقابل مردم دشوارتر مـيـکـنـد          
حکومت به يک پيـروزي در دانشـگـاه           
که بعنوان سنگر آزادي و کمونيـسـتـي         

. شناخته ميشود نـيـاز مـبـرم داشـت            
الزم داشت تـا آنـرا دسـتـمـايـه عـقـب                 

. راندن الاقل بخش فعال جامعـه کـنـد      
 ! اما نشد

 
پيشروي امسال زمينه پـيـشـروي        

گـامـهـاي    .   هاي بيشتري خـواهـد شـد       
بعد چيست و در گرو چه فاکتورهـائـي         
است؟ در قسمت دوم اين مـطـلـب بـه             

 . *اين سواالت خواهيم پرداخت

تلفن تماس و          يک گام بزرگ به جلو      ۱از صفحه   
شماره 

حسابهای 
 : کمک مالی

 
کمک ھای خود را ميتوانيد 
به اين حسابھا واريز کنيد و 
يا از طريق تماس با واحدھا 

و مسئولين حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگيريد و راھنمائی بخواھيد
 :شماره حساب ها

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ايران ارسال ميکنيد
ميتوانيد از طريق دوستانتان 
در خارج به حساب ھای 
فوق واريز کنيد، و يا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگيريد تا راه ھای 
 .ديگر را به شما معرفی کنيم

تقاضا ميکنيم در ھمه موارد 
واريز ميزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی که بايد اعالم شود 
  .را  به ما اطالع دھيد
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کار ديگري بکند، و فعاليت متفاوتي      
فکر مي کنـم هـمـه بـه           .   ( داشته باشد 

اين چنين نتيجه اي رسـيـده انـد، ايـن             
نکته اينجا و آنجا  در بحث ها مطرح         
شده و در هـر حـال ضـرورت طـرح و                  
بررسي اين موضوع بروشنـي خـود را          

به جايي رسيده ايم که     ) .   نشان ميدهد 
شرايط و تحوالت سـيـاسـي در ايـران             
مستقيما به موقعيت وعملکرد حزب     
مرتبط شده است، يـا بـه سـرعـت بـه               
سمتي ميرويم که اينطور بـاشـد و در            
هر حال براي همه ما روشن اسـت کـه            
پتانسيل، ظرفيت و موقعيت سياسـي     
حزب بگونه اي اسـت کـه مـي تـوانـد               
وزنه تعيين کننده اي در تحوالت آتـي        

 .  باشد
 به ياد دارم وقـتـي بـرنـامـه هـاي              
زنده تلويزيون تازه شروع شده بود، اين       
بحث هم مطرح شـد کـه بـاالخـره چـه                
موقعي بايد فراخوان عمـلـي بـه تـوده            
مردم بدهيم؛ بـاالخـره چـه هـنـگـامـي              
بايد از اين تلويزيون اعالم کـنـيـم کـه             
فالن روز معين، در يک  چـهـارشـنـبـه             
اي، مردم بـر سـر ايـن يـا آن مسـئلـه                   

خـوب، اگـر     .   مشخضبه خيابان بريزند 
قرار است اين حکومت بيفتد، طـبـعـاً         
با من بميرم و تو بميري کـه نـخـواهـد             
افتاد و در نهايت مردم بايد به خيابـان     
بريزند و با قدرت جمعيت، بـا قـدرت           
اعتراض، تظاهرات و اعتصابات ايـن      

در نـتـيـجـه       .   حکومت را کنار بـزنـنـد       
بطور طبيعي اين سئوال طرح مي شد       
که چه موقعـي ايـن کـار را خـواهـيـم                 

به موازات اينکـه بـرنـامـه هـاي            .   کرد
تلويزيوني جلوتر رفت و ما را هـر چـه           

و بخصوص وقتـي    ( بيشتر مطرح کرد    
، ) انعکاس اين را در جـامـعـه ديـديـم            

بتدريج اين سئوال هم بيـشـتـر مـطـرح            
شد و اين انتظار نيـز بـاالتـر رفـت تـا                
جايي که مـمـکـن اسـت امـروز بـراي                
بعضي اين سئوال مطرح شود کـه آيـا           
ما تعلل نمي کنيم؟ آيا زيـاده از حـد             
صبر نمي کنيم؟ آيـا نـبـايـد زودتـر از              
اين فراخوان اعـتـصـاب و تـظـاهـرات             
ميداديم ؟ و يا حداقل هم اکـنـون کـه             

اين وضعيت بوجود آمده، آيـا نـبـايـد              
يک نقشه عمل فوري براي فـراخـوانـدن         
اعتصاب عمومـي و و تـطـاهـرات و              
غيره داشته باشيم؟ چطور بايد انقالب      
را فرا خـوانـد؟ چـطـور بـايـد مـردم را                 
سازمان داد و بـه مـيـدان آورد و در                  
نهايت اينکه چه مـوقـعـي بـه آن دوره             
اعــتــصــابــات، تــظــاهــرات و غــيــره،          

 خواهيم رسيد؟ 
اين، يک نوع نگرش به اين قضيـه        

اما من اينطور به مسئله نـگـاه        .   است
" چه بـايـد کـرد      " بله،  سئوال    .   نمي کنم 

سئوال بجا  و درسـتـي اسـت ولـي بـه                
"  فراخوان مـبـارزه    " نظر من اين  پاسخ      

مشـکـل   .   کليشه اي و سـنـتـي اسـت            
مردم اين نيست کـه نـمـيـدانـنـد بـايـد               

. اعتصاب و تظاهرات و انقـالب کـرد        
روشن است که بقـدرت انـقـالب بـايـد             

باالخره يا بـا  .   اين حکومت را کنار زد    
انتخابـات، کـابـيـنـه يـک حـکـومـتـي                 
تغيير مي کند و يا کل يک حـکـومـت          

قرار .   با انقالب کنار گذاشته مي شود  
بر اين نيست که ما کابينه اي عـوض          

قرار است يک حـکـومـت و يـک         .  کنيم
سيستم را تغيير دهيم و راه ايـن کـار             
هم، تنها راه متـمـدنـانـه و انسـانـي و                
عملي و مسـالـمـت آمـيـزسـرنـگـونـي               

اين را بـارهـا     .   حکومت، انقالب است  
اما آيـا از     .     گفته ايم و تاکيد کرده ايم     

اينجا به اين نـتـيـجـه مـيـرسـيـم  کـه                    
حرکت و قدم بعدي مان فراخوان دادن        
مردم به انقالب است؟   اعـتـصـاب و            
تظاهرات  حول چه مسائـلـي؟ بـه چـه             
اشکالي؟ با چه نيروهائي؟ چـه کسـي          
را به چه چيزي بايد فراخـوان بـدهـيـم؟            
بنظر من، قدم بعدي ما بـا پـاسـخ بـه              

. اين نوع سئوالها تـعـيـيـن نـمـيـشـود              
زماني هم که بـعـد از مـوفـقـيـتـهـاي                 
بــرنــامــه کــانــال جــديــد ايــن مســئلــه           
فراخوان مطرح شد، من اينطور فـکـر         

.   مــيــکــردم  کــه راهــش ايــن نــيــســت          
ــقــالب در گــرو                   ــه ان شــکــل دهــي ب

 .سئواالت و مسائل ديگري است
اولين نکته اي که بايد به آن توجه        
داشته باشيم، اين است که اين انقالب       
از هر جهت بسيار با انقالبات گذشتـه        
ــ و نه تنها با انـقـالب پـنـجـاه وهـفـت              
بلکه اساساً با آن تـفـسـيـر سـنـتـي از                 
ــ متفـاوت اسـت و از جـانـب                انقالب 
ديگر خـود ايـن حـزب هـم مـتـفـاوت                 

ما مي خواهيم در يک جـامـعـه         !   است
قرن بيسـتـمـي، بـا کـمـک ايـنـتـرنـت،                  
تلويزيون و کامپيوتر و بـا يـک حـزبـي          

کـمـونـيـسـم      " که کمونيسمش با انـواع       
سنتي در دنيا  متفـاوت اسـت،         "   هاي

يک تحول ريشه اي را شکل بدهيم کـه     
ــالب                     ــقـ ــد انـ ــنـ ــويـ ــي گـ ــه آن مـ بـ

چه چيزي شبيه گذشته    .   سوسياليستي
است که اين انقالب و اين تـحـول هـم              
شبيه گذشته باشد؟ مي خواهم بگويم      
که هم از نظر وضعيت سياسي امـروز         
جامعه و درماندگي حکومت و هم از        
نظر خصوصيات حزب ما، سـيـاسـت         
هايي کـه حـزب مـا داشـتـه و بـه آن                    
نحوي که سوسيالـيـسـم و انـقـالب را              

مطرح کـرده اسـت و غـيـره، شـرايـط                
ايـن  .   کامالً با گذشته متـفـاوت اسـت        

يک واقعيت اسـت کـه اگـر کسـي در                
شرايط سياسي کنوني ايران، بخـواهـد       

از چـپ و      ( به نيـروهـاي اپـوزيسـيـون           
راست و از نزديکترين نيروهاي چپ به     
خــودمــان تــا نــيــروهــاي اپــوزيســيــون        

نگاهي بيندازد، يـک حـزب و         )   راست
فقـط يـک حـزب را خـواهـد ديـد کـه                    
خودش را به انقالب متعهد ديده است 
و نه تنها متعهد ديده بلکه آنـرا زنـده             
نگاه داشته، مبلغ و مـدافـعـش بـوده،           
همه فعاليتهايش در جهت انـقـالب و          
سوسياليسم بوده و اساساً يـک بـخـش          
عظيمي از نبردهايش بر سر اين بـوده         
است کـه نـمـي شـود بـدون انـقـالب،                  

بـر  .   جمهوري اسالمي را پايين کشيـد     
سر اين بوده که بگويد دعوا صرفـا بـر       
سر جمهوري اسالمي نيسـت، بـر سـر           
کل اين نظام اسـت، بـگـويـد راه حـل                
سوسياليسم است و سوسيالـيـسـم هـم         
همين امروز ممکن است و مـا  مـي           
توانيم همين امروز سـوسـيـالـيـسـم را             

سوسياليسم در جامعـه    .   متحقق کنيم 
ايـــران ريشـــه دارد و جـــنـــبـــش                     
ـــ هـم از         سوسياليستي در اين جامعه 
ــ          تاريخ گذشته ايران و هم از تاريخ نيا 

يـک حـزب و       .   کامالً مـتـفـاوت اسـت       
فــقــط يــک حــزب هســت کــه بــا                      
سوسياليسم و انقالب  شنـاخـتـه مـي           

حزبي که نه تنها مي گويد مـي    .   شود
شود و ممکن است و بايد اين کـار را            
کرد و فوري هم هست بلکه مي گويـد         

. که عامل اين تحول خود حزب اسـت        
اگر فقط همين يک نـکـتـه بـود و اگـر                
حزب ما فقط همين يک خصـوصـيـت       
را داشت، کافي بود که هر کسي فـوراً         
متوجه بشود که موقعيت ما اسـاسـاً         
يک چيز ديگـر اسـت و نـقـش مـا در                  
تحوالتي که دارد اتـفـاق مـي افـتـد،               

نه فقط بـه ايـن        .   کامالً متفاوت است  
دلــيــل کــه نــيــروي ســيــاســي ديــگــري         

. نيست، بخاطر ايـنـکـه مـا هسـتـيـم              
بخاطر اينکه اگر اين نيرو نبود و ايـن          
فعاليتها را نمي کرد، افـق انـقـالب و            
سرنگوني انقالبي حکومـت در بـرابـر          

 . جامعه نبود
 در واقـع، امـروز کـه نـگـاه مـي                
کنيد، مي بينيد اين جـنـگ، قـدم بـه             
ــه                       ــع ــه واق ــه ب ــع ــن واق ــدم و از اي ق

جـمـهـوري اسـالمـي        .   ديگرادامه دارد 
مانور نيروهاي امنيتـي مـي گـذارد،          
حکم اعدام مي دهد و بـراي جـنـبـش             
چپ جامعه خط و نشان مـي کشـد و            
شما کامالً متوجه مي شويد که هـمـه    
اينها  عکس العمل  بـه جـنـش هـاي              
اعتراضي مردم و بـه حـزب انـقـالبـي              

دارد .   مردم، يعني به حزب مـا اسـت         
ــ مقابله ميکند و            ــ  با حزب ما  با ما 
اين  نه فقط در سايت ها، نشريات يـا           
در آکسيون هاي خارج کشور يا داخـل        
کشور بلکه در انظار عمومي جامـعـه        
اتفاق مـي افـتـد و در مـقـابـل چشـم                   
ميليون ها نفر که دارند اين مقابله را         

حزبي مـي تـوانـد در ايـن            .   مي بينند 
موقعيتي که ما امـروز قـرار گـرفـتـه              
ايم، قرار بگيرد که آنزمـان کـه هـنـوز             
تلويزيون نداشت و آن هنگام که هنـوز         
جــنــبــش ســرنــگــونــي هــم بــه شــکــل            
امروزش  مطرح نبود و کوبيده بـودنـد         
و زده بودند، آنـزمـان هـم ايسـتـاده و                 
پايش را در يک کـفـش کـرده بـود کـه               

آن زمـان هـم       .   تنها راه انـقـالب اسـت       
تاکيد ميکرد اين انقالب چـپ اسـت،         
چپ در جامعـه قـوي اسـت، انـقـالب              
ســوســيــالــيــســتــي مــي کــنــيــم و ايــن          

بـنـظـر    .   وضعيت را تغيير مـي دهـيـم         
اينطور مي آيد کـه ايـنـهـا، يـکـسـري               
تــئــوري هــا، تــحــلــيــل هــا و احــکــام            
مارکسيسـتـي اسـت، حـال آنـکـه در                
جامعه امروز ايران تمام اينها فاکت و       
واقعيات سياسي است که يک جامعـه       
هفتاد ميليوني دارد به آنها مي رسـد        
و هــمــيــن رســيــدن و ايــن مــالقــات              
خواست، نظر و رأي مردم با نـظـريـات          
ســيــاســي حــزب اســت کــه مــا را در              

 .جايگاه ويژه اي قرار مي دهد
 ما اين جايگـاه را آسـان بـدسـت             

ايـن، نـتـيـجـه فـعـالـيـت              .   نياورده ايـم   
گسترده و سي ساله کمونـيـسـت هـاي           
راديکال، ماکسيماليسـت و افـراطـي         
است که وقتي جمهوري اسالمي هـزار    
هزار اعدام مي کـرد، بـلـنـد شـدنـد و                

وقـتـي ديـوار      .   گفتند مـي انـدازيـمـت       
" کمونيسـت " برلين   فرو ريخته بود و          

هاي سنتي اسم ورسمـشـان را عـوض           
ــد، جــلــو  آمــد و حــزب                   مــيــکــردن
کمونيست کارگري  را تشکيـل داد و          
وقتي برو بـروي دوم خـرداد بـود، در               

و .     مقابلش  ايستاد و رسـوايـش کـرد         
وقــتــي هــم کــه نــزديــکــتــريــن رفــقــاي          
خودمان گفتنـد سـوسـيـالـيـسـم نـمـي               
شود، زود اسـت و غـيـره، ايسـتـاد و                 

خونريـزي داد،    .   جنگيد و کوتاه نيامد   
انشعاب داد، فـراکسـيـون داد امـا از             

. سوسياليسم و انقالب دست نشـسـت       
و امــروز، ايــن حــزب آنــجــاســت کــه             
ميتواند ببيند اين ايده ها ديگر فـقـط         
ايـده هـاي مـارکسـيـسـت هـا، حــزب                
کمونيست کارگري يا فـقـط يـکـسـري           
ايده هاي راديکال  نظري نيست بلـکـه         
واقعيات عيني جامعـه اي اسـت کـه            
دارد اين بحث هـا و نـظـرات را مـي                 
طلبد و، همانطور که گـفـتـم، هـمـيـن              

نکته است که حزب ما را در جـايـگـاه           
.                                   ديگري قرار مي دهد

چه حزب ما و چـه      (  اگر هر حزبي    
قدم بـعـدي اش را        )   هر نيروي ديگري  

نبيند و متوجه نباشد که چطـور بـايـد          
فراتر رفت، همان چيزي را هـم کـه تـا              
آنجا داشته است، از دست مي دهد و         
بنظر من اکنون ما بيش از هـر زمـان          
ديـگـر بـايــد بــدانـيـم چـطــور بــايـد از                  

بنـابـرايـن،    .   موقعيت امروز فراتر بويم   
اگر سـئـوال مـحـوري مـا ايـن اسـت،                 
آنوقت بحث من اين خـواهـد بـود کـه              

اجازه بدهيد فعالً اين نکته را     ( بگويم  
که انقالب چگونه اتفاق مي افتد و بـر         
ســر چــه مســائــلــي اعــتــصــابــات و              
تظاهـرات  شـکـل مـي گـيـرد کـنـار                   

از راه ديـگـري بـه ايـنـهـا               .   بگـذاريـم     
پاسخ  ما از آن بـحـث         )   خواهيم رسيد 

ــج،                ــروي ــيــغ، ت ــل ــب هــاي عــمــومــي ت
سازماندهي، سـازمـانـدهـي جـنـبـش            
هاي روز، سازماندهي انقالب و قيام،      
نشريات، عضوگيري، حوزه و غـيـره،         

اساساً يک رويکرد و راه و      .   در نمي آيد  
خط ديگري وجود دارد کـه مـنـصـور            
حکمت در کنگره سوم مـطـرح کـرد و            
حزب هم تا امروز در اينجـهـت پـيـش            

حـزب و    " مقصودم بـحـث       .   آمده است 
" حزب و قـدرت سـيـاسـي          " و  "   جامعه
من فکر مي کنم اگر بخـواهـيـم    .   است

مسئله قدرت سياسي را روي ميزمان      
که مسئلـه مـا هـم هـمـيـن              ( بگذاريم  

و به اين سئوال پاسخ دهيم کـه         )   است
حزب چطور حزب مـي تـوانـد قـدرت             
سياسي را بگيـرد   آنـوقـت مـتـوجـه                 
ميشويم  صرفـا بـا پـاسـخـگـوئـي بـه                 
اينکه  چگونه بايد تشکيالتمان رشـد        
کند، چند تا کادر مي خواهيـم، چـنـد          
تا حوزه مي خواهيم و تبليغـاتـمـان را         

که همـه   ( چگونه به پيش ببريم و غيره       
، به جـواب نـمـي         ) اينها هم الزم است   

اگر تنها به اينها اکتفا کـنـيـم،          .   رسيم
يک ديد ديـگـري،     .  به جايي نمي رسيم 

يک کيفيت ديگري، يک مـوقـعـيـت و            
سياست ديگـري را بـايـد در دسـتـور               
گذاشت و بـنـظـر مـن، آن کـيـفـيـت،                   
موقعيت و سياست متفاوت، از بحث      

از اينـکـه   .   درمي آيد "   حزب و جامعه  " 
انتخاب شود، از "   اجتماعاً" حزب بايد   

اينکه مـردم بـايـد در نـاصـيـه حـزب                 
حکومت کردن را ببينـنـد، از ايـنـکـه             
حزب بايد بعنوان قـدرت در جـامـعـه             

 .ظاهر شود
 اگر قرار باشـد از مـيـان فـرمـول             
هاي قديمي شعار يا تزي بـه درد مـا             

قــدرت " بــخــورد، بــنــظــر مــن آن تــز              
در واقع، مـا داريـم بـه           .   است"   دوگانه

 “ قدرت دوگانه”حزب و           ۲از صفحه   

 ۴صفحه  
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جانب قدرت دوگانه مي رويم و هميـن        
جهت و مسير را بايد در بـرابـر حـزب             

اجازه بدهيد اين نکته را  .      قرار بدهيم 
که اساس اين بحث است را بيشتر بـاز         

 .                                                                                                         کنم
اگر بگوييد تاکـتـيـک حـزب بـري            
سرنگوني حکومت چيست، پاسخ من   

وقتي از قـدرت     .   است"   قدرت دوگانه " 
دوگانه سخن مي گويم، در واقع فـقـط         
دارم از اين اصطالح آشنا استفاده مي       
ـــ هـمـان                       ـــ لـزومـاً ـ کنم و مـقـصـودم ـ
معنايي نيست که قبالً بکار برده مـي     

د رتـــاريـــخ جـــنـــبـــش       .     شــده اســـت    
کمونيستي  قدرت دوگـانـه بـه قـدرت            
شوراها   در برابر حکومت کادتها در         
انقالب اکتـبـر اطـالق مـيـشـود و يـا                 
معموال  به اين معنا استفاده ميشـود        
که  مثالً حزبي منطقه آزاد در اختيـار    
دارد و يا يک جنبشي دست به جـنـگ          
مسلحانه مي زند و   يـک اسـتـانـي،                
شهري، دهي يا يک جايي را در دسـت          

. ميگيرد و اعـمـال قـدرت مـيـکـنـد               
ايـنـهـا    "   قدرت دوگـانـه   " منظور من از    

بــحــث مــن در ايــنــمــورد          .       نــيــســت 
حزب و " بر نطريه )   همانطور که گفتم( 

" حزب و قـدرت سـيـاسـي        "   و  "   جامعه
استوار است و مي خواهم در فـرصـت          
باقيـمـانـده بـر سـر هـمـيـن مـوضـوع                   

 .                                                                                                                     صحبت کنم
  وقتي مـا از مـوقـعـيـت حـزب               
سخن مي گـويـيـم، مـي تـوانـيـم يـک                 

رژيــم .   مــثــلــث را در نــظــر بــگــيــريــم          
حکومت و آنچه که ما مي خواهـيـم         ( 

، در يـک راس        ) قدرت را از آن بگيريم  
اين مثلث است و حزب و مردم در دو          

هر چـنـد ايـن مـمـکـن             .   راس ديگرش 
است تصوير مکانيکي و سـاده اي از          
شرايط بدست بدهد  اما  ايـن قـيـاس         
کمک   مي کند که ببـبـيـنـيـم اسـاسـاً                

بـحـث بـر      .   بحث بر سر چه چيزي است     
دوم .   سر رابطه ما و حکومت نـيـسـت        

خرداديها، سلطنت طـلـبـان يـا حـتـي              
و هـمـيـن      ( همين چـپ بـيـرون از مـا              

دوستان عزيز مـا کـه تـا ديـروز مـي                 
گفتند خبري نيسـت و انـقـالب نـمـي              

، اينها بايد ببينند که بـا  ) شود و غيره  
اينها هستـنـد    .   رژيم چکار بايد بکنند   

که بايد ببينند تاکتيک شـان بـا رژيـم             
مـا بـروشـنـي       .   چه بايد باشد و غـيـره        

گفته ايم که اين حزب مي خـواهـد بـه            
قدرت مردم، انقالب را در آن جـامـعـه          
ســازمــان دهــد و ايــن حــکــومــت را             

اين، رابطه مـا و حـکـومـت           .   بياندازد
هيچ چيز اين حـکـومـت را هـم            .   است

اش را، نه هيـچ     "   رفرم" نه  .   قبول نداريم 

جناحش را و نه هيچ نوع استحالـه اي        
ــن                 .     را ــه اي ــن اســت ک ــان اي ــم ــرف ح

مـي  .   حکومت، از سر تا ته، بايد برود  
خواهيم کل اين حـکـومـت را بـا کـل               
نظام سرمايه داري بر بيـانـدازيـم و در            
اين مـورد هـيـچ تـبـصـره و شـرط و                    

ايــن يــک فــرق     .   شــروطــي هــم نــداريــم     
ــيــروهــاي                 ــگــر ن ــا دي اســاســي مــا ب

همانطور که گـفـتـم      .     اپوزيسيون است 
احــزاب و نــيــروهــاي اپــوزيســيــون در          
تعريف و تنطيم رابـطـه شـان بـا رژيـم                
ناگزيرند مدام تاکتيک عوض کننـد و         
پُشتک وارو بزنند،  يارگيري کـنـنـد و            

کسي که انقالب را از سـيـسـتـم          .   غيره
فکري اش بـيـرون بـگـذارد و بـگـويـد                

خشونت است و غير مدني است و يـا            
کليشـه اسـت، سـنـتـي اسـت يـا ايـن                   
انــقــالب ســواري اســت يــا هــر چــيــز             

اش از   "   اپورتونيـسـم  " ديگري، آنوقت،   
اپورتونيسم در ( پنجره داخل مي شود     

) . معناي سياسي و نـه اخـالقـي اش            
اگر کسي انقالب را از سيستم فـکـري         
اش بيرون بگـذارد، نـاگـزيـر اسـت بـه               
پشتک وارو زدن تاکتيکي در مـقـابـل         

بـخـصـوص اگـر       .     حکـومـت بـپـردازد      
انقالب را کـنـار بـگـذارد و بـخـواهـد                

منصور "  حزب و قدرت سياسي"بحث  
مـي  .   حکمت را هم قبول داشته بـاشـد       

خواهد به قدرت برسد و انـقـالب هـم             
!  نکند، خوب  بايد هزار معلق  بـزنـد            

بايد تاکتيکي اينطرف و آنطرف بزند،      
استراتژيک اينطـرف و آنـطـرف بـزنـد،             
مدام تلوتلوبخورد و به چـپ و راسـت            

کسي هم که سـوسـيـالـيـسـم را            .   بيفتد
. کنار بگذارد، به همين روز مي افـتـد        

کمونيستي که به خـودش مـي گـويـد            
من کمونيسـت ام و مـي خـواهـم در                
سياست دخالت کنم، کاره اي بشـوم و         
قدرت سياسي را بگيرم و بـا ايـنـحـال            
نمي خواهم سوسيالـيـسـم را بـيـاورم،            
باالخره بايد بـگـويـد کـه چـکـار مـي                 
خواهد بکند و خـوب، نـاگـزيـر اسـت              
بگويد  مي خواهم سرمايه داري خـرد        
را رشـد بـدهـم، بـا بـورژوازي سـازش                
کــنــم،  و خــالــصــه بــه دامــن هــمــان              

اتـحـاد   " سياستهائي بغلطـد کـه  کـه             
سي سال قـبـل جـوابشـان را           "   مبارزان

 . داد
مي خواهم بگويم کـه هـمـيـن دو            

ــظــاهــر ســاده             ــمــه ب ــقــالب و    ( کــل ان
تکـلـيـف مـا را روشـن            )   سوسياليسم
ايــن، هــويــت حــزب مــا        .   کــرده اســت  

معناي حزب ما است و از هـر          .   است
کس ديگري هم در بـيـرون ايـن حـزب            

بپرسيد، مي گـويـد     )   از چپ و راست   ( 

حزب انقالب سوسـيـالـيـسـتـي ايـنـهـا             
حاال مـمـکـن اسـت بـگـويـد              .   هستند

کليشه اند، افراطي اند و يـا هـر چـيـز              
ديگري اما مـي گـويـد ايـنـهـا حـزب                
انقالب سوسياليستي هستند و همين     
نکته رابطه ما را با حـکـومـت روشـن            
مي کند و نه تنها با حکومت بلکه با         

با همين ديد است که بـه       ( کل دنيا هم    
تبيين بحران کنوني سرمايه داري مي      
رويم که قطعنامه اش را هـم در ايـن              

يک افق، يک چشم انـداز    ). پلنوم داريم 
و يک جهت گيري داريم که ايـن حـزب           

روي پـايـه هـايـش         "   بتن آرمه " را مثل   
قرار داده است و اين را مردم هم ديـده           

ما هم مي دانيم و بـراي جـنـبـش            .   اند
مـا در    .   هم ايـن قضـيـه روشـن اسـت            

اينمورد مسئله اي نداريم و رابطه مـا         
ــورژوازي آن                   و حــکــومــت، مــا و ب
مملکت، از همـان انـقـالب پـنـجـاه و               
هفت روشن بود و امروز هـم روشـن و            

 .  شفاف مقابل مان است
 اين، يک ضلـع مـثـلـث سـيـاسـي             

ضلع ديگر رابطـه حـکـومـت و           .   است
مردم است که آن هم تکليـفـش روشـن           

و يا اگر بخواهم بهتر بـگـويـم،           .     است
در واقع، اين حزب کـاري کـرده اسـت             

. که آن رابطه هم روشن و شفاف بـاشـد         
امروز مردم از اين حکومت متنفـرنـد        
و آنرا نميخواهند اما اين  رابطـه مـي           
تــوانســت دوم خــردادي بــاشــد، مــي            

باشد، پروژه رژيـم  "   پرو غربي " توانست  
بلـه، مـردم مـي        .   چنجي باشد و غيره   

خواهند از شر اين حـکـومـت خـالص           
شوند اما هيچ کس ديگري غير از ما        
نگفته است که  راه  اين کار انقالب و           

اينطور نبوده اسـت    .   سوسياليسم است 
که از ابتدا و بطور خـود بـخـود مـردم              
مـيـدانسـتـه انـد کـه بـوش فـايـده اي                    
ندارد، رضا پهلـوي فـايـده اي نـدارد،             
رژيم چنج و دو خرداد و  بحران آفريني         
در مرزها هم فايده اي ندارد  و بايد به          

 . نيروي خودشان  رها شوند
سياست وعملکـرد حـزب مـا در           
قبال دو خرداد، بر سر رفراندوم، تغيير       
قانون اسـاسـي، نـافـرمـانـي مـدنـي و                

که هر کدام اينها هم در زمـان          -غيره  
جامعه را بـه      -خود برو برويي داشتند 

"  حکومت اسالمي نميخواهيـم   " شعار  
همه اينها مطرح شدنـد    .     رسانده است 

و اين حزب در مقابلشان ايستاد و تک       
 . تک جاروشان کرد

اين فقط تاثير تبليغات ما نبـود،       
تجربه حود مردم هم حقانيت ما را بـه         

جـامـعـه يـک تـجـربـه            .   همه نشان داد   
اجتماعي را از سر گذرانـد کـه از هـر              
نوع نسخه نـويسـي اسـتـحـالـه، رژيـم               
چنج، تغيير از باال و غـيـره رد شـد و               

هم اکنون مي بينيد که هر کسـي کـه            
بـه تــلـويـزيــون مـا زنـگ مــي زنـد و                   
صحبت مي کند، مي گويد کـل ايـن           
حکومت بايد برود و هيـچـکـدام شـان           

يک ذره و يک ارزن     .   به درد نمي خورند   
توهم نسبت به بااليي ها باقي نمـانـده         
و به هيچ اپوزيسيون راست هـم بـاقـي           

 .نمانده است
 بنابراين، وقتي از رابطه مـردم و         
رژيم  صحبت مي کنيـم، ايـن رابـطـه             
هم روشن است و يا همانقدر که رابطـه         
ما و حکومت معلوم است و بـرايـش            
جنگيده و جلو آمده ايم، بـه آن رابـطـه          
هم خط و شکل داده، و هر نوع تـوهـم       
و سازشکاري با حکومت را از جامعه     

 .  جارو کرده ايم
بنا بر اين تنها نکته اي که بـاقـي           
مي ماند و بايد راجع به آن صـحـبـت             
کرد، قاعده اين مـثـلـث اسـت يـعـنـي             

چه بايـد   " اگر سئوال   .   رابطه ما و مردم   
است، اگر سئـوال ايـن اسـت کـه           "   کرد

انقالب چطور شکل مـي گـيـرد، اگـر             
سئوال اين است که تحوالت سـيـاسـي         
ايران به کدام سمت مـي رود، آنـوقـت            
جواب را بايد در رابطه حزب با مـردم          

 .  جست
اجازه بدهين ابتـدا ايـن را روشـن            
کنم که پرسش فقط اين نيست که مـا         

سـئـوال   .   به حکومت مي رسيم يـا نـه         
اساسي تر ايـن اسـت کـه مـا تـا چـه                    
اندازه در عرصه مـبـارزه بـراي قـدرت            

ايـن امـکـان وجـود         .   سياسي حاضريم 
دارد که در فرداي انقالب چپي کـه در          
ايران در حال شکل گيري اسـت، صـد           

کودتا بشود، حمله   .   اتفاق ديگر بيفتد  
اي بکنند و غـيـره و ايـن حـکـومـت                  

. ما هم به قدرت نرسيده بـاشـيـم        .   برود
نمي توانيم بگويـيـم کـه خـوب، حـاال              

. شکست خورديم و همه چيز تمام شـد       
ممکن اسـت بـه قـدرت نـرسـيـم امـا                  
قدرتي باشيم که   نتوانند جـمـع مـان             

بـرويـم   .   کنند و جتي ناديده مان بيرنـد      
دفتر حزب را در ميدان انقالب تـهـران         
بزنيم و کسي هم نتـوانـد حـتـي بـه آن                

بحث بر سر اين اسـت کـه          .   دست بزند 
حزب بلحاظ سياسي، اجـتـمـاعـي بـه           
کــجــا بــايــد بــرســد کــه در درجــه اول              
خودش بتواند حکومت را بيـانـدازد و         
قدرت را بگـيـرد و اگـر هـم ايـنـطـور                   
نشد، هيچ نيروي ارتجاعي نتـوانـد از         
باالي سر حزب  با دست بـاز و خـيـال              

مـا  .   راحت بر جامعه حـکـومـت کـنـد          
اگر اشتباه نـکـنـم، در        .   اجازه نميدهيم 

کنگره پنجم بـود کـه قـطـعـنـامـه اي                 
تصويب کرديم بـر هـمـيـن مـبـنـا کـه                 
اجازه نخـواهـيـم داد بـورژوازي در آن              

اگـر  .   مملکت براحتي حکومـت کـنـد       

اين حکومت هم برود و هر حـکـومـت          
. ديگري هم بيايد، اجازه نـمـي دهـيـم           

بحران حکومتـي بـورژوازي را مـادام           
العمر مي کنيم تا زماني که خودمـان        

مهم نيست چه کسي    .   به قدرت برسيم  
آمريـکـا کـودتـا مـي کـنـد،              .   مي آيد 

رضا پهلوي مي آيد، رژيم چـنـج مـي            
شود، نيروهاي قومي از مـرزهـا مـي           
ريزند و خوزستان و کردسـتـان را مـي          

نمي گـذاريـم   .   گيرند يا هر چيز ديگري  
آب راحت از گلويتان پـايـيـن بـرود تـا              
خــودمــان بــه قــدرت بــرســيــم و بــراي            
اينکار ما بحران حکـومـتـي شـمـا را             

ــعــمــر مــي کــنــيــم            خــيــال  .   مــادام ال
اين !   بورژوازي ايران از اين بابت راحت     

اگـر ايـن     .     کار را تا کنون هم کرده ايم      
حزب نبود، هم اکنون بورژوازي خيلـي     

بسـيـار   .   راحت تر حکومت  مـي کـرد        
استراتژيک تر برنامـه هـاشـان را مـي             
ريختند و حتي شايد يـک فـکـري هـم              
بــراي  بــدبــخــتــي و ورشــکــســتــگــي            

بنظر مـن،    .   اقتصادي شان مي کردند   
اگر اين حزب نبود، اينها شايد مانـور        

چرا مانـور   .   را هم الزم نداشتند   "   ناجا" 
انتظامي  بگذارند؟ کـدام حـکـومـتـي         
خودش به مردم مي گويـد  مـن دارم             
عليه انقـالب آتـي شـمـا مـانـور مـي                 
دهم؟ خوب، مسئله بروشني اين است      
که انقالب بيخ گوششان است و حزبي        
هم هست کـه مـدام دارد چشـم انـداز               
انــقــالب را در بــرابــر جــامــعــه قــرار              

 .  ميدهد
 در هر حال، حرفم ايـن اسـت کـه             
اگر بخواهيم کمي عميق تر و طبقاتي       
تر به موضوع بنگريم، بايـد بـگـويـيـم            
که اين حزبي است که مي گـويـد اوالً            
مي خواهـم بـورژوازي را بـيـانـدازم و               
قدرت سياسي را بگيرم و ثانياً اگر هم   
از باالي سر من اتفاقي بيفتـد، کـاري          

مي کنم که اين بحران حکومتـي يـقـه           
حکومتهاي بـورژوائـي را بـگـيـرد تـا              

ايـــن، .   بـــاالخـــره جـــامـــه آزاد شـــود         
استراتژي دراز مدت ما است و بـحـث         
بر سر رابطه چـنـيـن حـزبـي بـا مـردم                  

 . است
 بنا بر اين اين  رابـطـه حـزب بـا                
مردم است که اساس قضيه است و در        
يکي از پلنـوم هـا هـم اسـاسـاً بـحـث                  
منصور حکمت هـم هـمـيـن بـود کـه                 
نگران اعتـصـاب و تـظـاهـرات مـردم              

نگران رابـطـه حـزب و مـردم            .   نباشيد
اگر اين رابطه تقويـت شـود و         .     باشيد

وسعت بگيرد  مطمئن بـاشـيـد مـردم            
آنقدر ناراضي و متنـفـر از حـکـومـت             
هستند   کـه دسـت بـه اعـتـراض و                    
اعتصاب بزنند و عليه حـکـومـت بـه            

 “ قدرت دوگانه”حزب و           ۳از صفحه   

 ۵صفحه  
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مـهـم ايـن اسـت کـه            .   خيابان بـريـزنـد     
موقعيت مـا در جـامـعـه چـيـسـت و                 

هـمـيـن    "   حزب و جامـعـه    " اساس بحث   
همانطور که در   ( به همين دليل    .   است

پاسخ من به کسي کـه      )   ابتدا هم گفتم  
سئوال مي کند چطور بـايـد فـراخـوان            
داد و  موضوع چيست، مردم بـر سـر            
چه چيزي بايد به خيابان بريزند، کـدام          
روز وچه هنگامي حزب بايد فـراخـوان        
بدهد و غيره، بروشني ايـن اسـت کـه             

مردم اينها را مـي    .   گره کاراين نيست  
مردم مي دانند که براي اينـکـه   .  دانند

اين حکومت بيافـتـد بـايـد بـخـيـابـان               
اگر چنين نـمـيـکـنـنـد بـه ايـن               .   بريزند

خاطر است که نيروي رهـبـري کـنـنـده            
ندارند، به اين دلـيـل اسـت کـه حـزب               
خودشان را نميشناسند، نميدانـنـد بـه         
چه نيرويي بايد اعـتـمـاد کـنـنـد و بـا                 
رهبري اش بـه خـيـابـان بـريـزنـد و بـه                   
همين دليل رابطـه حـزب و مـردم در              
شکل ادن به انقاب در جـامـعـه نـقـش             

مردم مي دانند   .     کليدي بازي ميکند  
که بايد به خيابـان بـريـزنـد امـا نـمـي                 

. دانند  همسايه شان هم مي آيد  يا نه         
اگر در کارخانه شان اعتصاب کـنـنـد،         
کارخانه هاي ديگر هـم بـه آنـهـا مـي               

براي اينکه تکليف اين .     پيوندند يا نه  
مسائل روشن شود، بايد حزبي وجـود         
داشته باشند که مردم بتـوانـنـد بـه آن             

قـبـل از ايـنـکـه و بـراي               .   اتکا کنـنـد   
اينکه مردم به خيابان بريزند   بايد در    
برابر حکومت متحد وهم جهت و هـم         
راه شده بـاشـنـد و  تـنـهـا حـزب مـا                      
مــيــتــوانــد ايــن اتــحــاد و هــمــراهــي             
وهمجهتي را تـامـيـن کـنـد و قـدرت               

 . مردم را به خودشان نشان بدهد
 اينها حرف هاي جديدي نيست و      

انتخاب اجتماعـي   " بحث، همان بحث    
بايد ايـن حـزب بـعـنـوان           .   است"   حزب

يک نيروي سياسي، اجتماعاً انتـخـاب       
بعنوان يک نيـروي مـدعـي        .   شده باشد 

قدرت و نه فقط بعـنـوان نـيـرويـي کـه               
بخوبي اعـتـصـابـات را رهـبـري مـي               

. رفقا، ايـن بسـيـار مـهـم اسـت              .   کند
اعتماد تـاکـتـيـکـي بـه حـزب کـافـي                  
ــ ديگر جـواب          ــ اساساً  نيست و امروز 

خوب، اين حقانيت شعارها و      .   نيست
تاکتيکها بسيار خوب اسـت و حـزب          
ما آنرا بدست آورده است امـا دقـيـقـاً             
چون بدست آورده است، ديـگـر نـبـايـد            

نــمـي تــوانــد    .   در هــمــيـنــجــا بـايســتــد      
حزب خوب افشاء مي کـنـد،       .   بايستد

خوب رژيم را مي زند،  سـازشـکـاري            
اپوزيسيون را بـرمـال مـي کـنـد، در                
اعتصابات و  مبارزات جاري دخـيـل         

که همـه ايـن کـارهـا را           (است و غيره  
اما اين ديـگـر     )   کرده ايم و بايد بکنيم    

در هفت تپه و کيان تاير      .   کافي نيست 
و شرکت واحد خوب ظاهـر شـده ايـم،            
همه هم مي دانند و بـا ايـنـحـال، ايـن           
جواب جامعه اي که بايد برود انقـالب      

جـامـعـه اي کـه مـي            .   کنـد، نـيـسـت      
خواهد انقالب کند، بايد بگـويـد مـي          

. خواهم اين حزب را روي کـار بـيـاورم           
اين حزب بايد روي کار بـيـايـد و مـن               
مي دانم که اگر اعتصاب کنم، حـزب         
قدرت مي گيرد، پس اعتـصـاب مـي          

. کنم  تـا حـزب مـن بـقـدرت بـرسـد                    
مـردمـي   .   عکس اين هم صادق اسـت      

که به اين نتيجه نرسـيـده بـاشـنـد ايـن               
حزب مي تواند و خوبست کـه قـدرت           
را بگيرد  صد اعتصاب موفق هـم از          
ما ببيند، صد برنامه زنده موفـق هـم          
ببيند، صـد بـار تـبـلـيـغ و تـرويـج و                     
حرفمان را هم قبول داشته باشند، بـاز         
دست به عمـلـي کـه بـقـدرت گـرفـتـن                 

انقالب .   حزب منجر شود نخواهند زد    
شورش کور نيست، يک عمل هـدفـدار        
وجهت دار توده اي اسـت و اگـر ايـن                
هدف و جهت در قـامـت يـک نـيـروي               
سياسي   در صحنـه حضـور نـداشـتـه              

.   باشد انقالبي شکل نـخـواهـد گـرفـت          
بحث بر سر اتکا و اعتماد سياسي بـه       
حزب است بعنوان بديـل حـکـومـت و            
بعنوان نيرويي که حکومت را  را بـه             

بـراي ايـنـکـه ايـن          .   چالش مـي کشـد      
جامعه بـيـايـد و اجـتـمـاعـاً حـزب را                  
انتخاب بکند، بايد حزبي باشي که بـه      

. قطب مقابل حکومت تـبـديـل شـوي         
چلنج سياسي اش بکني و در مقابلش     

ــي                 ــتـ ــايسـ ــدرت بـ ــع قـ ــوصـ .  از مـ
بـايـد   .   سياستهايـش را خـنـثـي کـنـي            

مانورهايـش را نـقـش بـر آب  کـرد،                  
جلوي اعدام و سـنـگـسـار را گـرفـت،               
مجبورش کرد لوايح و قـوانـيـن ضـد             

.  انساني اش را  پس بـگـيـرد و غـيـره              
ــن                   ــي ــن ــون در چ ــوزيســي ــد در اپ ــاي ب

 .موقعيتي ظاهر شويد
 ببينيد؛ نکته اصلي اينـسـت کـه         
تقويت رابطه حزب و مـردم، فـقـط بـا             
تبليغ، ترويج و سـازمـانـدهـي روتـيـن             

فعاليتـهـاي روتـيـن       .   نمي آيد به دست   
در هر شرايطي الزم اسـت و نـقـش و               
اهمـيـت خـودش را دارد امـا کـافـي                 

حزبي که مي خواهـد بـرود و       .     نيست
قدرت سياسي را بگيرد، نمي تواند به       

حــزب .   کــار روتــيــن بســنــده بــمــانــد          
حزب راديـکـال    .   محبوب کافي نيست  

حزبي کـه حـرف دل         .   هم کافي نيست  
حزبـي  .   مردم را مي زند، کافي نيست     

مي تواند رهبر و سـازمـانـده انـقـالب            
باشد که مـردم بـخـواهـنـد  بـيـايـد و                   

براي اينکه  .       قدرت سياسي را بگيرد   
به اينجا برسيم، بايد جامعه حـزب را          
انتخاب کـرده بـاشـد و بـراي ايـنـکـه                  
جامعه اين انتخاب را بکند، بايد  دو         
: قطب، دو قدرت را در مقال هم ببيند       

جمهوري اسالمي و حزب کمونـيـسـت        
اينها بطور واقعي دو قـطـب        .   کارگري

تـمـام   .   متضاد و مقابل هـم هسـتـنـد          
مشروعيت آن حکومت را ايـن حـزب          

بــر ســر هــر       .   زيــر ســئــوال مــي بــرد         
تاکتيـکـش، بـر سـر هـر حـرف امـام                  
جمعه اش، بر سر هـر مـوضـع گـيـري              
اش نسبت به آمريکا يا اسرائـيـل، بـر           
سر هر فتوايي که درباره قتل و اعـدام          
مي دهد، بر سر هـر سـنـگـسـاري کـه               
مي کند، بر سر هر مانور ناجا و غيره         
اي که مـي گـذارد، ايـن حـزب بـايـد                  
بيايد، آبرويش را ببرد و بگـويـد نـمـي            

مـا و مـردم       .   توانـي و نـمـي گـذاريـم           
مـا و    " حزب بايد با پرچـم       .   نميگذاريم

در مقابل حکومت بـايسـتـد و          "   مردم
بگويد ما و مردم اجازه نمي دهـيـم و            
اين، همان چيزي است که من از آن بـا          

. نـام مـي بـرم       "   قدرت دوگـانـه   " عنوان  
حزب بايد بعنوان يک قطب چـالشـگـر          
حکومت، آنرا بـمـصـاف بـطـلـبـد، در              
مقابلـش بـايسـتـد، خـودش را در آن                
موقعيت ببيند و اتفاقاً بايـد بـعـنـوان           

چنان حرف زنـد کـه        .   دولت حرف بزند  
و فـقـط هـم        .   گوئي بر سـر کـار اسـت         

چــنــيــن حــزبــي بــايــد      .   حــرف نــيــســت  
تلـويـزيـون بـيـسـت و چـهـار سـاعـتـه                    
بگرداند، چهره هاي سرشناس داشـتـه        
باشد، کمپين هاي موفق داشته بـاشـد       
صدها پناهنده را از آن جهـنـم نـجـات            
داه باشد، جلو سـنـگـسـار و اعـدام را             
گــرفــتــه بــاشــد، در دل اروپــا اســالم              

و اسـالم    "   قوانـيـن شـريـعـه       " سياسي و   
پناهي دولتها را به عقب رانده بـاشـد،          
خارج کشور را روي سر گذاشته بـاشـد         
و چيزي مثل کـنـفـرانـس بـرلـيـن   و                    
کنفرانس لندن   اش سر و صدا بـه پـا           

تنها حـزبـي   .  کرده باشد و غيره و غيره 
که  مجموعه وسيعي از اين فعاليتهـا        
را در کارنامـه خـودش داشـتـه بـاشـد               
ميتواند از طـرف جـامـعـه انـتـخـاب               

 .  شود
 ما در پلنوم گـذشـتـه بـحـثـي در              
مورد حزب داشتيم بر ايـن مـبـنـا کـه              
بايد حزب را در مـحـور فـعـالـيـتـمـان                
بــگــذاريــم مــثــل هــر آرمــان و هــدف            

يک قطعنامه هم امروز در      ( ديگرمان  
همين پلنوم هست کـه بـر سـر آن هـم                

) . مفصل تـر صـحـبـت خـواهـم کـرد               
بحث قدرت دو گانه روي ديگر همـيـن         

انگلس  ميگويـد     .     بحث حزبيت است  
که سوسياليسم از وقتي به علم تبديل       

. شد، بايد با آن مثل علم برخورد کـرد        
به همين قياس باسد گـفـت از وقـتـي              
سوسياليسم حزبيت يافت و از  وقـتـي         
مبارزه براي انقالب و سـوسـيـالـيـسـم            

حزبي شـد و بـه حـزب تـبـديـل شـد،                      
ديگر بايد با آن  مـثـل حـزب رفـتـار                  

حزب تجسم سياسي تشکيالتـي     .   کرد
عملي محو سرمـايـه داري و تـحـقـق              

اگر سـئـوال کسـي      .  سوسياليسم است 
اينست که چطور اين حـکـومـت مـي            
افتد و نظم ضد انساني موجود زيـر و          
رو مي شود، چطور بورژوازي مي رود       
و چطور سوسياليسم مـي آيـد، بـايـد              
متوجه باشد که بـراي ايـن کـار، يـک               
واقعيت داده شده اي هست بنام حـزب        
و ديگر عقبگرد است که بـه خـارج از            

ايـن  .   حزب و بيرون از حزب فکر کـنـد      
من از حـزب      .   حزب، محور کار است   

بعنوان يک تـجـسـم، و تـبـلـور آرمـان                 
سوسياليسم   و حتي مي گويم حـزب          
بعنوان تبلور سياسي آزاديخـواهـي از        
انــقــالب مشــروطــه تــا امــروز ســخــن         

ايـنـطـور نـبـوده        .   نداشته ايـم  .   ميگويم
اســت کــه در دوره هــاي قــبــل هــم                  
کمونيـسـمـي بـا هـمـيـن حـرف هـا و                    

اين حزب تجـسـم     .   سياستها داشته ايم  
کمونيسم انساني مارکس است کـه از        

 . زير آوار بيرون کشيده شده است
اگر کسي   تاريخ آزاديـخـواهـي و       
عدالت طلبي صد سال اخير را بررسي     
کند، متوجه ميشود  کـه ايـن حـزب،          

من وقتي برنامـه    .   حزب نسل ها است   
را نـگـاه     "   علـيـه اعـدام     " زنده تلويزيون   

مي کردم، به اين موضـوع فـکـر مـي            
کردم که از انقالب مشروطه، جـامـعـه        
بلند شده و گـفـتـه  دادگسـتـري مـي                  

گــفــتــه حــقــوق قضــايــي و            .   خــواهــم 
عدالتخانه مي خواهم مثل فرانسـه و        
مثل ديگر جوامع پيـشـرفـتـه دنـيـا و              
مدام زده اند و کوبيده اند و سرکـوبـش          

تا امروز که کسـي مـي آيـد        .   کرده اند 
روي خط تلفن تلويزيون و مـي گـويـد            

رضـايـت   "   ولي دم  " و  "   صاحب ديه " که  
بـا خـود فـکـر کـردم کـه               !     نمي دهند 

! جامعه را به چه قهقرائي کشـيـده انـد       
صاحب ديه چيست؟ اوليـاي دم کـدام          
است؟ اگر اين بحث هـا را پـيـش هـر               
دانشجوي سال اول حقوق قضا در هـر          

. کشوري ببريد، به ريشتان مي خـنـدد       
با تيپا از دانشکده حـقـوق بـيـرونـتـان              

جامعه را به اينجا رسـانـده       .   مي کنند 
انـد و از آنــطـرف هـم، بــجـاي بـحــث                  
مجازات و جرم شناسـي، بـايـد بـروي            
بگويي که شـالق نـزنـيـد، سـنـگـسـار                
نکنيد،  دست قطع نکنـيـد، پـا قـطـع            

نکنيد، چشم در نـيـاوريـد و از بـاالي              
مـي خـواهـم      !   کوه پـايـيـن نـيـانـدازيـد          

بگويـم کـه ايـن حـزب، هـمـان حـزب                  
انـقـالب   "   عدالتـخـانـه مـي خـواهـيـم           " 

مشروطه اسـت و حـزب نسـل هـائـي               
است که يکي بعد از ديگري بلند شـده    

يـک آرمـانـي،      .   اند و  سرکوب شده اند 
يــک هــدفــي، يــک انســانــيــتــي و يــک            
پيروزي عقب افتاده اي در يـک جـايـي           
در عمق تاريخ هست که ما رفته ايم و       
گرد و خاکش را تکـانـده ايـم و بـلـنـد                 
کرده ايم و گـذاشـتـه ايـم   در مـرکـز                    

بقول منصور حـکـمـت        .   سياست ايران 
پرچمش را کوبيده ايم وسط جامعـه و         
حاال بايد محصول  را درو کنيم و ايـن     
خواست و آرمان  چنـديـن نسـل اسـت             

.  که بلند شده اند وبـخـاک افـتـاده انـد              
حزب نـمـايـنـده و تـبـلـور ايـن آرمـان                   

برا ايـنـکـه ايـن         .   فروکوفته شده  است   
آرمان انسانـي  ايـن بـار بـه پـيـروزي                  
بـرسـد، شـمـا بــايـد امـروز بـرويـد در                   
جامعه و بعنوان نماينده آزاديخواهي،     
انســانــدوســتــي و عــدالــت طــلــبــي از          

تــا امــروز، مــقــابــل           "   طــالــب اف    " 
حکومت بايستـيـد و بـگـويـيـد نـمـي                

نمي تواني، اجازه نمـي دهـم و          .   گذارم
آن اندازه هم شخصيت محبوب داشته      
باشيد، آن اندازه کمپين موفق داشـتـه         
باشيد، آن دسـتـرسـي بـه جـامـعـه را                  
داشته باشيد تا جامعه بسرعت ببيند      

 .و انتخابتان کند
بحث قدرت دوگانه بر سر اينسـت       
کــه حــزب   بــعــنــوان يــک قــطــب و                  
آلترناتيو حکومتي در برابر حکـومـت       

مـن در بــرنـامــه       .     عـرض انــدام کــنـد      
بـه  "   عليه اعدام فاطمه حقيـقـت پـژوه        " 

روي خط رفتم تا اين نکته را توضـيـح          
بدهم کـه ايـن حـکـومـت صـالحـيـت                 

ايــنــطــور .   حــقــوقــي و قضــايــي نــدارد      
نيست کـه فـقـط اعـدامـش را قـبـول                 

حکم پنج ماه زنـدانـش را هـم           .   نداريم
کل سيستم قضـائـي اش     .   قبول نداريم 

جـرم  " مگر چيزي بنام .   را  قبول نداريم   
در آن مملـکـت وجـود دارد؟        "   شناسي

مگر وکيـل مـدافـعـي هسـت؟ مـگـر               
حتي حقوق وقوانين جـزا بـه مـعـنـاي             
سيصد سال پيش در اروپا يا بمعنائـي        
که صد سال پيش  انـقـالبـيـون عصـر             
مشروطه خواهان آن بودند   در ايـران            
وجود دارد؟ حقوق و قانوني، حتـي بـا          
پايين ترين استانداردهاي امروز دنيا،      

. عدالتي در کار نيست .   در کار نيست  
دادسـتـان و     .   جرم شناسي معنا نـدارد    

وکيل مدافـع اصـالً مـعـلـوم نـيـسـت                
ايـن حـکـومـت صـالحـيـت            .   يعني چه 

قضايي ندارد همانطوريکه صالحـيـت      

 “ قدرت دوگانه”حزب و          ۴از صفحه   
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اين حکومت، مشـروع    .   سياسي ندارد 
اين حکومت، ذيصالح نيست    .   نيست

 .  و بايد برود
حزب بايد بر سر هـر مـوضـوعـي           
کل حکومت و نـظـام مـوجـود را بـه                 
محاکمه بکشد، رو به جامعه، زنـده و      
روشن حرف بـزنـد و آنـقـدر هـم بـايـد                   
شخصيت وارد، مسلط و مـتـکـي بـه          
نفس داشـتـه بـاشـد کـه بـتـوانـد ايـن                    
سياست را بطور همه جانبه و پيگيري       

رفقا، اينجا يک مسـئلـه    .   به پيش ببرد  
ي "   جـونـيـوريسـم    " اي وجود دارد و آن،      

خــودمــان را   .   اسـت کــه در مـا اســت          
اين مـوقـعـيـت را        .   دست کم ميگيريم  

نمي رويم بعنوان  مـدعـي     .   نمي بينيم 
در .   الــعــمــوم مــردم صــحــبــت کــنــيــم        

دادگستري مدعـي الـعـمـوم قضـائـي             
داريم و ما اينجا مدعي العموم مـردم        

. مدعي هسـتـيـم     .   هستيم در سياست  
طلبـکـار هسـتـيـم و بـايـد بـا قـدرت                    
بگويـيـم در مـقـابـل حـکـومـت مـي                   
ايستيم به اين دليل کـه ايـن رژيـم در              

بايـد از    .   هيچ موردي صالحيت ندارد   
هر حکم سنگساري استفاده کنـيـم تـا          
بگوييم همه ايـن بسـاط را بـر سـرت               

تـفـاوت اسـاسـي       .       خراب مي کـنـيـم      
وجود دارد بين اينکه شما يک فعـال و       
رهبر عملي خوب در فالن اعتـصـاب،     
در فالن حرکت عليه اعـدام، در فـالن           
جشن اول ماه  مـه يـا مـراسـم هشـت                
مارس باشيد با حزبـي کـه تـمـام ايـن               
کارها را کرده و به حزبي تبـديـل شـده            
که مردم آنرا بـعـنـوان قـطـب مـقـابـل                 
حکومت مي بينند، به رسميتش مـي    

) و بقول مـنـصـور حـکـمـت          ( شناسند  
حکومت کردن را در ناصيـه اش مـي           

حزبـي کـه مـدعـي ونـمـايـنـده               .   بينند
. سياسي مردم در برابر حکومت است     

ما ارتباطاتـي را کـه در ذهـن مـردم                
ما .   برقرار نمي شود، برقرار مي کنيم     

نقطه ها را بهم وصل ميکنـيـم و کـل             
مـردم نـاراضـي      .   تصوير را مي کشيـم   

وخشمگين اند، از گراني و بيکـاري و         
بي تاميني،  از بي حقوقي، از اينـکـه          
چرا فالني اعدام شد، چرا دستـگـيـر و           
شکنجه شد، چرا کارگر شالق خـورد،        
چرا زنان نصـف مـرد بـحـسـاب مـي                
آيند، چرا مي خواهند دوره تحصيـلـي        

.   دختران را کوتـاه تـر کـنـنـد و غـيـره                 
اينها همه بهم مربوط اند و حزب بايد        
اين ارتباط را در ذهـن مـردم بـرقـرار              

اگر شما اين نقطه ها را در ذهن    .     کند
مردم خوب به هم وصل کنيد، چـيـزي          
که مردم در برابر خودشان و در صحنه    
سياسي جامعه ايران مي بينـنـد، ايـن       

خواهد بود که يک جمهـوري اسـالمـي       
هست و يک حزب کمونيست کـارگـري        
و اين حزب هيچ چيز اين حکومـت را          
قبول ندارد و قدم به قدم هم دارد اينـرا          

وقـتـي مـي      .   نشان مي دهـد کـه چـرا          
گويد که اين حکـومـت نـبـايـد اعـدام              
کند، اينرا در سطح حقوق مـجـرمـيـن        
نگاه نمي دارد و يک بحثش اين اسـت          
که اساساً حقوق مـجـرمـيـن در ايـران             

برويد بخش حـقـوق     . رعايت نمي شود 
يـک دنـيـاي      " مجرمين را در بـرنـامـه          

بخوانيد که يـادم اسـت آنـزمـان           "   بهتر
منصور حکمت ميگفت اين بخش را        
مفصل تر از ديگر مطالبات  بـرنـامـه          
ها نوشتم به ايـن دلـيـل کـه حـقـوقـي                  
قضــائــي  يــک مســئلــه اســاســي در               

حکومتها هـمـواره    .   جامعه ايران است  
خواسته اند از نظر سياسي بکوبـنـد و          
سرکوب کنند، مدام اعدام کـرده انـد،         
کشته اند و به هيچ وجـه هـيـچـگـونـه               
امنيت قضايي در آن مملـکـت وجـود          

بايـد در ايـن عـرصـه هـم کـل                 .   ندارد
 .حکومت را به محاکمه کشيد

رد صــالحــيــت    :    خــالــصــه کــنــم    
حکومت در هر زمـيـنـه اي و ظـاهـر               
شدن بعنوان بديل سياسـي حـکـومـت          

اين حلقه اصلي کـار     .   در هر زمينه اي   
بــايـد بـبــيـنــيـم چــه         .     مـا اسـت اسـت       

موضوعاتي را بايد بگيريم و تـبـديـل          
کنيم به يک مسئله مهم سـيـاسـي در            
رابطه بـا زيـر سـئـوال بـردن کـل ايـن                    
حکومت و مطرح کـردن مـا بـعـنـوان             
حزبي که بايد بـيـايـد و حـکـومـت را                

بحث بر سر تاکتـيـک جـنـبـش           .   بگيرد
" مـاکـرو  " بـحـث     .   هاي روزمره نيـسـت    

.  است، وسيـع تـر و جـامـع تـر اسـت                 
بحث اين است که در سـطـح جـامـعـه              
حزب بايد بعنوان آلترناتـيـو سـيـاسـي           

بـايـد مـردم      .   حکومت انتـخـاب شـود      
بگويند جمهوري اسـالمـي مـيـرود و            

طوري بايـد بـاشـد کـه          .     حزب ميآيد 
ده روزي کـه دنـيـا        " مثل روايت کتاب    

از انقالب اکـتـبـر، مـردم       " را تکان داد 
بگويند من نمي دانـم ايـن حـزب چـه               
ايدئولوژي اي دارد، برنامه اش را هـم         
خوب نخوانده ام اما اينها راست مـي         

نمي دانم لنين خـوردنـي اسـت      .   گويند
) بقول منـصـورحـکـمـت      ( يا پوشيدني   

اما اينها حـرف دل مـرا مـيـزنـنـد و                  
و .     ميخواهم اينها   بـقـدرت بـرسـنـد           

براي اينکه جـامـعـه بـه ايـن نـتـيـجـه                   
برسد، بايد شـمـا را بـعـنـوان مـدعـي                
العموم سيـاسـي جـامـعـه در مـقـابـل                

خود به "   نه" حکومت و بعنوان نماينده   
کل وضع موجود  ببينند و انـتـخـاب            

بحث  فقط بر سر اين موضوع و        .   کند
يا آن مـوضـوع، ايـن اعـتـصـاب، آن                 
اعــتــصــاب و ايــن  تــظــاهــرات و آن               

اينها همه، مـقـاطـع      .   تظاهرات نيست 
و نکات الزمي هستند بـراي ايـنـکـه             
کــل ايــن تصــويــر را بــدســت دهــنــد،            
تصوير حزبي کـه  مـردم را در بـرابـر                 

 . حکومت نمايندگي ميکند
شما اگر اين تصوير را از خـودتـان    
نــداشــتــه بــاشــيــد، صــد تــا پــيــروزي            
مقطعي، تاکتيکي و آکسـيـونـي هـم            
داشته باشيد، اين تصوير بـه جـامـعـه            

خـودتـان بـايـد ايـن          .   منتقل نمي شود  
خودتان بـايـد     .   تصوير را داشته باشيد   

خودتان را در اين موقعيت ببيـنـيـد و           
مـانـع   .   در اين موقعيت مطرح کـنـيـد       

اين کار، بنظر من، همان ديد کلـيـشـه          
اي و سـنـتـي اسـت کـه مـا هـنـوز از                     
انقالب و از نـقـش حـزب در انـقـالب                

ايـنـطـور    .   اين، جواب نمي دهد   .   داريم
نيست که من آنـقـدر اعـتـصـاب مـي              
کنم تا اينکـه يـک روز ذره ذره جـمـع                 
گردد و قيام بشود و يا ايـنـکـه آنـقـدر               
اين کمپين و آن کمپين را به پيش مي         

ايـنـطـور    !   نـخـيـر   .   برم تـا رهـبـر بشـوم         
. جامعه اينطور کار نمي کـنـد      .   نيست

بـحـثـي    .   اين مکانيسم کار نمـي کـنـد       
برسر مـبـارزه در يـک سـطـح کـيـفـي                   

منصور حکمت  مثـال     .     ديگري است 
تروتسکيست هايي را مطرح مي کند      

شـمـا   .   که بر سر پيکت دُلمه مي بـرنـد        
. با دلمه بردن رهبر کارگر نمي شـويـد         

صد اعتصاب را هـم خـوب سـازمـان            
بدهيد، کارگر مي گويـد فـوقـش ايـن            
مي تواند بخوبي اعتـصـاب سـازمـان          
دهد و معلوم نيست که بخوبي بتوانـد        
حکومت کند و ايـنـطـور نـيـسـت کـه                
بــگــويــد اي کــاش ايــنــهــا بــيــايــنــد و           

چــرا ايــن را     .   حــکــومــت را بــگــيــرنــد     
بگويد؟ بـبـيـنـيـد؛ در سـيـسـتـمـهـاي                  
پارلماني احـزاب اپـوزيسـيـون دولـت،            
کابينه در سايه تشکيل مـيـدهـنـد تـا            
در انتخابات بعدي مردم انـتـخـابشـان         

احـزاب انـقـالبـي هـم بـايـد در                .   کنند
اپوزيسيون نـمـايـنـده قـدرت انـقـالب              

ما بايد مـردمـي را کـه          .   مردم باشند 
مــي خــواهــنــد بــقــدرت بــرســنــد، در           
اپوزيسيون نمـايـنـدگـي کـنـيـم و ايـن                
يــعــنــي  فــراتــر رفــتــن از   رهــبــري                 
اعتصـابـات، تـظـاهـرات هـا، هشـت              

آن کـارهـا     . مارس ها و اول ماه مه ها 
. را کرده ايم که به ايـنـجـا رسـيـده ايـم               

آنـهـا هـمــه الزم بــودنـد و هـنــوز هــم                  
الزمند اما اگر از ايـن فـراتـر نـرويـد،              
جـامـعـه رويــکـرد سـيـاســي بـه شـمــا                 

اين، بلحاظ کيفـيـتـي      .   نخواهد داشت 
رهـبـر سـيـاسـي        .   يک چيز ديگر اسـت     

مردم، رهبري که مـردم بـه آن اقـتـدا                
مي کننـد کـه بـيـايـد، قـيـامشـان را                  
ــقــالب کــنــد و                 ــدهــد، ان ســازمــان ب
حـکـومــت را بــگـيـرد، صـرفـا رهـبــر                

فراتر از  .   محبوب تظاهرات ها نيست   
آن است و اين، بطور کّمي به آن تبديل         

شما بايد تاکتيـک ديـگـري        .   نمي شود 
بــايــد طــور ديــگــري     .   داشــتــه بــاشــيــد  

خودتان را ببينيد و بگونه ديـگـري در         
 .جامعه ظاهر شويد

 از جانب ديگر، امـروز کـه نـگـاه            
مي کنيد، مي بينيد بحث تکنولوژي      

امروز  ديـگـر     .   هم وارد بحث مي شود 
مردم، اين آنـتـن هـا و بشـقـاب هـاي                 

.  ماهواره اي را در هر دهاتـي زده انـد          
مــا هــم االن  تــلــويــزيــون بــيــســت و               
چهارساعته داريم و با ميليونـهـا نـفـر           

اين تـکـنـولـوژي       .       در ارتباط هستيم  
تلـويـزيـون و ايـنـتـرنـت            .   انقالب است 

مـي تــوانـنــد     .   تـکـنــولـوژي انــقـالبـنــد       
آنــتــي " تــمــام آن تــظــاهــرات        .   بــاشــنــد

و عليه جنگ در بيش     "   گلوباليزاسيون
از شصت شهر دنيا در مقطع حمله بـه         

اين .     عراق با اينترنت سازمان داه شد     
تکنولوژي وجود دارد و اگر در تصوير       
شما از انقالب، تلويزيون و کامپيـوتـر        
نباشد، من اساساً نمي دانم که چـطـور     

اين، يعنـي  .   مي خواهيد انقالب کنيد 
. قدرتي که لنين خوابش را مـي ديـد           

لنين چاپخانـه نـيـنـا را داشـت و مـا                  
. تلويزيون بيست و چهار ساعته داريـم      

از اين ديد هم که نـگـاه کـنـيـم، بـايـد                  
بگويم که تلويزيون فقط ابزار تـبـلـيـغ،          
ترويج و نشان دادن مواضـع راديـکـال          
نيست و همانطـور کـه گـفـتـم، حـزب               
چيزي است فراتر از مجموعه مواضـع    
راديکال و تبليغ آنها و يا چيزي اسـت          
فـراتـر از حـقـيـقـت شـنـاسـي و بـردن                     

حزبي کـه مـي      .   حقيقت به ميان مردم   
خواهد قدرت سياسي را بگيرد، هـمـه        

و بـايـد هـم        ( اين کارها را کرده اسـت        
اما اگر بخواهد خـودش را در         )   بکند

همانجا ببيند، همان حزب مـحـبـوبـي         
. مي شود کـه فـقـط مـحـبـوب اسـت               

تلويزيون فـقـط ايـنـطـور نـيـسـت کـه                  
راديکاليسم حزب ما را به مردم نشان       

تلويزيون ابـزاري اسـت کـه مـي            .   دهد
 . تواند حرکت سازمان بدهد

رفقا، من قبل از آنـکـه بـخـواهـم             
" قدرت دوگـانـه    " اين بحث را در قالب      

فرموله کنم، به اين فکر مي کردم کـه          
حزب بايد برود و در جـامـعـه حـرکـت            

جامعه را حرکت بدهـد     .   بوجود بياورد 
بـنـظـر مـن، ايـن          .   و نيرو جابجا کـنـد      

فرمولبندي، عميق نمي شـد و نشـان           
نمي داد که ايراد کار کجاست و کسي        
ممکن است از جابجا کـردن نـيـرو بـه             

اين نتيجه هم برسد که خـوب، اگـرنـه            
حاال   اما يک ماه ديگر حتماً بايد بـه         
آنــجــا بــرســيــم کــه  اعــتــصــابــات و               

. تظاهرات توده اي فـراخـوان بـدهـيـم            
فکرکنم االن روشن بـاشـد کـه چـطـور              

بلـه، بـايـد      .   .   ميتوانيم به آنجا برسـيـم    
نيرو جابجا کرد اما حزبي مـي تـوانـد           
نيرو جابجا کند کـه بـعـنـوان مـدعـي              
سياسي مردم بتواند مقابل حکـومـت       
بــايســتــد و هــمــانــطــور کــه گــفــتــم،              
تکنولوژي امروز، تلويزيون، اينتـرنـت      
و ارتباطات وسيعي کـه مـي تـوان از            
اين طرق کسب کرد، همه مي تـوانـنـد      
در خدمت انقالب و حرکت مردم قـرار      

اينطور که نگاه کنيد، آنوقـت      .   بگيرند
مي بينيد چهره ها خيـلـي مـهـم مـي              
شود، کمپين ها مهم مـي شـود و در            
کل، کنکرت هاي موردي هم مـطـرح         

درست مثل هـمـيـن    .   و مهم مي شوند   
ــاره                 ــه دربـ ــري " دو مـــوردي کـ ــبـ کـ

" فاطـمـه حـقـيـقـت پـژوه           " و  "   رحمانپور
عمل کرديم و هـنـوز هـم بـايـد ادامـه                
بــدهــيــم و در مــوارد ديــگــري مــثــل            
اعـــدام، ســـنـــگـــســـار، شـــکـــنـــجـــه،        
دستگيريها وسرکوبگريها و غيره هم،     
بايد طوري عـمـل کـنـيـم کـه بـه يـک                    
قدرت موثر سياسي در برابر حکومت      

بايـد طـوري شـود کـه           .       تبديل شويم 
وقــتــي خــامــنــه اي در هــر مــوردي              
سخنراني مـي کـنـد، مـردم مشـتـاق              

. باشند که بفهمند حزب چه مي گويـد       
بــايــد مــردم   .     پــاســخ حــزب چــيــســت     

ببينند که حزب در مقابل فـالن نـمـاز           
در مقابل مـانـور     .   جمعه چه مي گويد   

ناجا چه مي گويد و در مـورد خـطـر               
جامعه بايـد    .   حمله نظامي آمريکا چه   

حـزب را بــعـنـوان نـمـايــنـده خــودش،               
بلندگـوي خـودش و بـعـنـوان مـطـرح                
کننده تمايل، آرمـان و جـهـت گـيـري              
سياسي خودش، در مقابل حـکـومـت         

 .ببيند
ــقــا، مســئلــه عــاجــل مــردم              رف

مردم ميداننـد عـلـت        .   حکومت است 
گراني و بيکاري و بيـحـقـوقـي کـه در              
جامعه بيداد ميکند حکومت فـاسـد        

مـردم مـي     .     جمهوري اسالمي اسـت    
دانــنـــد بــراي ذره اي بــهـــبـــود در                   
وضعيتشان بايد از شر اين حـکـومـت          

مسئله سـيـاسـي مـردم       .   خالص شوند 
ايــن اســت کــه چــطــور از شــر ايــن                   
حکومت خالص شوند و حزبي کـه بـه          
اين جواب بدهد، ميتواند حزب رهـبـر    
مبارزات و اعتـراضـات جـاري مـردم           

حزبي   که بـگـويـد مـن در              .   هم باشد 
مقابل حکومت ايسـتـاده ام و مـن و              

. شما ميتوانيم   حکومت را بياندازيم      

 “ قدرت دوگانه”حزب و          ۵از صفحه   

 ۱۳صفحه  
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هراس رژيم از 
 دانشجو هراس 
 از مردم است

 برنامه اي 
 از اصغر کريمي

 
:   " پـيـامـي داريـم      .   سالم آقاي کريـمـي    

بگذاريد اينها با جانيانشان به کشتـار       
آزاديخواهان دست بزنند، در زير سايه      
شرع تعرضات خود را به حقوق مـردم         
مشروع جلوه دهند، حقوق کودکان را       
پايمال کنند، و مرتکبين اين جنايات      
را بدون بازخواست به حـال خـود رهـا             
کــنــنــد، کــارگــران و فــعــالــيــتــهــايــي           

اما مطمـئـن   . سنديکايي را آزار دهند 
باشند که ايـن جـنـبـش دوام خـواهـد                
داشت و ما دانشجويان و کـارگـران و           
زنان و مردم به اين خودکامگي پـايـان        

مرگ بر حکـومـت شـمـا         .   خواهيم داد 
مطمئـن بـاشـيـد کـه در            .   اي مزدوران 

آينده نه چندان دور محاکمه خـواهـيـد          
شد و ما به اين نظام و اين سنت پايان          

ــم داد     ــيـ ــواهـ ــامـــي         .   خـ ــمـ ــا از تـ مـ
آزاديخواهان استدعا داريم که از ترس      
و محافظه کاري دست بکشيـد  و بـا             
شورشـهـاي وسـيـع شـهـري بـويـژه در                 
مناطق فقير نشين دست اين سرمـايـه        
داران اســالمــي و فــاشــيــســت را کــه            
خصلتي جز عقب ماندگي و ارتـجـاع          
ندارند از جامعه قـطـع کـنـيـم چـراکـه                
آيــنــده از آن ســوســيــالــيــســم اســت و             
سرمايه داري براي دشـواريـهـايـي کـه            

. بشر با آن روبروسـت راه حـلـي نـدارد             
زنده بـاد آزادي و بـرابـري، زنـده بـاد                  

 "  سوسياليسم
کيفر خواست مردم ايران از زبـان         

 دانشجويان
 

از دانشجويـان   .   سالم آقاي کريمي  
کشمکشي که بين ما و     .   زنجان هستم 

رژيم است نسبت به دو سال پـيـش کـه         
نوک تيز شعارها فقـط آخـونـدهـا بـود             
االن خيلي باالتر رفته و بـه سـرمـايـه              
داري و مذهب و رهبر رسـيـده و ايـن              
کشمـکـش مـا را خـيـلـي آگـاهـتـر و                    
متحدتر کرده و بايـد مـبـارزاتـمـان را             
ادامه بدهيم و شما هم  بـايـد خـيـلـي               

 .  بيشتر از سابق ياريمان بکنيد
 از دانشجويان زنجان

 
ميخواستم بـراي بـار      .   سالم بشما 

دوم به تمام دانشجويان تبريک بـگـويـم        
که کار خودشان را کردند و نگذاشتنـد     

. که اين مزدوران مـرعـوبشـان کـنـنـد            
يکي ديروز ميگفت کـه دخـتـر چـهـار           
ساله دارم و آمـوزش مـيـدهـم کـه از                 
رژيم بيشتر و بهتر دفاع کنـد، مـنـهـم            
ميگويم که ما پير زنها و زنان جوان و        
کارگران و جوانان و دانشجويان و همه        
داريم آموزش ميبينيم که شـمـا رژيـم          
جنايتکاران و آشـغـالـهـا را بـرهـبـري               
همين حـزب و هـمـيـن کـانـال جـديـد                  

زنده باد کانال جديد و زنـده        .   براندازيم
بــاد حــزب کــمــونــيــســت کــرگــري و              

درود بــه کــارگــران و       .   ســوســيــالــيــســم
دانشجويان و درود به ملـت ايـران کـه            
اين رژيم جنايتکار و آشغالها را بيرون       

 . ميريزند
 يک مادر بزرگ عضو حزب 

 
بنظر من دانشجويـان  .   سالم بشما 

با شعـار بـرابـري زن و مـرد و آزادي                  
ــردم را                   ــامــي م ــم ــد ت ــري دارن ــراب ب
نمايندگي ميکنند و درود ميـفـرسـتـم         
که قـدرت مـانـور رژيـم را شـکـسـت                  

درود ميفرسـتـم و بـدانـيـد کـه              .   دادند
شــمــا دانشــجــويــان هــم مــثــل حــزب           
کمونيست کارگري و مثل کانال جديد      

 .اميد مردم ايران هستيد
 مردي از ايران 

 
من .   سالم به شما و سالم به مردم      

 بودم و با هـزاران آرزو        ٥٧يک انقالبي   
به انقالب مردم و کـارگـران پـيـوسـتـه              
بودم امـا ايـن حـزب را نـداشـتـيـم و                    

اميدوارم کـه حـزب       .   شکست خورديم 
 . خودمان را بدست بگيريم

  ٥٧از انقالبيون 
 

ما گروهي از   .   سالم اصغر کريمي  
کارگـران و تـکـنـسـيـنـهـا در مـراکـز                   
صنعتي حمايت خودمان را از جنبـش       
دانشجويي و جنبـش کـارگـري اعـالم           

تنها راه  :   " ميکنيم و پيام ما اين است     
نجات از رژيـم فـاشـيـسـتـي سـرمـايـه                
داري و جمهوري اسالمي سوسياليسم     
اســت، اســاس ســوســيــالــيــســم انســان       
است، درود بر تمامي کمونـيـسـتـهـاي          
انقالبي، سي سال از حکومت تـرور و          
وحشت ميگذرد، حـکـومـتـي کـه در             
کوران مبارزات مردمي در سـالـهـاي          
انقالب بخـاطـر نـبـود حـزب رهـبـري               
درست سـوار بـر جـنـبـش کـارگـري و                 
مردمي شد و حاکميـت اسـتـثـمـار را             
برگردانيد، سوار شدن اين مرتـجـعـيـن         

بر مسند قدرت مصداق اين شعر زيبا  
 : ميباشد که

آنگاه که صدهزار شقايق به کوه و        
دشت، پرپر شدند در ره آن انتظار تـو،          
ناگه ز کنج گوشه مسلخ پياز پيـر، تـا       
ريش و ريشه فروهشته در سبد، فريـاد     

نسـل  "   برآورد که منم پيغام انقالب تـو     
جديد از نسل ما انتقاد ميکـنـنـد کـه            
چرا انقالب کرديد تـا چـنـيـن رژيـمـي              
حاکم شود و اين شعر جواب اين سوال        

 .است
ــران و                  ــارگ ــروهــي از ک ــام گ ــي پ

 تکنسين ها به دانشجويان 
 

مـــا از    .   ســـالم آقـــاي کـــريـــمـــي      
دانشجويان آزادي برابري طلب هستيم     

 .و به تالشهاي شما درود ميفرستيم
 از طرف گروهي از دانشجويان

 
اوال خسـتـه     .   سالم آقـاي کـريـمـي       

نباشيد از برنامه هاي دانشجويي ولي      
براي ما کارگران و مردمي کـه دسـت           
خالي هستـيـم و هـيـچ تشـکـلـي هـم                  

زنـان  .   نداريـم فـکـر اسـاسـي بـکـنـيـد               
 . جامعه بيچاره تر از ما هم هستند

 کارگري از ايران
 

وقتش رسـيـده    .   آقاي کريمي سالم  
است کـه مـثـل روزهـاي انـقـالب کـه                 
مردم ريختند و شاه و حکومت پهلوي   
را انداختند، متحد و يکپارچـه بـلـنـد            

اما آقاي کريمي بايد کـارهـاي        .   شوند
 . اساسي تري هم بکنيد

 مردي از ايران
 

فاطمه حقيقت 
پژوه را کشتند، 

 مرگ بر 
 جمهوري اسالمي

 برنامه اي
  از شهال دانشفر                                       

 
من و خانـواده    .   سالم خانم دانشفر  

ام هم همگي پابپاي زهرا گريه کـرديـم         
ما هم مـثـل      .   و اعصابمان بهم ريخته   

زهرا و خواهرش خيلـي مـتـاسـفـيـم و              
ما اعدام را محکوم .   خيلي دردمنديم 

 .ميکنيم 
دخــتــري بــه نــمــايــنــدگــي از يــک          

 خانواده
 

مـنـهـم يـک       .   سالم خـانـم دانشـفـر       
مادرم و درد ايـن بـچـه هـا را خـوب                   

مــيــدانــم و بشــمــا و مــردم تســلــيــت             
 .ميگويم

 زني از ايران
 

خانم دانشفر سالم، من يک وکيلـم     
و از اعدام فاطمه بسـيـار مـتـاسـفـم و            

 .اعدام را قتل عمد دولتي ميدانم
 يک وکيل 

 
سالم خام دانشـفـر، تـمـامـي ايـن             
اعــدامــيــان بــويــژه فــاطــمــه در اصــل          
بيگناهند و بجاي اينها بايد خود ايـن        

. حاکمان اسـالمـي مـحـاکـمـه شـونـد              
دختـران و    .   مرگ بر جمهوري اسالمي   

 .مادر بزرگشان عزيزان مايند
 مادري از ايران

 
من هم پسـري    .   سالم خانم دانشفر  

 ساله دارم و آرزو ميکنم که هـمـه           ٢٨
مردم متحدانه اين رژيم را نابود کننـد     
تا الاقل بچه هاي ما اينقدر بدبـخـتـي        

زهرا و خواهرش هـم فـرزنـدان         .   نبينند
 .ديگر من هستند

 مادري از ايران 
 

خانم دانشفر از طرف خـانـواده ام          
زنگ ميزنـيـم و بـا زهـرا  هـمـدردي                   
 .ميکنيم و اعدام را محکوم ميکنيم

 يک خانواده از کردستان
 

سالم خانم، ما از جزئيات پـرونـده        
باخبر نبوديم ولي قاتل اصلي فـاطـمـه        

 .و مرد مقتول خود رژيم است
 زني از ايران

 
خانم دانشفر سالم، متاسفـيـم کـه         
ايــنــهــمــه مــردم از خــانــواده مــقــتــول           
التماس کردند اما نفهميدند که مـورد    
سوء استفاده ايـن جـنـايـتـکـاران قـرار             

ايــن دو دخــتــر عــزيــز را            .   گــرفــتــنــد 
ــيــت               ــم و تســل ــري ــگــي درآغــوش مــي

 . ميگوييم
 خانواده اي از ايران

 
از اروپا زنـگ     .   سالم خانم دانشفر  

ما اينجا نه اعدام داريـم و نـه           .   ميزنم
سـي سـال اسـت کـه           .   اينقدر جـنـايـت    

. اعدام و خونريزي کار اين رژيـم اسـت        
به دختران فاطمه و مادر بـزرگشـان و           

 . خانواده شان تسليت ميگوييم
 خانواده اي از اروپا

 
در قـوانـيـن      .   سالم خـانـم دانشـفـر       

اينها اگر مرد زن را کشته بود اينـقـدر          
ــحــت فشــار                 ــواده مــقــتــول را ت خــان

قصاص و   .   نميدادند که قصاص کنند   
سنگسار و اعدام و ترور و جنـايـت در        

 .ذات اين رژيم است
 زني از ايران

 
ــنــهــا فــتــنــه راه        .   ســالم خــانــم    اي

ميندازند و فتنـه را بـا فـتـنـه جـواب                 
خـود ايـنـهـايـنـد کـه بـايـد                .   ميدهـنـد  

 .محاکمه شوند
 مردي از کردستان

 
خانم دانشفر اينها احساسات يـک      

. جامعه را عميقا جريحـه دار کـردنـد          
در اروپــا وقــتــي در تصــادف کســي             
کشته شود دولتها و سازمانها حداقل       

مرگ .   حانواده اش را دلداري ميدهند    
 . بر اين رژيم کثيف و جاني

 زني از اروپا
 

ــر ســالم          ــم دانشــف ــان ــن   .   خ ــي ــم ه
همبستگـي مـردم زيـبـاسـت و زهـرا               

 .بداند که در دل مردم جاي دارد
 مردي از ايران

 
خانم دانشفر من دو برادر و پـدرم        

مـرگ  .   را اعدام کرده و ترور کـرده انـد         
به زهـرا جـان و         .   بر جمهوري اسالمي  

خواهرش و مـادربـزرگشـان تسـلـيـت              
مــا بــا هــرگــونـه اعــدام و          .   مـيــگــويـم  

 .کشتار مخالفيم
 جواني از کردستان

 
خانم دانشفر ما يک خانواده شـش       
نفره هستيم و اين اعدامها را محکوم       
ميکنيم و به دختران فاطمـه تسـلـيـت           

اينها بـدانـنـد کـه دخـتـران            .   ميگوييم
زنـده بـاد آزادي و         .   همه اين مردمنـد   
 .برابري و انسانيت

 پدر يک خانواده
 

مرگ و اعـدام    .   خانم دانشفر سالم  
و جنايت از درون قوانيـن خـود اسـالم            

 .به زهرا تسليت ميگويم. ميايد
 دختر جواني از ايران

 
خانم دانشفر ما به مـلـت ايـران و            

مـرگ بـر     .   انسانيت تسليت ميگوييـم   
 .جمهوري اسالمي
 مردي از ايران

 
اول بـخـاطـر      .   سالم خانم دانشـفـر     

اين اعدام به شما و دو دختر فاطمـه و           
مادر بزرگ تسـلـيـت مـيـگـويـم و بـه                 
خانـواده هـاي اعـدامـيـان ديـگـر هـم                 
همينطور و بـعـد هـم جشـن حـزب را                

 . بشما و يارانتان تبريک ميگويم
 جواني از ايران

 

 صداي مردم در کانال جديد

 ۸صفحه  
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 خانم دانشـفـر مـن مـادرم را در              
هــفــت ســالــگــي از دســت دادم االن              
دخــتــري هــم دارم و دخــتــرم زهــرا و               
خــواهــرش را درآغــوش مــيــگــيــرم و          

اعدام و قصاص و سنگسـار      .   ميبوسم
و جنـايـت هـمـه کـار خـود ايـن رژيـم                    

 .است
 مادري جوان از ايران

اينها بـنـام خـدا و         .   سالم خانم دانشفر  
بنام اسالم و قوانين قرآن هر جـنـايـتـي           

بــايــد ايــن رژيــم را        .   انــجــام داده انــد     
مرگ بـر ايـن سـرمـايـه داري              .   برچيد

اميدوارم زهرا و خانواده اش .   اسالمي
 .همدردي ما را بپذيرند

پدري به نـمـايـنـدگـي از خـانـواده              
 شش نفره

 
هـمـبـسـتـگـي       .   سالم خانم دانشفر  

فدراسيون بين الملـلـي دانشـجـويـي و            
جمعيـت فـمـيـنـيـسـتـي فـرانسـه ايـن                  

 . اعدامها را محکوم ميکند
همبستگي فدراسيون دانشجويـي    
ــ جمعيت فمينيستي فرانسه  فرانسه 

 
 

 زنده باد کمونيسم
نه به ستم و 
 نابرابري

 برنامه از کاظم نيکخواه
حـرف دل مـنـو        .   سالم آقاي نيکـخـواه    

زديــد، کســانــي کــه بــا کــمــونــيــســم             
مخالفند جنايتکاران، سرمايه داران،     
تجاوزگران و اين حـکـومـت اسـالمـي           

من بيست روز پيش هـم زنـگ          .   است
 .زدم بگم حرف دل مرا ميزنيد

 جواني از ايران 
 

ــم       ــنـ ــکـ ــيـ ــالم مـ ــاد     .   سـ ــده بـ زنـ
ــزب                  ــاد ح ــده ب ــســم، زن ــي ــال ــي ــوس س
کمونيست کارگري، مرگ بر جمهوري     

 .اسالمي
 جواني از همدان

 
زنده باد کمونيسم و نـابـود       .   سالم

کمونيسم پايه انسـانـيـت      .   باد نابرابري 
 .بايد فقر را ريشه کن کرد. است

 جواني از آذربايجان

 
مـن  .   سالم به شما آقاي نيکـخـواه      

يکسال است که تمام برنامه هايتان را       
گوش ميکنم و تمام حـرفـهـاي کـانـال            
جديد را قبول دارم و داداش خودم هـم          
کمونيست بوده و خيلي دوستـش دارم        
اما فقط خـواهـش مـيـکـنـم بـيـشـتـر                 
توضيح بدهيد که چطور فردا در عمل       
هم اين برنامه هـا را پـيـاده خـواهـيـد                
کــرد چــونــکــه ســالــهــاســت بــراي مــا           
چيزهايي گـفـتـه انـد و ديـده ايـم کـه                    

بـه هـمـه      .     باورش مشکل شـده اسـت       
 . سالم دارم

 يک خانم بيننده کانال جديد
 

آرزوي قلبي ما اين است     .   با سالم 
که يک همچين جريانـي در مـمـلـکـت           

 .زنده باد کمونيسم. حکومت کند
 زني از ايران

 
مـا يـکـروز      .   سالم آقاي نيکـخـواه    

ديرتر با تـعـداد سـيـصـد نـفـر تـجـمـع                   
کرديم و سخنراني داشتيـم و تـمـامـي           
کالسها را تعطيل کرديم و غذا خـوري     

حـدود هـزار نـفـر         .   را هم تحريم کرديـم  
بسيج کردند و ريختند توي دانشـگـاه         
و تعدادي را بردند و ما از آنـهـا خـبـر               
نداريم ولي برخورد تجمـعـي بـچـه هـا             
دوباره قوي تر شد و ادامه يافـت و بـه         

درود بر .   حراست دانشگاه حمله کردند   
 . شما و خسته نباشيد

دانشجوي رشتـه عـلـوم سـيـاسـي            
 نجف آباد اصفهان

 
سالم آقـاي نـيـکـخـواه، خـواسـتـم              
سالگرد حزب را تـبـريـک بـگـويـم کـه                

 .خيلي باشکوه برگزار کرده بوديد
 مردي از ايران

 
دو  قرن از حاکـمـيـت        .   سالم بشما 

سرمايه داري ميگذرد و ميبينيم کـه        
ــظــام                   ــژه در ن ــوي ــدگــي مــردم را ب زن
جمهوري اسالمي به چه روز سـيـاهـي          

وقتي زنگ ميزنند ميگويند    .   کشانده
تجربه موفق کمونيستها چـيـسـت آيـا          
جرات هـم مـيـکـنـنـد کـه از تـجـربـه                     
بدبختي  اين دويسـت سـال سـرمـايـه              

به اينهمه کودک خـيـابـانـي و          !   بگويند
اعتياد و تن فروشي و بيکاري و فقر و         
اعدام و جنايت جمهوري اسالمي چـه        

 ميگويند؟
 يک فعال کمونيست کارگري

 
الزم اسـت کـه در         .   سالم به شـمـا    

کنال جديد برنامه هايي بسيـار بـزبـان          
ساده راجع به کمونيسم باشد تا مـردم         

نکته دومم اينست   .   بيشتر آشنا شوند  
کــه در روزهــاي شــلــوغــي دانشــگــاه           
تيرشان بسنگ خورده و آين مزاحمـان       
ظاهرا شکل کارشان را عـوض کـرده           

مـرسـي از     .   اند و بايد هشيار بـاشـيـم        
 .برنامه هايتان

 مردي از ايران
 

ــيـــر                . ســـالم و شـــب تـــان بـــخـ
صحبتهاهاي متين و قشـنـگـتـان را            
گوش ميکـنـم و زنـده بـاد بـرابـري و                  
آزادي و فــکــر مــيــکــنــم کــه هــمــيــن             
کمونيسم است که اين دنياي کثيف را       

 درود بر شما . زير و رو خواهد کرد
 مردي از ايران 

 
سالم بنده از لرستان زنگ مـيـزنـم       
و من از آقاي کريمي هم پـرسـيـدم کـه             
ما جوانان چه جوري بايد جمع بشيم و        
آيا آهنربايي هسـت کـه مـا را جـذب               
کند و مـتـحـد شـويـم و ايـن رژيـم را                    

 . بيندازيم
 جواني از ايران

 
 

يک زندگي 
 شايسته جوانان
برنامه اي از رضا 

 مرادي
سالم بشـمـا جـنـاب مـرادي، خسـتـه                
نباشيد و درود بـه بـيـنـنـدگـان عـزيـز                 

من يک جانباز شيميايي هسـتـم       .   شما
و چهار سال هم در کشور عـراق اسـيـر       
بودم، متاسفانه متاسفانه متـاسـفـانـه        
خدا را شاهد ميگيرم که هـر سـه روز            
فقط يک وعده ميتوانم شکم خـودم را         

بـارهـا و بـارهـا و بـارهـا               !   سير بکنـم  
مراجعه کرده ام که به حق و حقوق من         
رسيـدگـي بـکـنـنـد ولـي مـتـاسـفـانـه                   
متاسفانه وقتي بـه بـنـيـاد شـهـيـد و                  
جــانــبــازان مــراجــعــه مــيــکــنــم تــنــهــا        
صحبتي که ميکنند ميگويند پرونده     

مـيـگـويـنـد      !   ات را مسدود ميکـنـيـم      
مگر ما براي شـمـا جـانـبـازان کـارت              
دعوت فرستاده ايم؟ ميگـويـنـد هـمـه           
جانبازان هم مثل همه مـردم بـايـد از            

چندي پـيـش   !     اين قوانين پيروي کنند  
حالم خيلي بد شد و يـک سـرمـي کـه                
داشتم با خودم بردم به بيمارستـان کـه          

برايم قبضـي دادنـد      .   برايم وصل کنند  
تا اول بروم سه هزار تومان بپـردازم تـا          

گفتم بـابـا مـن در ايـن             !   وصل بکنند 
نصف شب پولي ندارم ميگويـنـد ايـن          
بيمارستان را به پيمـانـکـاري دادنـد و            

آقاي مـرادي مـن       !   بايد پرداخت کنيد  
کــه بــراي دفــاع از مــمــلــکــتــم رفــتــم             
جانمايه گذاشتم نبايد بتونم يـک سـرم          
مجاني که سرمش هم از خـودم اسـت          

مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي و           !   بزنم؟
روزي مــيــرســد کــه       .   درود بــر شــمــا      

 . سرنگونشان ميکنيم و ميبوسمتان
 جوان جانباز شيميايي از ايران

 
من ميخواسـتـم    .   الو سالم عليکم  

ــيــام کــوتــاهــي بــخــوانــم         ــان،  .   پ جــوان
دانشـجـويـان، زنـان و کــارگـران بــراي              
رهــايــي از جــمــهــوري اســالمــي ضــد         
انساني و نظام سرمايه داري به حـزب          

مرگ بر  .   کمونيست کارگري بپيونديد  
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي، زنـــده بـــاد            

مـا  .   سوسياليسم، زنده بـاد انسـانـيـت        
جوانان يک زندگي شاد و خوب و پر از         
آسايش ميخواهيم ولي اين رژيم فقر و      
 .اعتياد و فالکت جوانان را ميخواهد

دخـتــر جــوان فــعـال کـمــونـيــســت           
 کارگري از ايران

 
ــه                ــا مــرادي خســت ــو ســالم آق ال

مــا در ايــران خــيــلــي زجــر         .   نـبــاشــيــد 
ميکشيم ما پـنـج مـيـلـيـون پـيـش و                 
ماهانه هم پانصد هزار تومان آنهم بـا         
اين بيکاري و گراني و دسـتـمـزدهـاي            

 .درود بر شما! کم از کجا بياريم
 عضو جوان جديد از ايران

 
مــن نــابــيــنــا    .   ســالم آقــا مــرادي     

هستم و چهار بچه دارم و کميته امداد     
. هر ماه هشتاد هزار تومان پول ميـده       

من چکار کنم؟ مـن مـيـخـوام عضـو             
 .گروه شما بشم، منو راهنمايي کنيد

يــک .   سـالم آقـا مـرادي       :   نـفـر دوم    
جوان نابينا هستم و ميخواهـم عضـو         
شما بشم چکار کـنـم چـه جـور عضـو               

 بشم؟ 
 دو نابينا عضو جديد از ايران 

 
درود بشما آقا مرادي، اين حـزب        
آدمهاي با فرهنگي دارد و من دوست       

ما از ايـن     .     دارم عضو اين حزب بشم    
آخوندهايي که مملکت را درب داغان      

مرگ .   کردند واهللا باهللا خسته شده ايم     
 بر جمهوري اسالمي

 عضو جوان و جديد از ايران
 

جوانان هيچ کار   .   سالم آقا مرادي  
و کاسبي ندارند ولي مواد اعتيـاد بـه          

مـن راه    .     وفور در اخـتـيـارشـان اسـت         
شما را قبول دارم يکبار هم زنـگ زدم          
که عضو بشـم ولـي نـمـيـدانـم راهـش                

 .چيست شما بگوييد چه کنم
 عضو جوان و جديد از ايران

 
سالم آقاي مرادي، زندانـهـاي مـا         
پر جوان هستند براي اينـکـه دخـتـر و             
پسر مثال باهم رفتند تو پارک يا تـوي         

مـن بـراي     !   کافي شاپ چايـي خـوردن      
حاکمان ايران خيلي متاسـفـم ولـي بـه            
مردم و جوانان ميگويم هـرچـقـدر کـه            
بنشينيم ميزنـنـد تـوي سـرمـون پـس              
همگي بايد بلند شيم و بـا ايـن حـزب             

 . اينها را بندازيم
دختري جـوان و عضـو جـديـد از              

 ايران
 

سالم، من از رشت زنگ ميزنـم و      
ميخواهم عضـو حـزب کـمـونـيـسـت               

 کارگري بشم چکار بايد بکنم؟
  عضو جديد از ايران

 
چـنـد روز پـيـش         .   سالم آقـا رضـا     

خواستم کمي مشـروب بـخـورم مـنـو             
ديگه صبرمان تـمـوم     .  گرفتند و بردند 

مــن .   شــده و مــيــخــوام عصــو بشــم           
کارگرم و همه همکارام از زحـمـتـهـاي           

 .شما قدردانند و قبولتان دارند
کــارگــري جــوان عضــو جــديــد از         

 ايران
 

مــن جــوان    .   آقــاي مــرادي ســالم     
کارگري هستم و مـيـخـوام بـه حـزب               

 .به همه سالم برسانيد. شما بپيوندم
کــارگــري جــوان عضــو جــديــد از         

 بروجرد
 

سالم آقا مرادي، کارگـري جـوانـم         
. از مشهد و ميخوام به شما بـپـيـونـدم       

 چه کاري بايد بکنم؟ 
کــارگــري جــوان عضــو جــديــد از         

 مشهد
 

پريشب زنگ زدم از آقـاي         .   سالم
کريمي پرسيدم چه شـعـارهـايـي بـراي            

 شما چي ميگيد؟ .   آذر ببيريم١٦
جـوان دانشـجــو عضــو جــديـد از            

 ايران
 

ــن از                   ــرادي، مـ ــا مـ ــالم آقـ سـ
آدربايجان غربي زنگ ميزنم ميـخـوام       
 .عضو حزب کمونيست کارگري بشم

 عضو جوان و جديد از ايران

 صدای مردم در کانال جديد        ۷از صفحه   

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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ســر مــخــتــصــات  دولــت بــعــدي و                
تصاحب کرسي رياست جـمـهـوري بـه           
مصاف هم رفته تا جايي کـه شـخـص           
خامنه اي هـم وارد ايـن کـارزار شـده               

بر متن ايـن جـنـگ قـدرت، از             .   است
ســوي بــرخــي چــهــره هــا و مــحــافــل             

دولـت  " سياسي رژيم، طـرح تشـکـيـل           
ارائه و به جـلـو صـحـنـه            "   وحدت ملي 

اين طرح در تابسـتـان      .   رانده شده است  
امسـال ابــتــدا از ســوي نــاطــق نــوري            
مطرح گرديد که با اقبال زيادي روبـرو        

دولـت  "   طرح مجدد مسـئلـه     .   نگرديد
اينـبـار از جـانـب عـلـي             "   وحدت ملي 

الريجاني و هاشمـي رفسـنـجـانـي در            
سي سال قانونگذاري مـجـلـس       " جلسه  
و حمايت حزب کارگـزاران و    "   اسالمي

برخي چهره هاي دوم خـردادي از آن،             
عکس العمل شديد طرفداران احمـدي       
نژاد و برخي محافل راست حکومـتـي        

سئوال اين است که    .   را به همراه داشت   
طرح فوق، ناظر بر کدام پروژه سياسـي    
است و چه اهدافي را دنبال مي کـنـد؟          
آيا اين طرح صرفا ايـجـاد يـک بـلـوک               

 آتي است؟" انتخابات" سياسي در 
طــرح دولــت وحــدت مــلــي،           -۲

ايجاد يک جبهه مشتـرک سـيـاسـي از            
دو جناح نظام براي تـغـيـيـر دولـت بـا               

اولـيـن   .   تقبل کـمـتـريـن هـزيـنـه اسـت             
سنگ بناي اين طـرح رفـتـن احـمـدي              

بـانـيـان    .   نژاد و تغيير دولت نهم اسـت       
اين طرح ميگوينـد کـه نـگـه داشـتـن              
دولت احمدي نژاد مي تـوانـد حـيـات            

آنـهـا بـه      . نظام را به مخاطره بياندازد  
. چهاردليل مهـم اسـتـنـاد مـيـکـنـنـد              

غـرب عـلـيـه رژيـم          "   اجمـاع جـهـانـي      " 
اسالمي، جنبش سرنگـونـي طـلـبـانـه           
مردم، بحـران اقـتـصـادي  و تشـديـد                
بحران حکومتي نظام کـه خـود را در            
تکانهاي شديد مجـلـس در ايـن دوره            

واقعيت اين است کـه     .   نشان داده است  
جناح راست رژيم سه سال پيش در پي        
وامــانــدگــي و شــکــســت دوم خــرداد،         

افـراطـي   "   قدرت را بدست جناحـهـاي        
تصورشان اين بود کـه      .   خود سپرد "   تر

با يکدست نمودن بـاالي حـکـومـت و            
دوري از جنگ قدرت، مي توانـنـد بـا           
تمرکز بيشتر هم در جنگ تروريسـتـي        
با غرب به جايي برسند و هم  جنـبـش           
سرنگوني طـلـبـي مـردم را سـرکـوب               

پـروژه ورود احـمـدي نـژاد بـه              .   نمايند
قدرت اساسا بر همين مـحـور شـکـل            

پس از سه سال چيز زيـادي در      .   گرفت
صـحـنـه بـجـا نــمـانـده اســت، بـحــران                 
اقتصادي عمـيـق، فـقـر، گـرسـنـگـي،              
مسئله الينحل اتمـي کـه مـي تـوانـد             
کــمــاکــان بــه يــک درگــيــري نــظــامــي           
بيانجامد ، چهار قطعنامه بـر عـلـيـه            

رژيم در سازمان ملل و مردمي که بـه         
کمين رژيم نشسته و براي سرنگونيش      

. شمارش معکوس را آغـاز کـرده انـد          
کارنامه اين دولت در جامعـه قـطـبـي           
شده امروز، موجب وحشـت بسـيـاري          
از سران رژيم گرديده است و ادامه اين         
وضعيت را مـتـرادف بـا سـرنـگـونـي                

در سطـح جـهـانـي        .   حکومت ميدانند 
هم رژيم اسالمي در شرايـط نـاگـواري         

بحران اقتصادي جهاني و   .   بسر ميبرد 
پايين آمدن قيمت نفت قـدرت مـانـور          
سياسي رژيم را در بسياري از عـرصـه      

معـاهـده امـنـيـتـي         .   ها کم کرده است   
امريکا و عراق عليـرغـم تـالش هـاي            

خـود  . رژيم اسالمي، به تصويب رسيد 
اين واقـعـه نشـان مـيـدهـد کـه نـفـوذ                   
جمهوري اسالمي در کانونهاي قـدرت      
در عراق بمراتب کمتر از گذشتـه شـده        
است و در عوض چرخـش جـنـاحـهـاي            
حکومتي در عراق به سمت نـوعـي از      

، حتي در کـوتـاه مـدت         " هويت عربي " 
نفوذ و قدرت دولتـهـاي عـربـي را در              

تـالش بـراي     .   آنجا افزايش خواهد داد   
جــلــوگــيــري از ســقــوط نــظــام  وســر              
وسامان دادن به روابط بـيـن الـمـلـلـي              
موجب شکلگيري ائتالف جديـدي در       
جناح هاي سياسي رژيم گرديده اسـت        

" کـالـسـيـک    " که  مي تواند از شـکـل            
صف بندي هاي تاکنونـي حـکـومـت،          

 .فاصله هايي داشته باشد
در ســطــح ســيــاســي مســئلــه         -۳

جـريـان دوم     .   قابل تـوضـيـح تـر اسـت          
خـرداد از حـاشـيـه نشـيـنـي خـود در                   

. حــاکــمــيــت بشــدت نــاراضــي اســت         
دستشان از بسياري از مـراکـز قـدرت           

حــتــي يــک    .   رژيــم کــوتــاه شــده اســت       
روزنامه براي انتشار اخبار سـفـرهـا و           
مهماني هـاي آقـاي خـاتـمـي هـم در                 

" تندتـر "   فراکسيونهاي  .   اختيار ندارند 
اين جبهه بـا شـاهـد گـرفـتـن هـمـيـن                   
اوضاع در چند سال اخـيـر، از جـبـهـه              
دوم خـرداد خـارج شـده و بـه عـنـوان                   

اوضــاع "   مــطــلــعــيــن"   و   "   مــفــســريــن" 
سياسي ايران، سر از صـداي امـريـکـا            

از جانب ديگر بخشي از      .   در آورده اند  
جناح راست متوجه شده است که رژيم      
بر روي انبار باروت خـوابـيـده اسـت و             
ادامه اين وضعيت يکسـره نـامـمـکـن           

اينها هم ايـجـاد نـوعـي         .   گرديده است 
رفرم در بـاال را شـرط ادامـه حـيـات                 
رژيم مي دانند و به ائتالف با بخـشـي          

. از جريانات دوم خردادي تمايل دارنـد      
اظهارات علي الريجاني بيان هـمـيـن         

در "   ائــتــالف مــلــي    .   "   تــمــايــل اســت    
صورت شکلگيري بيان کننده نـوعـي        
همزيستي دوم خـرداد بـا بـخـشـي از               

پالتفرم و برنامـه   .     عقالي راست است  

عمل اين ائتالف به نـيـروهـاي راسـت            
دوم خـرداد    .   ميانه نزديک خواهد بـود     

در شرايطي بسر نمي بـرد کـه بـتـوانـد              
پالتفرم خود را به برنامه عمل ائتالف       

تاکـيـد مـکـرر خـاتـمـي            .   تبديل نمايد 
بعنوان چهره شاخص جبهه دوم خـرداد       
بر رهبري خامنه اي، تاکيد بـر ديـنـي           
بودن حکومت و انتقاد از چـهـره هـاي           
ميليتانت تر اين جبهه، مباني اصلـي       
سياستي اسـت کـه دوم خـرداد را بـه                
بــرخــي از جــريــانــات راســت نــزديــک           

دوم خـرداد قـادر بـه احـيـاي             .   ميکند
شرايطي که دوم خرداد را     .   خود نيست 

به يک آلترناتـيـو حـکـومـتـي تـبـديـل                 
. نمود، سالهاست که بسر آمـده اسـت         

اگر بناي پالتفرم .   مردم عبور کرده اند   
دوم خــرداد در ســال هــفــتــاد و شــش             
ايجاد اصالحـات و جـابـجـايـي هـاي              
سياسي در باالي حکومت براي اعالم      
" جــمــهــوري اســالمــي دوم بــود،                  

امروز اينها را ميشـود     "   اصالحگرايي
" رفـرم " با تفاوت هايي نه چـنـدان، بـا             

خــواهــي الريــجــانــي، رفســنــجــانــي و        
با ايـن   .   قاليباف در يک ستون گذاشت    

اوصاف جريان دوم خرداد چه مصرفي       
" ائـتـالف مـلـي      "   براي راست در يـک         

احتمالي خواهد داشت؟ کل جناحهاي     
رژيم اسالمي مي دانند که اوليه ترين       
گشايش هاي اقتصـادي در سـرمـايـه           
داري ورشـکـسـتـه ايـران در گـرو يـک                 

. رابطه آرام ديپلماتيک با غـرب اسـت         
راســت مــيــدانــد کــه  بــا حــاکــمــيــت             
يکدست و تک بني اش بااالخص پـس       
از تجربه احمدي نژاد از عهده اين کـار         
بر نمي آيد، در اينـجـا دوم خـرداد بـه               

اما ائتالف  .   کار جريان راست مي آيد    
بــا جــريــان دوم خــردادي از نــظــر آن               
" بخشهايي از راست که ابداع کـنـنـده       

هسـتـنـد، تـنـهـا         "   دولت وحدت مـلـي     
ديپلماتيک آنها در   "   وجهه"   استفاده از   

" مـدافـعـان      .   سطح بين المللي نيسـت    
بــراي حــفــط نــظــام و       "   ائــتــالف مــلــي  

مقابله با جنبـش سـرنـگـونـي طـلـبـي               
مردم، استراتژي ايي برگزيده اند که از       
نظر آنها با شرايط کنوني جهاني مـي     
تواند خـوانـايـي داشـتـه بـاشـد و لـذا                   
شانس ماندن رژيم را در پيشبـرد ايـن           

 . استراتژي ميدانند
وجه دوم مسئله از نظر اينـهـا      -۴

شکل دادن به آلـتـرنـاتـيـوي اسـت کـه               
بتواند حمايت غرب را به همـراه خـود          

آنها با نـگـاه بـه تـجـربـه             .   داشته باشد 
عراق و افغانستان تالش ميکنـنـد بـا          

چهره هايـي از    "   اسالم ميانه رو"   پرچم  
دو جناح را به جلو صحنه ببرند که از          

" مـقـبـولـيـت     " نظرشان نزد غـربـي هـا          
" مــذاکــره" بــيــشــتــري دارنــد و قــابــل           

اينها خالصـي رژيـم را در          .   ميباشند
گرايي و   "   افراط" گرو فاصله گرفتن از     

ــعــامــل " در    ــا غــرب    "   ســازش" و   "   ت ب
" کل فلسفه وجـودي طـرح          .   ميبينند

 .بر همين مبناست" ائتالف ملي
بايد روشن شود که استراتـژي        -۵

سياسي جناح مقابل يـعـنـي احـمـدي            
نژاد براي مـانـدن در قـدرت و حـفـظ                
بقاء رژيم چه شکلي بخود گرفته است       

" دولـت وحـدت مـلـي        " و چرا با طـرح        
مخالفت ميکنند؟ روزنامه کيهان بـه      
عنوان سر راست تـريـن نـمـايـنـده ايـن               
" بخـش از حـکـومـت در بـاره طـرح                   

ــي      ــل ــد     "   وحــدت م ــوي طــرح :   " مــي گ
تشــکــيــل دولــت وحــدت مــلــي بــراي          

آنچه بـي تـرديـد مـي تـوان              !   چيست؟
گفت اين اسـت کـه طـرح يـاد شـده و                 

ائـتـالف   " يـعـنـي         خواهر دو قلـوي آن     
به منظور مـقـابلـه      "   براي نجات کشور  

با اصولگرايـي و دولـت اصـولـگـراي             
" و   . . . . "   تدارک ديـده شـده اسـت            نهم

بنابراين مقصود مدعيان اصـالحـات       
، کـنـار     " ائتالف براي نجات کشور   " از  

زدن اصولگرايان از کانون قدرت است      
و در اين نقطـه دقـيـقـاً و بـدون کـم و                    
کاست با آمريکا و متحدانش اشتراک      

از نظر مـدافـعـيـن دولـت           " .   نظر دارند 
طـرحـي   "   ائتـالف مـلـي     " کنوني، طرح   

 .است" عبور از احمدي نژاد"براي 
بــانــد احــمــدي نــزاد بــا حــمــايــت           
مستقـيـم خـامـنـه اي بـه يـک بـلـوک                    
نظامي در راس رِژيم اسـالمـي شـکـل        

وي نه تنها تعداد وسـيـعـي        .   داده است 
ــظــامــي ســپــاه و                 ــدهــان ن از فــرمــان
اطالعات را به دولت خود برده اسـت،     
بلکه با حمايت علني، يک فراکسـيـون        
صد نفره از نظامـي هـاي رژيـم را در               

بـا  .   مجلس اسالمي جاگير کرده است    
درآمد سرشار نفت در سه سال اخـيـر،          
بسياري از فـرمـانـدهـان نـظـامـي بـا                 
برخورداري از حـمـايـت مـالـي خـزانـه              
دولتي ، بخش هايي از اقتصاد کشور       

هميـن چـنـد مـاه         .   را بدست گرفته اند   
پيش احمدي نژاد با اشاره فرمانـدهـان        
نظامي رژيـم، خـواهـان کـنـار رفـتـن                

در يک حرکـت    .   روحانيت از قدرت شد   
ــظــامــي               ــد هــاي ن ــان هــمــاهــنــگ، ب
شعارهاي مرگ بر آخوند و بـه گـفـتـه            
رهبر رابطه با امريکا خيانت بـه خـون          
شهداست را در چهار سوي تـهـران بـر            

قــطــعــا .   در و ديــوار شــهــر نــوشــتــنــد         
شکلگيري ايـن بـلـوک نـظـامـي نـمـي                
توانست بدون تاييد خامنه اي باشد و        
از هــمــيــنــرو احــمــدي نــژاد کــمــاکــان           

اين .   حمايت خامنه اي را با خود دارد      
جناح از رژيم اسـالمـي راه مـانـدن و               
بــقــاء رژيــم را در ســرکــوب عــيــان و              

معتقدند که تقابل با    .   متمرکز ميداند 
سياستهاي غرب در منطـقـه مـوجـب          
خــواهــد شــد کــه امــريــکــا و اروپــا                
جمهوري اسالمـي را بـه عـنـوان يـک               

. قدرت منطقه اي برسميت بشناسـنـد      
تـا  :   "   تا جاييکه کيهان اعالم ميکـنـد      

 مــاه پــيــش رصــد فضــاى            ۶حــدود   
تحليلى و خبرى در غـرب نشـان مـى             
داد که دشمنـان ايـران از بـه نـتـيـجـه                  
رسيدن دشمنى هاى خود نااميد شـده        
اند و به دنبال راهـى بـراى زنـدگـى بـا                
ايــران قــدرتــمــنــد و عــادت کــردن بــه            

کار حتى بـه    . اقتضائات آن مى گردند 
جــايــى رســيــد کــه بــاراک اوبــامــا و               
مشاورانش به صراحت اعـالم کـردنـد          

برنامه سياست خارجى   "   اولويت" ايران  
و امنيت ملـى آنـهـا نـخـواهـد بـود و                  
مشخصا قصد دارنـد بـر پـروژه هـاى             

بـحــران مــالــى بــيــن      " و   "   افـغــانسـتــان  " 
 ". متمرکز شوند" المللي
ائـتـالف   " پيـش رفـتـن طـرح             -۶
موجب خواهد شد که مقابله بـا       "   ملي

خامنه اي از جانب اين بـخـش شـکـل            
هـنـوز چـنـد       .   صريح تري بخود بگيرد   

روزي از طــرح ايــن پــيــشــنــهــاد در                
مطبوعات نگذشته است که محافلي      
در حاشيه حـاکـمـيـت خـواهـان حـذف              
ولي فقيه  و تـغـيـيـر قـانـون اسـاسـي                   

منتظري که خود واليت فـقـيـه         .   شدند
را براي رژيم اسالمي فرموله کرده بود     

. اعالم نمود که حاال پـس مـي گـيـرم             
يزدي را به مالزي و اروپـا آوردنـد تـا               
سقف تـوقـع غـرب و نـارضـايـتـي از                  
حکومت را در خارج از کشـور حـذف           

مـلـکـي در      .   ولي فقيه مـعـرفـي کـنـد         
تهران گفت تا دير نشده بايد ولي فقيـه     

اين قابل پيش بـيـنـي       .   را مرخص کرد  
از "   سـاخـتـار شـکـن       " بود که نيروهاي     

تــقــابــل جــنــاحــهــاي اصــلــي تــر رژيــم          
" مـخـمـلـي    " استفاده نمايند و پالتفـرم       
تـر  "   نهايي"   خود را بعنوان يک راه حل       

. در مقابل نيروهاي حاکميت بگيـرنـد       
اينها جـنـبـش سـرنـگـونـي و اوضـاع                 
بحراني رژيم را به نيروهاي عمدتا دوم       
خردادي ياد آوري ميـکـنـنـد و تـالش             

انـقـالب   "   نيرو صف    "   جذب"   دارند با   
را از دفتر رياست جـمـهـوري        "   مخملي

در تـهـران تـا واشـنـگـتـن و پـاريـس،                   
از ميان جـبـهـه دوم         .   وسعت ببخشند 

خــرداد ،تــاکــنــون حــزب کــارگــزاران           
وسيعا از اين طـرح اسـتـقـبـال نـمـوده                

بعـيـد اسـت کـه ايـن حـزب بـا                  .   است
خوشبيني خارج از اندازه به اسـتـقـبـال          

به عـقـيـده نـفـس        .   اين طرح رفته باشد 
حـتـي   "   ائتالف مـلـي  "   طرح ايجاد يک    

در صورت عدم موفقيت آن، انشـقـاق         
در راسـت را افـزايــش خـواهـد داد و                 
حزب کارگزاران هم همين هدف را در        

ايـنـکـه    .   تبليغات خود دنبال ميـکـنـد      
ــقــي احــزاب دوم خــردادي چــه                مــاب
رويکردي نسبت به اين طرح خـواهـنـد         

   ...دولت وحدت ملی و            ۱از صفحه   

 ۱۲صفحه  
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زنده باد حزب كمونيست             
 كارگري ايران       

 با گراميداشت ياد و خاطره مـنـصـور        
حكمت، من و دوسـتـانـم هـفـدهـمـيـن              
سالگرد تشكـيـل حـزب كـمـونـيـسـت              
كارگري ايران را به تمـامـي كـارگـران،           
زحــمــتــكــشــان و مــردم آزاديــخــواه و           
برابري طلب ايران و جهان تبريك گفته       
، امــيــدواريــم حــزب بــتــوانــد نــقــش             
ــتـــاي                 تـــاريـــخـــي خـــود را در راسـ
سازماندهي و رهبري مبارزات مـردم       

ژيـم جـمـهـوري                در حهت سرنگوني ر    
اسالمي و بر پايي يك حكومت آزاد و       

در . برابر و سوسيالـيـسـم ايـفـا نـمـايـد              
ــتــداي دهــه ي           !  مــيــالدي   ١٩٩٠اب

درســت در شــرايــطــي كــه بــورژوازي            
جهاني پـاي كـوبـان و رقصـان پـايـان                
كمونيزم را در بوق و كرناي خود اعالم    

در شـرايـطـي كـه سـرمـايـه              . مي نمود 
داري دولتي در كشورهاي بلوك شـرق        
از هم پاشيده و ديوار برلين فرو ريخته        

در حــالـيـكــه بـورژوازي جـهـانــي            . بـود 
فاتحانه بر ويرانه هاي سـرمـايـه داري           
دولتي بلوك شرق جشن وسـرور بـر پـا            
نــمــوده بــود وخــيــلــي از گــروه هــا و                
سازمان هاي به اصطالح كمونيـسـتـي       
از كمونيزم تبرا جستـه و تـغـيـيـر نـام                

درست در چنين شرايطـي بـا        . ميدادند
تشكيل حزب كمونيست كارگـري بـار       
ديگر با بلنـد كـردن پـرچـم كـمـونـيـزم                 
ماركس و كمونيزم كارگري بـارقـه اي        
از امــيــد و شــادي در دلــهــاي مــردم             
آزاديــخــواه جــهــان روشــن و زنــده                  

در واقــع تشــكــيــل حــزب              . گــرديــد 
كمونيست كارگـري در آن مـقـطـع از              
زمان پـاسـخـي بـود بـه يـك شـرايـط                   
عيني اجتماعي و يك نـيـاز تـاريـخـي            

و امـروز ايـن       . در سطح ايران و جـهـان       
حزب با كوله باري از تجربه سـي سـال       
مبارزه ي پيگير و مداوم،بـا قـدرت و           
توانمند در ابعاد سـراسـر در جـامـعـه             

اينك با توجه به اوضاع و      . حضور دارد 
تحوالت پر تالطم سـيـاسـي و بـحـران             
هاي عميق اجـتـمـاعـي و اقـتـصـادي              
،فقر ،بيكاري و گرانـي از يـك سـو و               
مبارزات و اعتراضات گسترده و هـر         
روزه کرگران،معلمان،دانشجويان،زنـان   
و جوانـان از سـوي ديـگـر،وجـود يـك                
حزب قدرتمنـد و سـراسـري هـمـجـون              
حزب كمونيست كارگري ايران بيش از   

حـزبـي كـه بـا         . پيش احساس ميـشـود    
حضور گسترده خود در سراسر جامعه      
قادر باشد مردم را حول برنـامـه هـا و             
پالتفرم خود متحد و متشكل كرده و        

مبارزات آنان را جهت به زير كشـيـدن          
حكومت سرمايـه داران اسـالمـي بـه            

وجـود حـزب كـمـونـيـسـت            . پيش ببـرد  
كارگري يك فرصت تاريخي اسـت كـه         
بايد توسط مردم آزاديخواه ايران بـراي       
رهايي و نجات از نكبت نظام كـثـيـف          
اسالمي و حكومت اعدام و سنگسـار       
و همچنين پيروزي انقالب كارگـري و        
رهــبــري و ســكــانــداري آن انــتــخــاب           

جنبـش هـاي اعـتـراضـي مـردم             . شود
براي به عقب راندن حكومت زنـدان و          
شكنجه و پيشبرد مبارزات خود بايـد       
حزب كمونيست كارگري را انـتـخـاب          
نموده و شعارهاي آن را برنامـه عـمـل           
ــرار                  ــويــــــــــــــش قــــــــــــ خــــــــــــ

كــارگــران،دانشــجــويــان،زنــان و   . دهــنــد
جوانان ،براي به ثمر رساندن مبـارزات       
خود بايد هر چه بيشتر با حزب تمـاس    
گــرفــتــه و حــول شــعــارهــاي آن گــرد              

تنها حزب كمونـيـسـت كـارگـري          . آيند
است كه ميخواهد يراي هـمـيـشـه بـه             
بســاط غــارت و چــپــاول يــك مشــت            
اقـلـيــت مـفــتـخــوار و انــگـل خــاتـمــه               

مردم ايران براي خالصي از ايـن         . دهد
وضعيت غير انسـانـي و مشـقـات آن             
بايد هر چه بيشتـر بـه صـفـوف حـزب              
بپيوندند و متحد يكپارچه مـبـارزات        
خود را تحت سازمانـدهـي و رهـبـري            
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري ايـران بـه                

بدون انـتـخـاب يـك حـزب           . پيش ببرند 
قدرتمند و سراسري مبارزات مردم در   
بخش هاي مختلف جامـعـه پـراكـنـده           
بوده و قادر به تغيير اوضاع نـخـواهـد           

بنابراين براي متشكل و سراسـري     . بود
كردن مبارزات و اعتراضات مردم  و        
متحد كردن جنبش هـاي اجـتـمـاعـي           
موجود در جـامـعـه انـتـخـاب جـزب                
كــمــونــيــســت كــارگــري يــك ضــرورت        

 . تاريخي است
 

زنــده بــاد آزادي بــرابــري حــكــومــت             
 كارگري 

 نادر بهرامي
*** 

 
پيام تعدادي از کارگران           

مجتمع هاي پتروشيمي          
فن     –مارون       –اروند    

  –  ۲فجر     –غدير     –آوران     
الله ، رازي و             -تندگويان      

بندر امام  واقع در منطقه                
 ويژه اقتصادي ماهشهر           

 
تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

ايران را بـه هـمـه کـارگـران،  اعضـا،                  
کادرها و فـعـالـيـن و رهـبـري حـزب                  

ايـن حـزب افـتـخـار          .   تبريک ميگوئيم 
مـا  .   همه ما کـارگـران و مـردم اسـت            

افــتــخــار مــيــکــنــيــم کــه در دوره اي              
حساس  از تاريخ  مبارزه اجتـمـاعـي،           
با  حزبي آشنا شده و خود را در صـف            
آن قلمداد ميکنيم، کـه بـروشـنـتـريـن             
وجه همه  ابعاد يک زندگي  انساني را       
ــا                   ــرســيــم کــرده، مــا را ب ــمــان ت ــري ب
خـواســتــهــايـمــان آشــنــاتـر کــرده و راه            
رسيدن به جامعه اي بري از اسـتـثـمـار          

ما بـا رهـبـري       .   را به ما نشان ميدهد    
اين حزب تـا هـمـيـن جـا  مـبـارزات                   
مهمي را انجام داده ايم ، مـبـارزه بـر              
سر دستمزد هاي معوقه، اعمـال اراده        
ــراي                 ــان ب ــرمــاي ــر کــارف ــران  ب کــارگ
جلوگيري از اخـراجـهـاي بـيـشـتـر در                
محيطهاي کار و ساير موفقيت هائـي      
ــر                 ــي ــاث ــدســت آمــده حــاصــل ت کــه ب
ديدگاههاي ايـن حـزب بـر مـبـارزات             
مــان اســت و امــروز اگــر دولــت در                
منطقه  بر کارفرمايان فشـار مـيـاورد          
ــبــايــد بــدلــيــل عــدم پــرداخــت               کــه ن
دستمزدها ، کوچکـتـريـن صـدائـي از            
کارگران در اينجا شنيده شود ، تاثـيـر          
عنصر آگاه به مـنـافـع طـبـقـه کـارگـر                

قطعا بـدون وجـود        .     يعني حزب است  
حزب شرايط ما از اين هـم سـيـاهـتـر              

مـا يـاد  مـنـصـور حـکـمـت                 .   ميشـد 
بنيانگذار  حزب را گـرامـي داشـتـه ،             
جايش را  در مـيـان کـارگـران خـالـي                
ميبينيم و اي کاش بود و ميـديـد کـه            
چگونه حزبي را کـه سـاخـتـه اسـت ،                 
امروز بر سرنوشت ميلـيـونـهـا کـارگـر           

ما  شکي نداريم کـه    .   تاثير ميگذارد 
با پيوستن ميليونها کارگر به صفـوف       
اين حزب و مبارزه مـتـحـدانـه  قـادر               
خواهيم بود ، دنيائي انساني  را رقـم           

زنـده  .   زنده باد منصور حکمت   .   بزنيم  
 . باد حزب کمونيست کارگري ايران 

 
*** 

هفـدهـمـيـن سـالـروز تشـکـيـل حـزب                 
کمونيست کارگري ايـران را بـه هـمـه              
کارگران، جوانان و زنان و هـمـه مـردم            
آزاديخـواه و بـرابـري طـلـب  تـبـريـک                   

 .ميگوئيم 
ما فعـالـيـن مـتـشـکـل در حـوزه                
انترناسيونال اين روز مهم و سرنوشـت       
ساز را از صميم قلب تبريک ميگوئيم       
و آرزو داريم  و اميدواريم که اهـمـيـت           
اين حزب که امـيـد هـمـه انسـانـهـاي                
آزاديخواه و برابري طلب براي رسـيـدن         

به آرمانهاي انساني خودشان است، بر      
در دوره اي     .   هــمــگــان روشــن بــاشــد      

هستيم  که جامعه ايـران در الـتـهـاب             
اعتراض وسـيـع مـردم در بـطـن يـک                 
جنبش سرنگوني طلبي  قرا ر گـرفـتـه          

در چنيـن شـرايـطـي ، مـردم ،               .   است
کارگران ، زنان و جوانان براي پيشبـرد        
امــر مــبــارزه و بــراي رهــائــي از شــر             
حاکميـت کـثـيـف سـرمـايـه داري  و                  
دولت اسالمي اش،  نـيـاز بـه سـتـاد                
رهبري کنـنـده دارنـد کـه بـه مـفـهـوم                  
واقـعــي، تــمــامــي دقــايــق مــبــارزه را          
بشناسد و برنامه تـغـيـيـر جـامـعـه از               
سرمايه داري بـه جـامـعـه اي آزاد و                 
برابر، يعني سوسيالـيـسـم، را داشـتـه            
باشد و سياست درستي را براي بسيـج        
مردم و کـارگـران، در جـهـت انـقـالب               

و ايـن تشـکـل        .   کارگري بـکـار گـيـرد       
همانا  حزب کمونيست کارگري اسـت        
که امروز حي و حاضـر وجـود دارد و             
فعال است و  بـه عـيـنـه دارد تـالش                   
ميکند  و پيشروي و  بروزاتـش را در            
اکثر اعتراضات کارگري ، جـوانـان و          
زنــان شــاهــد هســتــيــم و هــمــچــنــيــن           
انعکاس نفـوذش  در جـامـعـه را در                
برنامه هاي تلويزيـونـي کـانـال جـديـد             

سـالـروز   .   ميبينيم و شاهـد  هسـتـيـم          
تشکيل چنين  حزبي  را بايد  با شـور          
و شـوق و بـا  انـعـکـاس اجـتـمـاعـي                     

ضمن صميمانه  .   بيشتري جشن گرفت  
ترين تبريکات به همه اعضا، کادرهـا       
و رهبري حزب ، اميدواريم در سـالـي          
ديگر با تالشي صد چـنـدان، هـر چـه              
بيشتر به رهائي جامعه از شر حاکمان       

در .   اسالمي سرمايه نزديکـتـر شـويـم        
چنين روزهائي جاي خـالـي مـنـصـور            

سـيـاسـي و          -حکمت، رهبـر نـظـري         
تئوريکي  جنبش کمونيسم کـارگـري،       
رهــبــري کــه بــا تشــکــيــل ايــن حــزب            
بزرگترين خدمت را به طـبـقـه کـارگـر             

اي .   ايران و جهان کرد، ديده مـيـشـود         
کاش بود و ميديد که حزبي کـه پـايـه             
گذاشت و تشکيل داد، به  چـه حـزب             
وسيع و اجتماعي   تبديل شـده اسـت            
که  قطعا بدون آن، جامعه ايران آيـنـده          

ايـن  .   خوبي نميتـوانـد داشـتـه بـاشـد              
حزب امروز در جايگاهي قرار گـرفـتـه         
است کـه  قـدرت مـردم  مـحـوري و                   
اصلي  در جنبش سرنگوني طلبي بـه         
حساب امده و  صـد چـنـدان  بـه آن                    

عـقـب   .   قدرت سياسي  بخشيده اسـت    
نشيني هـاي هـر روزه رژيـم بـيـانـگـر                 

بـه  .   قدرت اجتماعي اين جنبش اسـت     
مناسبت  اين روز مهم اعضا حوزه به        

اشکال مختلف در معرفي حـزب، بـا           
معرفي  و  بردن  اثار منصور حکمـت       
و حميد تقوائي و ساير رهـبـران حـزب           
تــالش خــواهــنــد کــرد و گــزارشــات              
مربوط به اين تـالـشـهـا، در روزهـاي              
بــعــدي بــه اطــالع عــمــوم خــواهــنــد             

زنـده بـاد حـزب کـمـونـيـسـت               . رساند   
 کارگري ايران

 
 زنده باد انقالب

 زنده باد سوسياليسم
 ايران   -حوزه انترناسيونال 

*** 
با اهداي سالم و عرض خسته نباشيـد        

 به سرکار خانم دانشفر
پـيـام تـبـريـک تـولـد حـزب               "   احتـرامـا  

کمونيست کارگـري ايـران را خـدمـت            
شما و کـلـيـه اعضـاء و فـعـاالن ايـن                   
جنبش بزرگ فراگير و به ويژه به لـيـدر          
حزب از سوي کليه اعضاي خانواده و         
از طرف رفقاي همدل و همفکر و نـيـز           
از جانب خودم صميمانه تبريک عرض      
نموده و براي پيروزي مردم به رهـبـري          

همچنين .   حزب بهترين آرزوها را دارم    
بسيار متاسفم کـه الزم بـدانـم بـديـن               
وسيله کمـال تـاثـر خـود و هـمـسـر و                   

 زندانـي  ۱۰فرزندانم را براي قتل عمد      
کشـتـه شـدن      "   در بنـد و مـخـصـوصـا          

فاطمه رابـه دخـتـر و ديـگـر اعضـاي                
خانواده داغديـده ايشـان، هـمـچـنـيـن             
وکيل مـدافـع مـحـتـرمشـان خـدمـت              
سرکار خـانـم احـدي تسـلـيـت عـرض                 

اما تسليـت واقـعـي بـه مـلـت              .   نمايم
ايران که تحت اين شرايط به سـر مـي            

اين حکومت استبدادي شقـاوت     .   برند
و خشونت را ترويج نموده است، تـخـم          
نفـاق را طـي سـه دهـه افشـانـده، بـه                    
گسترش حس نفرت مردم از يکديـگـر        
دامــن زده اســت، نــادرســتــي و بــي               
اعــتــمــادي را بــا انــتــشــار فســاد در             
جامعه در تـمـام عـرصـه هـاي فسـاد               
اخالقي، فساد مـالـي، فسـاد اداراي،          
" به نهايت رسانده و بـا ارعـاب فـعـال             

هنگامي که دختـر فـاطـمـه       .  مي تازد 
از تهران تلفني با شما صـحـبـت مـي             
کرد، بغض را در صـدا و چـهـره شـمـا             

مـا  .   ديديم و هر چه بيشتر متاثر شـدم     
 . را در اين غم شريک خود بدانيد
 : در پايان با فرياد يک صدا

 مرگ بر جمهوري واليت وقيه 
درود بر حزب کمونيست کارگري  

 ايران 
 مدير -دوستدار هميشگي شما   

  حزب کمونيست کارگری ايران ۳۱پيامها از ايران به پلنوم 

 ۱۱صفحه  
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روز اول آذر جشن تولـد      
رفيق ما به جشني بـراي       
هفدهمين سال تاسـيـس     

 حزب تبديل شد
جمعي از دوستان به اين جشن دعـوت        

خـانـه بـه بـهـتـريـن شـکـل بـا                   .   شدنـد 
کــاغــذهــاي رنــگــي تــزيــيــن شــده و              
بادکنکهايي با آرم حزب از هـر طـرف          
آوييزان بود کيک زييبايي با آرم حـزب         
و هفده شمع روي آن تدارک ديـده شـده            
بود طبق مـعـمـول ابـتـدا بـه رقـص و                  
پايکوبي پرداختيم تا خاطره ايي شـاد        
از اين روز ساخـتـه بـاشـيـم سـپـس او                 

بـا تشـکـر از حضـور دوسـتـان               :   گفت
خيلي خوشحالم کـه جشـن تـولـدم بـا              
جشن بزرگ انسـانـهـا تـبـديـل شـد و                 
خوشحالم گمشده را کـه در سـالـهـاي             
زندگي به دنبال آن بودم پـيـدا کـردم و             
آرزو دارم تمام آرزوهاي دست يافتـنـي        
دنياي بهتـر را هـمـه انسـانـهـا جشـن                 

و با اين سخنان همه با هم بـه         . بگيرند  
اتفاق رفيق ز شمع ها را فوت کرديم و         
هورا کشـيـديـم و دوسـتـان هـر کـدام                  
مبالغي را هديه دادند و بـا جـمـالتـي          
گرم و سرشار از انسانيـت تـولـد او را              
تبريک گـفـتـنـد سـپـس يـکـي ازرفـقـا                  

من هم روز تولـدت را تـبـريـک         :   گفت  
گفته و خوشحالم از اين که تولـدت بـا      
تولد حزب پيوند خورد و اين افـتـخـار           
بزرگي است که نسـيـب شـمـا و تـمـام                
کساني که در اين تولد حضـور دارنـد           
شـده اســت شــايــد امــروز عـظــمــت و             
اهميت اين روز براي هـمـه مـا روشـن             
نباشد اما بي شک روزي خواهد رسيد       
که تمام بشريت در تاريخ مـبـارزاشـان          
بيگـمـان تـاريـخ ايـن حـزب را مـرور                  
خواهند کرد همان طور کـه بـراي مـا             
امروز تاريخ بلوشيک ها يک تجربه بـا         
شکوه است اين حزب و تاريخ آن بـراي         
آييندگان خواهد شد و آن روز همه مـا         
بر خود مي بالييم که در چنين جشني        

سپس رفيق ز با تشکـر      .   شرکت کرديم 
از ابراز احساسات بي شاعبه دوستـان       
اعالم کرد کل مبلغ جمع آوري شده به        
کانال جديد داده خـواهـد شـد و بـعـد                
جزوه اين حزب شمـاسـت و بـه هـمـراه               
کارت تبريکي که مزييـن بـه عـکـس            
منصور حکمت و مـتـن زيـر بـود بـه                
هــمــه دوســتــان داده شــد و بــعــد از                 
پزييرايي جشن به جلسه ي بـحـث بـر              
سر مسايل کانال جديد و دنياي بهـتـر          
شد و در آخر همه پايکوبي نـمـودنـد و           
آرزوکردند تـولـد بـعـدي رفـيـق را در                 

 .  دنياي بهتر جشن بگيريم
: متن روي کارت از اين قرار است      

تبريک به مناسبـت هـفـدهـمـيـن سـال              
ــيــت، حــزب              تشــکــيــل حــزب انســان
برگرداندن اخـتـيـار انسـان بـه انسـان،              
حزب کمونيست کارگري و آرزوي بـه          
تحقق رسيدن شعارهاي انسـانـي لـغـو          
کــار مــزدي و بــهــره کشــي انســان از             
انسان، کوتاه کردن دست دين از دولت       
و آموزش و پرورش و هر گونه تصميـم     
گيري در جامعه، تساوي کامـل زن و          
مــرد، آمــوزش و پــرورش رايــگــان،             
عملي شدن پيام از هر کـس بـه انـدازه             
 توانش و به هر کس به اندازه نيازش

 
پيام  جمعي از کارگران              

کارخانجات تبريز  به             
کارگران ، اعضا و کادرها و                  

رهبري حزب کمونيست          
 کارگري ايران       

ــي از کـــارگـــران                   ــا جـــمـــعـ مـ
 :کارخانجات و مجتمع هاي  زير 

 پااليشگاه تبريز  -
 پتروشيمي تبريز  -
 کارخانه ماشين سازي   -
 کارخانه تراکتور سازي   -
 درمان ديزل   -
 شهرک صنعتي تبريز -
 کارخانه سيمان صوفيان  -

 هفدهمـيـن  سـالـگـرد تشـکـيـل               
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران را                

 . تبريک ميگوئيم
حزب کمونيست کـارگـري ايـران،         
حــزب مــا کــارگــران بــراي تــالش و               
مبـارزه  در راه رسـيـدن  بـه دنـيـاي                     

در شرايطي که جـامـعـه       .   انساني است 
ايــران در تــب مــبــارزه بــراي تــغــيــيــر            
وضعيت زندگي همه انسانها و بـويـژه          
حقوق بگيران ميسوزد ، در شـرايـطـي         
که ما به رهنمودهاي يک تشـکـيـالت         
قدرتمند براي طي مبـارزه اي سـخـت           
نيازمنديم، اين حزب در اخـتـيـار مـا            

ايـن حـزب حـاصـل         .   قرار گرفته اسـت   
مبارزه سخت نظري و تشکيالتي عده      
از بــهــتــريــن کــمــونــيــســتــهــاي دوران          

بنـابـرايـن قـدر       .   معاصر در ايران است  
اين حزب را بايد دانست، سالروزش را      

بــايــد بــه   .   ارج نــهــاد و جشــن گــرفــت        
رهبري آن درود فرست و دسـت هـمـه             

. اعضا و کادرهايش را بگرمي فشـرد      
ما کارگران بايـد    .     حزب از  آن ماست    

براي جلب همه انسـانـهـاي شـريـف و               
آزاده بـه صـفـوف ايـن حـزب  تــالش                  

قدرت حزب به غيـر از قـدرت          .     کنيم
نظري آن ، در قـدرت تشـکـيـالتـي و                
حضور دههـا و صـدهـا هـزاران نـفـره                 

دور نـيـسـت      .   کارگران آن نـيـز هسـت         

روزي که با قـرار گـرفـتـن در شـرايـط                
تعيين تکليف سيـاسـي، حـزب را در            
راس توده هاي ميليونـي بـراي کسـب          

 .  قدرت ببينيم
منصور حکمت اين حزب را براي      
دخالت در سرنوشت انسانهاي هـمـيـن        
امروز ساخت و نفوذ سياسي حزب در    
جامعه، نشان ميدهد که رهبري آن تـا     
چه حدي با درايت سياسـي  عـالـي و              
شايسته جنبش کمونيسم کارگري آنرا      

 .  هدايت کرده است
 

زنده باد حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
 ايران 

*** 
به مناسبت هفدهمـيـن سـالـگـرد          
تاسيس حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

 ايران
هفـده سـال پـيـش در حـالـي کـه                  
بورژوازي بازار آزاد جـهـانـي کـه سـر               
مست از پيروزي خويـش و شـکـسـت            
سرمايه داري دولتي شرق و فروپـاشـي        
ديوار برلـيـن، پـايـان تـاريـخ و مـرگ                  
کمونيسم را بـه دنـيـا خـورانـده بـود،                 
بيشتر جريانات و شخصيتهاي چپگرا     
که تا آن زمان خود را کمونيست مـي           
ناميدند، سر به گريبان برده، يا دسـت         
از مــبــارزات کشــيــدنــد يــا ايــنــکــه             
کمونيسمشان تبديل به مغلطـه اي از         
تئوريهاي گذشته همراه با سياستهـاي      

در اين زمـان بـود کـه        .   نظم نويني شد 
فرياد تاريخ از جانب منصور حکـمـت        
و همراهانش بلند و نـمـود عـيـنـي و                
عملي آن مـنـجـر بـه تشـکـيـل حـزب                 

حـزبـي   .   کمونيست کارگري ايـران شـد      
که با نقد صريح و صـحـيـح از انـواع                
کمونيسمهاي موجود اعم از روسي و        
چيني، اقدام به سازمانـدهـي انـقـالب          
اجتماعي طبقه کارگر در ايران نمود و       
تــا امــروز تــاثــيــرات بــي بــديــلــي بــر             
مــبــارزات آزاديــخــواهــانــه و بــرابــري         

 . طلبانه ي مردم گذاشته است
در ايـن هـفـده سـال بـا تـوجـه بـه                    
سرعت زياد انجام تحـوالت سـيـاسـي          
اجتماعي در ايران، اين حـزب، تـنـهـا            
حــزبــي اســت کــه ذره اي از نــهــايــت              
راديکـالـيـسـم و مـاگـزيـمـالـيـسـمـش                 

. تخفيف قائل نشـده و نـخـواهـد شـد             
حزب کمونيست کارگري ايران، چه در     
زمان منصور حکمت و چـه در زمـان           
حميد تقوايي و رهبري کنوني همـواره       
با نهايت راديکاليسم و ماگزيماليسـم      
کمونيستي، روشن بينانه در تـمـامـي         
عرصه هاي مخـتـلـف، در مـبـارزات            
روز افزون کارگري، زنان، دانشـجـويـان     

حضور داشته و به منـاسـبـتـهـاي          . . .   و
مختلف از جمله در اول مـاه مـه هـا،             

. . . هشت مارس ها، شـانـزده آذرهـا و         
نداي حزب کمونيست کارگري ايران از    

امـروز  .   زبان جامعه بـرخـاسـتـه اسـت          
ديگـرکـمـتـر کسـي هسـت کـه حـزب                 
کمونيست کارگري ايران و بـرنـامـه ي          
يک دنياي بهتر را نشـنـاسـد و کـمـتـر               
خانه اي وجود دارد کـه پـاي بـرنـامـه                
هاي کانال جديد ننشيند و يا مشتـاق        

اگـر امـروز صـداي        .   ديدن آن نـبـاشـد       
انــقــالب و ســوســيــالــيــســم بــه گــوش          
ــزب                   ــود ح ــن وج ــم ــه ي ــد، ب ــرس ــي م
کمونيست کـارگـري ايـران و رهـبـران              

مـا بـا     .   روشن بين و محبوب آن است     
در دست داشتن برنامه ي يـک دنـيـاي           
ــا صــفــوفــي گســتــرده تــر و                 ــهــتــرب ب
مستحکم تر همراه با اکـثـريـت مـردم           
ايران به مـبـارزه و مـقـابلـه بـا وضـع                   
موجود بيش از پـيـش و بـا اعـتـمـاد                 
بنفـس بـيـشـتـري بـه راه خـود ادامـه                   

 . ميدهيم
 ما جمعي از اعضا و کـادرهـاي          
ــارگــري  در                 ــيــســت ک ــمــون حــزب ک
کردستان، هفدهمين سالگرد تشکيـل     
حزب را به تمامي انسانهاي آزاديخواه     
و برابري طـلـب تـبـريـک گـفـتـه و بـه                      
تمامي کارگران، دانشجويان، معلمان    
و تمامي کسانـي کـه قـلـبـشـان بـراي                
انسانيت مي تپد فراخوان مـي دهـيـم          
که براي خالصي از شر مشقات نـظـام         
سرمايه داري و حـاکـمـيـت مـنـحـوس             
ــول             ــي حـ ــالمـ ــاران اسـ ــکـ ــتـ ــايـ ــنـ جـ
سوسياليسم و حول حزب کمـونـيـسـت         

 . کارگري ايران متشکل شوند
ياد منصور حکمت عـزيـز را در           

اي .   اين روز تاريخي گرامي مـيـداريـم       
کاش امروز او بود و ميديد که حزبش        
چگونه در دسترس ميليونها آدم قـرار        
گرفته و چگونه به اين موقعيت رسيده   

اي کاش او بـود و مـيـديـد کـه               .   است
حزبش چگونه به فعالـتـريـن و دخـيـل             
ترين حزب سياسي ايران تـبـديـل شـده        

اي کاش او بود و ما هم افتخار        .   است
 . ديدنش را ميداشتيم

با وجـود ايـنـکـه ضـايـعـه نـبـود                  
منـصـور حـکـمـت را هـر روز لـمـس                   
ميکنيم، اما حقـانـيـت سـيـاسـتـهـاي             
رهــبــري حــزب و در راس آن حــمــيــد             
تقوايي اکنون بيش از هميشـه بـه مـا            

ما جايگاه و  .   نيرو و اعتماد ميبخشد   
محبوبيت باالي رهبران حزب را بيش      

. از هميشه احساس و لمس ميـکـنـيـم         
در چند سال گذشته مـا بـارهـا  و بـه                 
تجربه هم برايمان ثـابـت شـد کـه ايـن               
رهبري توان و امکان رهبري تحـوالت       

وجود .   بنيادين در جامعه را دارا است     
اين فاکتور اکنون در جامعه به امـيـد          
و قوت قلب صف بسيـار وسـيـعـي از             

 . مردم تبديل شده است
زنده باد حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               

 ايران
سوران و جمعي از اعضا و کـادرهـاي        

 حزب در سنندج
*** 

 درود به همه شما           با 
سالگرد حزب را به همه             

 شما شادباش مي گويم          
رفقا امروز حزب در موقعيت خطيري      

حزب نـه تـنـهـا پـاسـخ بـه                .   قرار دارد 
جامعه ايران بلکه پاسخ به معـضـالت     

اميدوارم رهـبـري   .   بشريت امروز است  
حـزب، و  هـمـه مــا ايـن مــوقـعـيــت                   
خودمان و مسئوليت سـنـگـيـنـي کـه             

مـوقـعـيـت خـود را          .   داريم را بفهميم    
به اعتقاد من ما  زمـانـي         .   درک کنيم 

موفق خواهيم شد، که اين مـوقـعـيـت          
مــا امــيــد   .   خــودمــان را درک کــنــيــم       

الزم به تاکيد نـيـسـت       .   بشريت هستيم 
مـا ايـن     . بايد اين را باور داشته باشيم 

اميـد جـامـعـه و بشـريـت آزاديـخـواه                 
هستيم و اين را همه ما بايد بفـهـمـيـم            
که امروز در چنين مـوقـعـيـتـي حـزب           

اين حزب نماينـده رهـايـي        . .   قرار دارد 
اين حزب نمايـنـده رهـايـي         .   بشر است 

ايـن را    .   بشريت در بعد جهـانـي اسـت        
بايد عمقش را هر کـدام بـنـوبـه خـود                

و بـه نـوبـه خـود نـقـش ايـفـا                  .   بفهميم
رهبري اگر جايگاه امروز حـزب      .   کنيم

را بداند و نقش ايفا کنـد، آنـوقـت مـا              
.  من ترديد نـدارم    .     موفق خواهيم شد  

اگر ما متوجه اين موقـعـيـت بـاشـيـم             
آنوقت بـا قـدرت بـيـشـتـري بـه جـلـو                    

با ابـتـکـار و خـالقـيـت            .   خواهيم رفت 
بزودي و بـا      .   باالتري کار خواهيم کرد   

قدرت اين رژيـم را بـه زيـر خـواهـيـم                  
کشيد و کل اين نظام توحش سرمـايـه         

ــد          ــن ــم ک ــي ــرخــواه ــه      .   را ب ــم ک ــي ــدان ب
مسئوليت و نقش حزب امروز جهانـي      

اين حـزب صـحـبـت هـايـش ،               .   است
بحث هايش و بحث هايي که منصـور        
حکمت کـرده خـيـلـي فـراتـر از ايـران                 

اميدوارم ما بتوانيم ايـن نـقـش         .   است
مهم خود در قبال انقالب ايـران و در            

سرنوش چپ و   .   بعد  جهاني ايفا کنيم    
کمونيسم و تقابل با سرمايه داري در         

امــيــدوارم .   جــهــان بــه دوش مــاســت        
بتوانيم به نقش تاريخ ساز خود پـاسـخ         

 . دهيم
 زنده باد حزب

 رامين مهربان از ايران  
*** 

هفدهميـن سـالـگـرد تـاسـيـس حـزب               
کمونيست کـارگـري ايـران را تـبـريـک              

 ميگويم

 ...        پيامها از ايران  ۱از صفحه   

 ۱۲صفحه  
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 . با تمام وجودم تبريک ميگويم
زنده باد حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

 ايران 
 زنده باد سوسياليسم 

 زنده باد حميد تقوايي 
 محمود صفايي

*** 
درود بر شرف شما کمـونـيـسـتـهـا           
که هر چيز را که علت فساد و جنايـت     
بشر مي باشـد مـيـخـواهـيـد از بـيـن                 
ببريد و يک جامـعـه پـر از شـاد ي و                  

. انســانــيــت را بــه ارمــغــان بــيــاوريــد          
هــفــدمــيــن ســالــروز تــاســيــس حــزب         
کمونيست کارگري ايـران را بـه هـمـه             
آزادي و برابري طلبان تـبـريـک عـرض           

 . ميکنم
 فرخي  -به اميد رهايي

*** 
 : پيامي از يونان

قتل فاطمه حقيقت پژوه تـوسـط رژيـم          
جمهوري اسالمي ايران را به خـانـواده         

اميد اسـت    .   عزيزش تسليت ميگويم  
انسانهايي کـه خـواهـان عـدم تـکـرار              
چنين فجايعي و جنايـتـي هسـتـنـد و             
ميخواهند از شر چهره کريه و نـفـرت           
انگيـز و قـرون وسـطـايـي حـکـومـت                 
اسالمي و حـکـومـت آيـت اهللا هـاي               
ميلياردري خـالص شـونـد بـه حـزب              

ايـن  .   کمونيست کـارگـري بـپـيـونـدنـد           
حزب حـزب انسـانـهـاي آزاديـخـواه و              

ايـن حـزب، حـزب        .   برابري طلب است  
زنان و کارگران و جواناني است کـه از          
قوانين ضد انساني و نـا بـرابـر رژيـم               

ايـن حـزب     .   اسالمي به ستوه آمده اند    
عليه اعدام، عليه سـنـگـسـار، عـلـيـه            
سرمايه داري، عليـه بـردگـي مـزدي،           
عليه جهل و خرافات، عليه حـجـاب،         
عليه سلطنت، عليه ناسيونـالـيـسـم و          
هتک حرمت انسان ها به لحاظ زيـان،     
رنگ  پوست، جسنيت و محل توليـد        

اين حزب، حزب اکثريت مـردم       .   است
و رنج کشـيـده اي اسـت کـه  نـيـروي                   
بدني اش را بـه ازاي مـحـرومـيـت از               
معيشت و منزلت و پـر کـردن جـيـب             
اقــلــيــت مــفــت خــور، نــاگــزيــر اســت           

ايـن حـزب ، حــزب عـلـيــه             .   بـفـروشـد   
اقليت مفتخور است که زندگي انسان      

اين حـزب    .   ها را به تباهي کشيده اند     
، حزب عـلـيـه تـروريسـم اسـالمـي و                 

 . دولتي است

ضرورت سرنگونـي چـنـيـن رژيـم           
کثيف، ضرورت پـيـوسـتـن بـه حـزب              

انـقـالب   .   کمونـيـسـت کـارگـري اسـت          
سوسياليستي و سـرنـگـونـي رژيـم و              
پياده کردن برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر               

ايــن حــزب   .   هــدف ايــن حــزب اســت       
منصور حکمت، حزب حميد تقوايي،     
حــزب کــارگــران، زنــان، مــعــلــمــان،            
پرستاران، کودکان و جواناني است که      
خواهان جهاني آزاد و برابر و عاري از       

 . تبعيض هستند
در آستانه هـفـدهـمـيـن سـالـگـرد              
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

فـراخـوان مـن بـه هـمـه             .  ايران هستيم 
کارگران، زنان، جوانان و دانشـجـويـان       
آزاديخواه و برابري طلب اين است کـه         
بــراي تســريــع ســرنــگــونــي جــمــهــوري       
اســالمـــي و بــرقـــراري جـــمــهـــوري             

. سوسياليستي به اين حزب بپيونـدنـد      
و با پيگيري برنامه هاي کانال جـديـد         
، اعتراضات ، اعتصابات و مبارزه و       
قــيــام عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي را         
گسترده و منسجم و مداوم ، تـا پـاي            

. سرنگوني اين رژيم بـه پـيـش بـبـريـم             
سالگرد حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
ايران را به همه مردم ايران و اعضـا و        

 . دوستداران حزب تبريک ميگويم
جمـهـوري اسـالمـي و سـلـطـنـت               
ــان ، مــلــي مــذهــبــي هــا و                    ــب طــل
ناسيونالـيـسـت هـا و سـازگـار هـا و                  
نوريزاده هـا و نـفـس بـريـده هـاي بـه                   

بايد بدانند کـه ايـن        . . .   راست چرخيده 
بـه  ( حزب است و ديگر اجازه نميدهد        

کـه سـرنـوشـت       )   قول منصور حکمـت   
مردم ايران و سرنوشت طبقه کارگـر و         
ــخــواهــي و شــرف              ــوشــت آزادي ســرن
انساني، دست يک عده آخوند و مـلـي      
گرا و کاپيتاليست باشد که از انقالب        
مشروطيت، مردم را عالف خـودشـان       

ــد     ــرده انـ ــد       .   کـ ــعـ ــوري بـ ــاتـ ــتـ ــکـ ديـ
بـايـد بـه عـمـر ايـنـهـا               . . .   ديکتاتوري
 . خاتمه داد

 مرگ بر جمهوري اسالمي ايران
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

زنده باد حزب کمونيست کارگري     
 ايران

 زنده باشيد
 ناصر آغباشلو 

 *يونان 

 ...پيامها از ايران    ۱از صفحه   

 رفقاي ارجمند 
عصري که در آن امپرياليسم با دسـت         
باز و با توسل به زور و به بـهـانـه هـاي               
مختلف و با پشتيباني از ارتـجـاعـي           
ترين نيـروهـا جـهـت تـوسـعـه قـلـمـرو                  
حکمراني خويش ميـلـيـون هـا انسـان            
بيگناه را به کام مـرگ سـپـرده اسـت،              
عصــري کــه حــس کشــورگشــائــي               
امپراليزم و در راس آن امـپـريـالـيـسـم             
اياالت متحده جهان همه را بـه ورطـه           
نابودي نزديک ميسازد، عصري که در      
آن امپرياليسم با ايجـاد حـرکـت هـاي           
نئوليبرالي و بذل تالش هاي مسـتـمـر          
براي منحرف نـمـودن اذهـان جـنـبـش             
کمونيستي جهاني از مبارزه طبقـاتـي       
دست به ايجاد تشـکـالت فـرمـايشـي            
ظاهرا سوسياليستي و غـيـر کـارگـري         
ميزند، عصري که چپ هـاي اروپـائـي          
عمدتا راه مبـارزه طـبـقـاتـي را کـنـار               
گذاشتـه و خـود را بـه سـازمـانـدهـي                  
فعاليت هاي پراکنده ناسيوناليـسـتـي،       
نژادي، جنسي و يا محيط زيستي در        
ــاي مــوجــودشــان               ــم ه ــات رژي ــوک چ
ــد، و در                  ــه ان ــگــه داشــت مصــروف ن
شــرايــطــي کــه ايــده ســوســيــالــيــســم            

غـيــرکـارگــري در جــهـان بـه مـظــاهــر              
بــورژوازي مــبــدل گــرديــده اســت، در           
چنين زماني حرکت بـه سـوي ايـجـاد             
حزب طبقه کارگر به مقـصـد بـرپـائـي            
جـامـعــه فــارغ از اســتـثــمـار بــعـنــوان              
بـزرگــتــريــن رويــداد تــاريــخــي شــمــرده        
ميشود، تاسيـس حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايـران بـه مـثـابـه تـکـيـه گـاه                   
نيروهاي انـقـالبـي در قـلـب سـرمـايـه                
داري و به مقصد حفظ هويت تاريخي       
طبقه کارگر جواب قاطعي ميباشد به      
انواع چالش هـاي سـرمـايـه داري کـه              
تالش دارد جنبش طبقه کـارگـر را از            

 . مسير اصولي آن منحرف سازد
بــه هــمــيــن مــنــاســبــت ســازمــان         
سوسياليست هاي کارگري افغانستـان     
بــهــتــريــن تــبــريــکــات خــويــش را بــه            
مناسبت هفدهمين سال تاسـيـس ايـن        
حزب بـراي مـوسـسـيـن آن، اعضـاي               
حزب، جنبش طـبـقـه کـارگـر ايـران و               
ساير کمونيست هاي ايرانـي و جـهـان           

 . تبريک به عرض ميرساند
برگزاري سالگرد حزب کمونيسـت     
کارگري ايران در شرايطـي کـه بـحـران            
مالي ناشي از ناکارآئي سرمايـه داري       

در تــوضــيــح جــهــان و حــل تضــادهــا           
سراسر نظام سرمايه داري را فراگرفتـه       
اســت گــامــي اســت بــه جــلــو بســوي             
 . استحکام بيشتر نيروهاي کمونيست

ما عقيده داريم که انقـالب تـنـهـا           
يک ايده نبـوده بـلـکـه عـمـل آگـاهـانـه                 
طبقه کارگر اسـت کـه تـحـت رهـبـري               
حزب آن و در شرايط معين و مساعـد         

مـارکـس   .   زمانـي صـورت مـيـگـيـرد          
جنبـش طـبـقـه کـارگـر يـک              :   ميگويد

پديده جهاني بوده و پيروزي آن در يـک          
کشور جهان ارتباط نـاگسـسـتـنـي بـه             

. پيروزي آن در کشورهاي ديـگـر دارد         
توانمندي آن در وحدت و نـاتـوانـي آن             

مـا در    .   در متفرق بودن آن مـيـبـاشـد          
حاليکه از تالش هاي اين حـزب بـراي          
برانداختن نظام آخوندي و برپائي نظـام       
سوسياليستـي در ايـران پشـتـيـبـانـي              
مينمائيم، خـواهـان گسـتـرش روابـط            
ميان جنبش سوسيالـيـسـتـي ايـران و            
افغانستان ميباشيم، اعتقاد داريم کـه      
پيـروزي انـقـالب کـارگـري در کشـور               
ايران ميتواند تاثير عميقي بر تقويت،      
گسـتــرش و هــمــبـســتــگـي مــبــارزات          
سوسياليستي در افغانستان، منـطـقـه       

 . و جهان داشته باشد
 با عرض درودهاي رفيقانه  

کميته اجرائي سازمان سوسياليست     
 هاي کارگري افغانستان   

پيام تبريک سازمان سوسياليست های کارگری 
افغانستان به مناسبت هفدهمين سالگرد تاسيس 

 حزب کمونيست کارگری ايران 

داشت، تماما بـه تـوافـقـات سـيـاسـي              
بعدي و شرايط سياسي جامعه ، گـره          

شرايط پر تالطم جامـعـه      .   خورده است 
و اعتراضات جاري مـردم، مـيـتـوانـد           
رژيم را به اجراي سناريوهاي مختـلـف        

اکـنـون   "   ائتالف مـلـي  "   طرح .   بکشاند
. با موفقيتي زيادي روبرو نشـده اسـت        

اما مـي تـوانـد در يـک تـوازن قـواي                   
همه سـران    .   جديد مجددا مطرح گردد   

رژيم   مي دانند که خامنه اي در روز         
خودش مـمـکـن اسـت بـنـام دفـاع از                  

و يا مخالفت با اين طـرح       "   کيان نظام " 
و يا آن ائتالف  با تکيه به نـيـرو هـاي            
نظامي، کل اين جناحهـا را بـه خـانـه              

ايــن مــيــتــوانــد يــکــي از          .   بــفــرســتــد 
روندهاي احتمالي تـحـوالت سـيـاسـي          

 .آتي جامعه باشد
اما سوال مهم و حياتـي ايـن         -۷

است که اين ائـتـالف و يـا گـاوبـنـدي                
هـاي مشــابــه در بـاالي حــکــومــت ،             
امــروز بــه چــه مــيــزان داراي شــانــس            

هستند؟ مردم با اين پديده ها چگـونـه       
روبرو مي شوند؟ روشن است کـه دول          
غربي از شکگـيـري ايـن طـيـف و يـا                 
فراکسيونهاي مشابـه در بـاالي رژيـم           

نـه از    .   اسالمي استقبال خواهند کـرد     
آنرو که غرب تصور ميکند اينها مـي        
توانند با چرخشهاي بـزرگ ، شـرايـط            

از اين نظر   .   مد نظر آنها را مهيا کنند     
غرب به هيچکدام از جناح هاي رژيـم         

شکل دادن بـه  .   اسالمي متوهم نيست  
يک حکومت ششدانگ پرو غـربـي از          
دل هيچ جناحي از رژيـم اسـالمـي در             

اينها در بهترين حـالـت مـي         .   نمي آيد 
دول .   بـاشـنـد   "   دولـت مـحـلـل      "   توانند  

غربي اميدوارند با وساطت طيـفـي از         
رژيم  اسالمي و از باالي سـر مـردم ،          
حکومت را به يک نيروي سـوم خـودي          

طـيـف دوم خـرداد و          .   تحـويـل دهـنـد      
ديـگـر   "   ائـتـالف مـلـي      "   شرکايش در     

نمي توانند خواستهاي چپ و راديکـال       
مــردم را تــخــفــيــف دهــنــد و آنــرا بــه              

تغييراتي در چهارچوب رژيم اسـالمـي       
دول غربي هم مـنـتـظـر        .   تبديل نمايند 

جنبش سرنگونـي  .  اين معجزه نيستند 
سالهـاسـت کـه  مسـتـقـل از جـنـگ                   
جناحها و بزبان خودش در خـيـابـانـهـا            

جــريــانــات پــرو غــرب     .   حـرف مــيـزنــد    
تالش مـيـکـنـنـد بـا بـهـره گـيـري از                     
سرکوب رژيم اسـالمـي مـطـالـبـات و             
خــواســتــه هــاي مــردم را تــا ســطــح               
تغييرات مورد نظر جنبش خود تـنـزل         

راديکاليسم و چپگرايي مردم را     .   دهد
. ديگر نمـي شـود بـه زنـجـيـر کشـيـد                 

اعتراضات دانشجويي در همين چـنـد       
روز اخـيـر نـمـاي روشـنـي از انـفـجـار                   
عظيـم اجـتـمـاعـي در راه را نـمـايـان                   

وجــود حــزب کــمــونــيــســت        .   ســاخــت
کارگري و راديکاليسم بـاالي جـامـعـه        
راه را بر هرگونه سازش از باال خـواهـد          

رژيم اسـالمـي بـا هـمـه جـنـاح               .   بست
هايش با همه ائتـالف هـايـش در بـن              

مـردم رژيـم اسـالمـي را           .   بست اسـت  
 . *بزير خواهند کشيد

 ...دولت وحدت ملی و         ۹از صفحه   
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اينکه شوراها بقـدرت مـي رسـنـد را              
گـمـان   .   بايد سر جاي درستش گذاشت    

نکنيد که هر چه به مردم بگويـيـد کـه            
شوراهاي خودتان را خواهـيـد داشـت،         
به همان اندازه بيـشـتـر بـه حـزب روي               

راديکاليـسـم شـوراهـا هـم          .   مي آورند 
مستقيما بـه نـقـش ونـفـوذ حـزب در                

انقالب، جشـن   .       جامعه گره ميخورد  
توده ها است چون مردم دوست دارنـد         

رهــبــر، .   رهــبــرشــان بــه قــدرت بــرســد       
بـنـظـر    .     شوراها نيستند، حزب اسـت     

من، اگر انقالبي رهبر نداشتـه بـاشـد،          
اگـر جـامـعـه اي بـه            .   انقالب نـيـسـت    

اينجا نرسيده باشد که من مي خواهم       
يــک عــده اي را بــه قــدرت بــرســانــم،              

ممکن است از زور      .   انقالب نمي کند  
گرسنگي عصيان کـنـد امـا انـقـالب             

جامعه اي انقالب مي کنـد      .   نمي کند 
که آلترناتيو سياسي در برابر حکومت     

اين تجربـه هـمـه       .   موجود داشته باشد  
وقتي چندين ماه قـبـل   .     انقالبها است 

از اکتبر  در اولين روزهائي که لـنـيـن            
مخفيـانـه وارد روسـيـه شـده بـود در                 

جلسه اي سـئـوال مـيـشـود کـه   چـه                   
کسي حاضر است قدرت را از دولـت           
درمانده کادتها تحويل بگـيـرد لـنـيـن         

. بلند ميشود و ميگويد ما حـاضـريـم      
آن زمان بلشويکهـا خـيـلـي ضـعـيـف              
بــودنــد و خــيــلــي هــا بــه ايــن اعــالم               
آمادگي  خنديدند اما هـمـيـن خـط و            
جهات گيري بود که لنين و بلشويکها       

 . را به رهبر انقالب اکتبر تبديل کرد
ــتــر از                مــا امــروز خــيــلــي قــوي

ما هم  .     بلشويکها در آن  دوره هستيم  
اعالم ميکـنـيـم کـه  مـيـخـواهـيـم و                   
ميتوانيم قدرت را بگيريم و جامعه را       

ما مـيـتـوانـيـم قـدرت را             .     آزاد کنيم 
مـيـتـوانـيـم      .   بگکيريم و نـگـاهـداريـم        

. حکومت شورا ها را سازمان بـدهـيـم        
ما ميدانيم به آمريکا چطور بـرخـورد         
کنيم، چکار کنيم که آمـريـکـا بـه مـا            
حــملــه نــکــنــد، چــطــور جــواب اســالم         
سياسي را در منطقه بدهيم، چـگـونـه          
بايد پروژه تسـلـيـحـات هسـتـه اي را                
خنثي کنيم، آزدي و برابري را چـطـور           

در دوره   .   در جامعه متحقق ميکنـيـم     

انقالب و براي تبديل شـدن بـه رهـبـر              
انقالب بايد تمام اين سياستها و ايـن          
جهت گيري را در برابر آينه بگذاريد و      
تصوير سلبي اش، بعنوان سـيـاسـتـهـا          
ئي در نقد و نفي وضع موجود، را بـه            

بايد بگوييم که مـا ايـن       .  مردم بدهيد 
وضعيتي را که وجـود دارد، از پـايـه               
قبول نداريم و عميقاً هم بـگـويـيـم کـه             

همانطور که گـفـتـم،       .   چرا قبول نداريم  
صالحيت رژيم در همه عـرصـه هـا از            
سيستم حکومتي تا سيستم قضايـي،      
تــا ســيــاســت خــارجــي، تــا ســيــاســت          
داخــلــي، تــا مــانــورهــاي نــظــامــي و           
انتظامي و تا تمام حـرکـت هـاي ايـن              
حکومت را بايد بزير سئوال ببريم و به        
نماينده تنفر و اعتراض مردم بـه کـل             

 . وضع موجود تبديل شويم
 بايد بعنوان يک قدرت  در بـرابـر           
حکومت ظاهر شويم و اين فـقـط يـک           

رفقا، سي سـال     .     موضع گيري نيست  
تجربه پشت اين سياست اسـت و ايـن           
موقعيت را ما آسان بـدسـت نـيـاورده            

کسي به ما جايزه نداده است، مـا        .   ايم
اين موقـعـيـت را کسـب کـرده ايـم و                  
امروز بايد اين موقعيت را کـه ثـمـره             

ــي                 ــخــوب ســي ســال مــبــارزه اســت ب
بشناسيم و بـه آن مـتـکـي شـويـم تـا                   
بتوانيم   از جايي که قرار گرفـتـه ايـم،            

 . پيش تر و فراتر رويم
. بحثم را در اين جا تمام مـيـکـنـم          

اساس اين  بحث  قـدرت دوگـانـه  و                 
امکان تبديل شدن حزب به آلترنـاتـيـو         

تالش کردم  .   سياسي در برابر رژيم بود    
منظور خودم و معناي جديـد و غـيـر            
متعارفي که از ايـن اصـطـالح قـدرت            

. دوگانه را مد نظر دارم  توضيح دهـم         
قـدرت  " اينکه براي حزب ما تاکتـيـک        

به چه معنـاسـت و چـرا بـايـد             "   دوگانه
جهت گيري حزب بر اساس آن اسـتـوار      

بنظر من، جامعـه ايـران بـلـنـد            .   باشد
نمي شـود و ايـن حـکـومـت را نـمـي                   
اندازد اگر اين حزب، اين موقعيـت را         
نــبــيــنــد و در جــايــگــاه خــودش قــرار            

همانطور که گـفـتـم، مـمـکـن            .   نگيرد
است شما خيلي هم محبوب بـاشـيـد،         
تلويزيونتان را چنـديـن مـيـلـيـون نـفـر               
بيشتر ببينند و حتي به فـراخـوانـهـاي           
ماليتان هم جواب مثبت بدهند، امـا        
تا زماني که مردم شما را بعنوان يـک          
حزب مدعي قدرت سياسي  در بـرابـر         

حکومت نببينند که ايسـتـاده و مـي            
خواهد به نمايندگي از آنان جـمـهـوري        
اسالمي را کنار بزند و حـکـومـت را             

. بگيرد، انقالبي شکل نخواهد گـرفـت   
من  طـبـعـا ايـن بـحـث را در آيـنـده                        
بيشتر باز خـواهـم کـرد و شـايـد ايـن                 
امکان وجود داشته باشد که بر اساس        
اين بحث بعدا سندي هم براي تصويب  

در هر حـال، بـراي ايـن          .       تنطيم کنيم 
اين هم بـاز بـنـوبـه         .   پلنوم فرصت نشد  

خود رابطه حزب و جـامـعـه را نشـان               
در واقع، تحوالت  آنـچـنـان      .   مي دهد 

ســريــع اتــفــاق مــي افــتــنــد و چــنــان              
مستقيما بر کار ما تاثـيـر مـيـگـذارد           

يک هفته مانده به پلنوم بايد در پـي         که تا   
اگـر ايـن تـحـوالت         !       ارائه اسناد تازه بود   

اخير مربوط به مسئله ناجا و قضيه اعدام 
و نقشي که حزب ما در   "   کبري رحمانپور " 

برخورد به اين مسائل ايفا کرد نـمـيـبـود،            
شايد من به صرافت طرح اين بحـث نـمـي            

در هر حال، امـيـدوارم بـر اسـاس            !   افتادم  
اين بحث بتوانيم يک جهت گيري و سـنـد            
رسمي با فرمـولـبـنـديـهـاي دقـيـقـتـري را                 

به تصـويـب     )   شايد در دفتر سياسي       (     
 .*   متشکرم. برسانيم
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امروز خيابانهاي شهر استکهلم شاهد     
يک راهپيمايي بزرگ در دفـاع از حـق           
پناهـنـدگـي و عـلـيـه سـيـاسـت ضـد                   

ايــن .   پـنـاهــنـدگـي دولـت سـوئـد بـود              
راهــپــيــمــايــي از جــانــب فــدراســيــون          
سراسري پناهندگان ايراني و انـجـمـن          
افغانها در کشور سوئد فـراخـوان داده         

 . شده بود
شمار زيـادي از پـنـاهـنـدگـان از               
شهرهاي مختلف سوئد به استـکـهـلـم         
آمده بودند، تا دريـک گـردهـمـايـي بـا              
شکوه فرياد اعتراض خود عيله نقـض       
حق انساني پناهندگي را بلند کنند و        
صداي حق طلـبـي خـود را بـه گـوش                

درايـن تـظـاهـرات بـا          .   همه بـرسـانـنـد     
شکوه نزديک به چهار صد نـفـر بـا در              
دست داشتن مشـعـل هـاي  فـروزان،             
نشـان دادنــد کــه دولــت و مــقــامــات            
سوئد با درپيش گرفتن يک سياست به       
غايت ضد انساني نمي تـوانـنـد آتـش           
اميد به يک زندگي بـهـتـر را در درون              

 .آنها خاموش کنند
مطالبه و خواست  پـنـاهـنـدگـان            
متوقف کردن ديپورت پناهجويـان بـه        
کشورهاي افغانستان، عراق، ايـران و        
همه کشورهايي که نا امن مـحـسـوب         

در هـمـان حـال آنـهـا            .   ميـشـونـد بـود      
خواستار اتخاذ و برقراري يک سياست      

پنـاهـنـده پـذيـري انسـانـي در کشـور                 
در طـول راهـپـيـمـايـي           .   سوئـد شـدنـد     

حـق  " تظاهرکنندگان شعار ميـدادنـد،       
اخــراج "   و   "   پــنــاهــنــدگــي بــراي هــمــه     

"   . پــنــاهــجــويــان را مــتــوقــف کــنــيــد        
بسياري از مردم که شاهد اين مـارش         
پرشور بودند، همبستگـي و حـمـايـت           

خود را از خواست پناهـنـدگـان اعـالم           
اين همايش از محل شـروع  .   ميکردند

خود با انجام راهـپـيـمـايـي بـه طـرف                
در .   پارلمان سـوئـد ادامـه پـيـدا کـرد              

مقابل محل ساختمان پارلمان سـوئـد        
يک گردهمائي بزرگ تشکيل شـد، در        
اين محل از جملـه از سـوي عـبـداهللا              

ــيــر فــدراســيــون ســراســري             اســدي دب
پناهندگان ايـرانـي و فـريـده زيـرک از               
سوي انجمن افغانها در دفـاع از حـق            
پناهندگي و مـحـکـومـيـت ديـپـورت             
پناهندگان، سخنراني هـاي پـرشـوري         

از ســـوي ديـــگـــر        .   انـــجـــام گـــرفـــت    
نمايندگاني از احزاب پارلماني سوئد،     

حزب چپ، حزب مـحـيـط زيسـت، و             
ــرات در               ــکـ ــال دمـ ــيـ ــوسـ ــزب سـ حـ
همبستگي با خواست پناهجـويـان بـه         

ايــن .   ايــراد ســخــنــرانــي پــرداخــتــنــد        
سخنرانان از سـوي بـرگـزارکـنـنـدگـان             
تظاهرات مورد سوال قرار گرفتند کـه        
حمايت و اعالم هـمـبـسـتـگـي کـافـي               
نيست و شما بايـد اقـدامـات عـمـلـي              
خود را براي تغيير اين وضعيت غـيـر          

حسن صالـحـي   .   انساني به ما بگوئيد 
دبير تشکـيـالت خـارج کشـور حـزب             
کمونيست کارگري ايران، سارا محمـد     

پـال و فـاديـمـه را هـرگـز               " از تشـکـل      
،  خانم آنيتـا دوراسـيـو         " فراموش نکن 

از کميته پناهندگي و رضا جـاويـد از          
انجمن افغانها از ديگر سخنرانان ايـن        

 .تظاهرات پرشور بودند
تظاهرات و سخنراني هاي آتشين     
تعدادي از سخنرانان، همگـي شـور و          
اميد را در دل پناهندگان براي تغيـيـر          
اين وضع و بـراي تـداوم ايـن مـبـارزه                

در اطـالعـيـه هـاي         .   تقويت مـيـکـرد     
ــن                ــعــدي گــزارش مشــروحــي از اي ب
تظاهرات با شکوه  را به اطالع عمـوم         

 .خواهيم رساند
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نتايج اوليه بحران جهاني              
 قيام در يونان      :   سرمايه  

بدنبـال قـتـل يـک نـوجـوان مـعـتـرض                  
توسط پليس و آغاز شـورش جـوانـان،          
ايــن هــفــتــه اعــتــصــابــات کــارگــري            
يکپارچه در اعتراض به سياست هـاي       
اقتصادي دولت، حکومت کـوسـتـاس        
کارامانليس، نخست وزير يونان را بـا        

. خــطــر ســقــوط مــواجــه کــرده اســت           
فــرودگــاهــهــا، مــدارس، دانشــگــاه و          
وسايل نقليه همگي در همبستـگـي و         
حــمــايــت از قــيــام مــردم، دســت بــه              

شهرهاي مـخـتـلـف      .   اعتصاب زده اند  
يونان، به صـحـنـه درگـيـري مـردم بـا                

بـرخـي از     .   پليـس تـبـديـل شـده اسـت            
محالت شـبـيـه مـيـدان جـنـگ شـده                 

تــيــرانــدازي، پــرتــاب کــوکــتــل       .   اســت
مولوتف و درگيري هاي تن بـه تـن بـا             
پــلـــيـــس ، تصـــويـــر ايـــن روزهـــاي              

 . خيابانهاي يونان است
مردم بر عليه بحران اقـتـصـادي و        
فساد مالـي و اداري سـيـاسـتـمـداران              

. کشور سـر بـه شـورش گـذاشـتـه انـد                
کوستاس کارامانليس، نخـسـت وزيـر        
يــونــان، از اتــحــاديــه هــاي کــارگــري            
خواهش کرد که از تظاهرات در مرکـز        

اما دو اتـحـاديـه    .   آتن صرف نظر کنند   
جـي اس ايـي       " کارگري اصلي يـونـان        

، ضـمـن     " اي دي ايـي دي واي      " و  "   ايي
رد کردن خواستهاي دولت گفته اند که       
با در نظر گرفتن بحران اقتـصـادي کـه           
جهان با آن روبـرو شـده اسـت، دولـت                
بايد بار بحران را بدوش بـکـشـد و نـه               

دولـــت بـــايـــد خـــدمـــات        !   کـــارگـــران
اجــتــمــاعــي، دســتــمــزدهــا و حــقــوق           

سـفـارت   .   بازنشستگي را افزايش دهد   
يونان در برخي از کشورها بـه اشـغـال            

اينها صحنه هـاي يـک        .   در آمده است  
مـردم نـمـي خـواهـنـد،           .   انقالب اسـت  

نمي پذيرند و اينرا با صـداي بـلـنـد و               
تحکم به دولت سـرمـايـه داران اعـالم            

 . ميکنند
نتايج سياسي بـحـران اقـتـصـادي           

. جهان سرمايه داري، سر گشوده است      

در اولين قدم و در يکي از حلـقـه هـاي       
ضعيف زنجيره جهـانـي سـرمـايـه، در            
يونان، کارگران بـر عـلـيـه فـقـر و بـي                   
تامـيـنـي خـود و خـانـواده هـايشـان،                 
شورش کرده اند و جـهـان را بـلـرزه در               

 . آورده اند
بي شـک و قـطـعـا نسـيـم نـتـايـج                   
حاصل از قيام مردم يـونـان بـه ديـگـر              

. کشورهاي اروپايي هم خواهد رسـيـد        
رکــود و ورشــکــســتــگــي اقــتــصــادي          
بسرعت اقتصاد کشورهـاي اتـحـاديـه         

دول اروپـايـي     .   اروپا را در بر ميگـيـرد      
قبل از آنکه بفکر مـعـيـشـت و تـنـزل                
قدرت خريد مردم باشند، مشغول رتق    

. و فتق امور سـرمـايـه داران هسـتـنـد             
سود "   مقدس "   نگرانند جايي به اصل    

. سرمايه داران، خدشه اي وارد نـيـايـد         
مـردم يــونـان پــاســخ خــود را بــه ايــن               

صرفـنـظـر از نـتـايـج            .   گستاخي دادند 
اين اعتراضات، عمل مستقيم و قيـام       
مردم يونان سرمشق مـردم در ديـگـر            

 .کشورها قرار خواهد گرفت
امروز وجود احزاب کـمـونـيـسـتـي          
کــارگــري در قــلــب جــهــان صــنــعــتــي          

امـروز  .   سرمايه داري ، ضروري اسـت      
در غــيــاب احــزابــي از جــنــس حــزب            
کمونيسـت کـارگـري ايـران در يـونـان               
موجب ميشود کـارگـران نـتـوانـنـد از             
بورژوازي خلع يد سياسي کـنـنـد و بـا             
اعالم جامعه سوسياليستـي بـه عـمـر           
سرمـايـه داري در ايـن کشـور پـايـان                 

امروز کارگـران در اروپـا ، در            .   دهند
امريکا به احزاب قدرتمند کمونيـسـت       

در هـيـچ دوره اي        .   کارگري نيازمندند 
مردم اينگونه با حقايق جهان سرمـايـه    

فــقــر، بــي   .   داري آشــنــا نشــده بــودنــد       
تاميني، بي خانمـانـي و گـرسـنـگـي،             
همه در پرونده جهان سرمايه داري بـه          

مردم آنـرا بـه ثـبـت          .   ثبت رسيده است  
روزيـکـه در ايـران حـزب           .   رسانده انـد   

کمونيست کـارگـري بـه زور و ضـرب              
مردم، رژيم اسالمي را بزير بـکـشـد و           
در ميادين شـهـرهـا مـنـشـور آزادي،              
برابري و سوسياليسم را با صداي بلند       

به جهانـيـان اعـالم نـمـايـد، بـي شـک                  
ميليونها کارگر در سـراسـر جـهـان بـا             
نگاه به تجربه مردم در ايـران، احـزاب           
قدرتمند کمونيسم کارگري را بـوجـود         
خواهند آورد و دولت سرمايه داران را         

قيام مردم يونـان،    .   بزير خواهند کشيد  
 . نويد بخش چنين روزهايي است

 
 لوترهاي اسالمي      

  در بزنگاه هاي تاريخ           
جهان لطف مـردم اروپـا و خصـوصـا              
مردم فرانسه را هرگز از ياد نخـواهـنـد       
برد که چگونه در يک انـقـالب بـزرگ،            
بنياد هاي مسيحـيـت را در جـامـعـه              

. برانداخت و مذهب را به سـوراخ کـرد         
اينکه بعدها بورژوازي چه سازشـي بـا         
مذهب نمود، ذره اي خـدشـه بـر کـار               
سترگ  مردم فرانسه و متفکرين ضـد        

. مذهب آن دوره وارد نخواهـد سـاخـت       
بشريت هيچگـاه فـرصـت نـيـافـت تـا                

. همين بال را را بر سـر اسـالم بـيـاورد              
اما امروز مردم ايـران  در جـنـگ بـا                
هيوالي اسالم سياسي، اين فرصت را       
بدست آورده اند تا تاريخ محو مذهـب        
و اينبار اسالم  از جامعه را بنام خـود           
ثبت نمايند و جـهـانـي را از شـر ايـن                 
ماشين جنايت و آدمـکـشـي، راحـت            

در تاريخ معاصر ايران، هرگاه     .   نمايند
مذهب اسالم از جـانـب مـردم مـورد              
هجوم قرار گرفـتـه اسـت، عـده اي از               

در "   رفـرم " سران جنبش اسالمي بفکـر     
پس زدن مـذهـب در       .   اسالم افتاده اند  

جامعه در دوره هاي مختلف معـمـوال      
با عروج چپگرايي در جامعه متـرادف       

در هميـن دهـه پـنـجـاه در             .   بوده است 
بــرابــر مــوج گــرويــدن دانشــجــويــان و          
روشــنــفــکــران جــامــعــه بــه جــريــانــات        
مختلف چپ و حاکم بودن مارکسيسم      

بــر فضــاي   )   حــاال بــا هــر نــگــاهــي        ( 
روشنفکري، علي شريعتـي و مـهـدي          
بازرگان با کمک شاه و ساواک تـدريـس         

" امـروزي    "   و "   انقالبي"   قرآن و قرائت    
. از مذهب را در مساجد ، علم کردنـد        

شـد و بـه       "   سوسيـالـيـسـت    " آنروز علي   
سياست راه يافت تا مانع از گسـتـرش         

. چپ و چپگرايي در جـامـعـه بشـونـد             
ماحصل و انتهاي اين ارتجاع فکـري،       
خمينـي و جـريـان اسـالمـي بـود کـه                  
کماکـان بـا مـاشـيـن جـنـايـت اسـالم                  

. سياسي بر جامعه حکمراني ميکنند    

سي سال حاکمـيـت اسـالمـي، نـفـرت              
عظيمي از جنبش اسالمي و اسالم را        
در ميان مردم ببار آورده اسـت کـه بـا             
هيچ دوره اي از تـاريـخ قـابـل قـيـاس                 

ــســت   ــي ــروز    .   ن ــردازان     " ام ــوري پ ــئ " ت
اسالمي مانـنـد آقـاي سـروش، مـوج             
چپگرايي و گريز از مذهب در جامـعـه         
را مشاهده کرده اند و از هميـن رو بـه             

يـادشـان   .   فکر نجات مذهب افتاده اند  
آمده است که قرآن کتاب زميني است       
و کل اراجـيـفـش مـخـلـوق تـراوشـات                

پـس از گـذشـت        .   فکري محمـد اسـت     
سي سال از اجـراي قـوانـيـن اسـالمـي              
قصاص و دست و پـا بـريـدن، ايشـان               
يادشان آمده که اين توحش مربوط بـه        
" دوره محـمـد بـوده اسـت و مـيـشـود                

امـا سـروش     .   برخورد نمود"   انساني تر 
او درد دين .   غم انسانيت را نمي خورد    

مشاهده ميکند که عنقـريـب و        .   دارد
پس از سرنگوني رژيم اسالمي نشانـي     
از مذهب اسالم در آن جـامـعـه بـاقـي              

چپگرايي و کـمـونـيـسـم       .   نخواهد ماند 
جامعه را ديـده اسـت و مـيـدانـد کـه                  
اينبار مردم و کمونيستها جـامـعـه را           
بــراي هــمــيــشــه از مــذهــب اليــروبــي           

مـي بـيـنـد کـه مـردم             .   خواهند نـمـود   
ارتجاع نهفته در اعمـاق اسـالم را در            
زندگي تجربه کرده اند و همـيـن مـردم           
اسالم را براي هميشه به موزه خواهنـد   

ايــن تصــويــر ســروش و هــمــه         .   ســپــرد
. اسالميون را به وحشت انداخته اسـت      

از اسـالم و خـواسـتـه           "   مـدرن " قرائـت    
جدايي دين از دولت از جـانـب سـروش         
براي لگام زدن به جنبش ضد مذهبـي         

سـروش و يـارانـش        .   در جامـعـه اسـت      
براي نجات دين بميـدان آمـده انـد تـا              
مردم را در ايستگـاه اسـالم در دولـت            
نه، امـا در جـامـعـه آري ، مـتـوقـف                   

ديروز معلم سروش، آقاي عـلـي   .   کنند
شريعتي براي نـجـات ديـن، اسـالم را             

کرده روانه سياست نمود تا بـا       "   مدرن" 
. موج چپگرايي آن روزها مقابله کـنـد        

امروز سروش براي نجات دين، اسـالم        
شده را از سـيـاسـت مـرخـص             "   مدرن" 

ميکند تا مـگـر بـه خـيـال ايشـان بـه                  
مذهب .   حياتش در جامعه ادامه دهد    

را بايد از تک تک سلول هـاي جـامـعـه          
بايد جامعه را در مـقـابـل        .   خارج نمود 

 . *مذهب واکسينه کرد

 در حاشيه
 رويدادها

 محمد رضا پويا

 رفقاي عزيز
از دعوتتان براي شرکت در هفدهميـن       
سالگرد تاسـيـس حـزب کـمـونـيـسـت              

بـراي  .   کارگري ايران تشکر مـيـکـنـيـم        
مـا مـقــدور نــيـســت در ايـن مـراســم                
شرکت کنيم ولي همـراه بـا شـمـا ايـن               

 . واقعه مهم را جشن ميگيريم
ما در کنگره ششـم و کـنـفـرانـس             
خارج کشور حزب شـمـا نـيـز شـرکـت               
داشتيم و از اينکه با يک چنيـن حـزب           
تــوده اي کــه مــثــل مــا هــدفــش يــک             
انقالب مارکسيسـتـي واقـعـي اسـت،           

 . آشنا شده ايم خشنود هستيم
همانطـور کـه بـحـران اقـتـصـادي              
فعلي به وضوح نشان ميدهد، ما فکر     
ميکنيم که مسئوليت انقالبيون کمک     
بــه کــارگــران بــراي گــرفــتــن قــدرت و            
نابودي سرمايه داري و براي سـاخـتـن          

يک دنياي بهتر و جـامـعـه بـي طـبـقـه             
بنابراين بسيار طبيعي است که     .   است

در حد توانمان در کمـپـيـن هـاي بـيـن               
الــمــلــلــي حــزب شــمــا چــه در جــهــت            
همبستگي با کارگران سنديکاليـسـت      
زنداني و يا عليه اعدام، شرکت کنـيـم         
و فراموش نـمـيـکـنـيـم کـه در جـهـت                  
مستحکم تر شدن حـزبـتـان بـا کـمـک               
ــه                   ــمــان ب ــوان هــاي مــالــي در حــد ت

 . تلويزيونتان ياري رسانيم
اميدواريم در اين راستا همـچـنـان     
دوشادوش در مبارزات آتي در کـنـار          

 . همديگر باشيم
 

کميته کمونيستي انتـرنـاسـيـونـال        
 CCITتروتسکيست 

پيام کميته کمونيستی انترناسيونال تروتسکيست از فرانسه به هفدهمين 
 سالگرد تاسيس حزب کمونيست کارگری ايران 

سروده ای به مناسبت 
هفدهمين سالگرد 

تاسيس حزب کمونيست 
 کارگری ايران 

 
شعر زير را رفيق پيکارجـو رحـمـانـي            

از فعالين سازمـان سـوسـيـالـيـسـت            ( 
بــه  )   هــاي کــارگــري افــغــانســتــان            

هفدهمين سـالـگـرد تشـکـيـل حـزب              
 . کمونيست کارگري تقديم کرده است

 
 ! اي ماه تابناک افقهاي بيکران

 ! حزب ستمکشان
 ... اي نام آشنا 

 ! در عرصه نبرد عليه ستمگران
 ! اي حزب قهرمان

 ! گردان کارگر در ايران و در جهان
 اي خار چشم ستم پيشگان دهر 
 ... تبريک باد بر تو هزاران هزار بار 

 ... اين جشن باشکوه 
 ! هفدهمين شکوفه فصل بهار تو

 
 ! منصور زنده ياد

اي کــاش زنــده بــودي و ديــدي کــه               
 آنهمه، 

 ! آرمانهاي تو
 ... از يمن عزم و رزم رفيقان همرهت 

 ... در پهنه حيات تجلي همي کند 
 ! امروز ما به ياد تو اينجا نشسته ايم
 ! وزکار پر ثمار تو تجليل ميکنيم

اين حزب توست کز همه پـيـچ و خـم              
 زمان، 

بگذشته کامياب و به اينـجـا رسـيـده           
 . است

 
 ... ما با تو عهد وفا مينهيم تا 

 بي باک و پر توان، 
 در پهنه جهان، 

 همراه با نداي بشر خواهي و رفاه، 
 سوي رهائي از شر سرمايه و ستم، 

 با عزم آهنين، 
 ! آينده را بشارت صلح و صفا دهيم

 
 پيکارجو رحماني 

 ٢٠٠٨ نوامبر ٢٨


