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!کارگران جھان متحد شويد  

 :ميز گرد سوسياليسم امروز حول اوضاع سياسی ايران با رفقا -  

 سالم زيجی -1 

 کامران پايدار -2 

 عزيز آجيکند -3 

 
رفيق ديگر به پروسه تشکيل        ٢٤پيوستن اطالعيه در باره،  -

  حزب

 
حزب خائن توده، انصاف کاظم نيکخواه، صورت مسئله   -

 !عوضی

 
 ! آرم و دو اسم پيشنھادی برای حزب

 

  !از طرف کميسيون سياسی تدارک کنفرانس
 
  اعالم شماره حساب بانکی و رسيد کمکھای  مالی  دريافت شده - 

 

 67-60 اسامی کودکان اعدام شده بين سالھای - 

 
ھمچنانکه در جريان ھستيد به زمان 
برگزاری کنفرانس موسس و ايجاد يک 
. حزب  سياسی وانقالبی نزديک ميشويم

بخشی از اسناد سياسی آن تا کنون از 
سوسياليسم "طريق نشريه و سايت 

برای عموم قابل دسترس شده "  امروز
در اين شماره وھمچنين شماره آتی  .  است

نشريه   و سايت سوسياليسم امروز بخش 
علنی پيشنھاد شده -ديگری از اسناد سياسی

 . به کنفرانس انتشار بيرونی پيدا ميکند
 
 ٢٧(٢٠١٧روزھيجدھم اوت  

آخرين تاريخ دريافت اسناد )  ١٣٩٦مرداد
و پيشنھادات ارسالی به کنفرانس موسس 
و ھمچنين آخرين روز ثبت نام  اعضا و 

ما .  فعالين برای شرکت در آن خواھد بود
تالش ميکنيم که ھمزمان در مکانھايی 

 .ديگری کنفرانس برگزار شود
 
ھيئت ھماھنگ کننده تدارک کنفرانس  

موسس حزب از ھمه کارگران و فعالين 
کارگری ، مبارزين راه آزادی، و فعالين 
و دوستداران حزب ميخواھد از فرصت 
باقی مانده استفاده نموده  ودر تدارک 
سياسی وتاسيس چنين حزبی بيش از پيش 

طبق روال .  نقش مستقيم و موثر ايفا نمايند
قرار، قطعنامه    تا کنونی متعھدھستيم  که

2صفخه و اسناد پيشنھادی با ديدگاھا   
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!آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

و پيشنھادات مختلف را، تا 
جائی که جنبه امنيتی نداشته 
باشند، ضمن انتشار آنھا در 
نشريه و سايت مستقيما در 
اختيار کنفرانس قرار خواھيم 

 .داد
  
اسناد  ويژه و محرمانه ، آئين  

نامه ھای  کنفرانس و  ھمچنين 
و ھزينه شرکت  مکان تاريخ و

کنفرانس تنھا به اطالع    در
در کنفرانس  شرکت کنندگان

  .خواھد رسيد
 

پيشا پيش به ھمه شرکت 
در کنفرانس موسس    کنندگان

 !حزب خوش آمد می گوييم
 

ھيئت برگزار 
کننده کنفرانس 
 موسس حزب

 
.simroz.www

org 
  

ادرس مايل و 
 :تلفنھای تماس

 
iransocialist2017

@gmail.co 
0046762349683 

00447740076631 
00467928313004

6700929993  
 

 

  

سابقشان ھمچنان در حبس  
خانگی دارند می پوسند، و 
ھمچنين  در دوره پسا نمايش 
انتخاباتی اخيرشان  که آبروی 
ھرگز نداشته خود را بيش از 
پيش در مناظرھا آبروباخته تر 
کردند، و ھمينطور به دليل 
فاکتورھای منطقه ی و بين 
المللی و فشاری که در اين 
زمينه احساس ميکنند، ھمه 
دال به اين واقعيت است  که 
اکنون نمی توانند به راحتی 
عليه ھمديگر اقدامی پر 
سروصدائی در دستور 

 . بگذارند
 

اينھا، ھمه جناحھا و 
شخصيتھايشان، نسبت به  
سرکوب جامعه چون سگ 
وحشی قالده شان رھا شده 
است، اما در قبال عناصر 

" توھينھای"کليدی نظامشان و 
آشکاری که به نظام و مقامات 
و رھبر جانی شان از خود 
بروز می دھند،  به دليل 
موقعيت عمومی نامساعدی که 
دارند، از جمله به دليل اگاھی 
از واقعيت آتش زير خاکستر 
نارضايتی عميق اجتماعی، و 
وحشتی که از کارگران و 
جامعه گرسنه و معترض 
دارند، امثال خامنه ای را ھم 
مجبور ميکند از کف چرانی 
دست بر دارد و در مقابل 
.  ھمديگر ماليمتر ظاھر شوند

خامنه ای "  سکوت"در نتيجه 
اش  در "  برادران قاچاقچی"و

قبال ھارت و پورت امثال 
احمدی نژاد، ھر چند خود 
پديده احمدی  بنظر من پديده 
زياد جدی نيست،  بخشا از 
سر ناچاری و موقعيت 
نامساعت در سيستم رھبری 
جمھوری اسالمی  و بخشا  
تالشی آگاھانه ی در جھت 

حفظ "مھندسی اوضاع به نفع
فاسد و آدمکش شان  "  نظام

 . ميباشد
 

احزاب و :  سوسياليسم امروز

گستر   مانند، داخلی   معضالت
تحميل  ش موج بيکارسازيھا،

فقر و گرانی غير قابل تحمل 
برای کارگران و مردم 

روزافزون  گسترش زحمتکش،
امار ويرانگراعتياد، تن فروشی 
و خودکشی و بيماريھای روانی، 
معضالت زيستی و فقر در 
حاشيه نشينی شھرھای بزرگ، 
و ھمزمان امنيتی تر کردن 
فضای جامعه و سرعت گرفتن 
مجدد ماشين سرکوب و اعدام و 
زندان، ، حاد تر شدن کشمکش 

ارگانھای رژيم "فرھنگی"
نسل جوان و مشکل ديرينه    با
زنان، و انبوھی از "  پوشش"

سياسی و    مطالبات
ديگر و    تلنبار شده   اقتصادی

از .  بی پاسخ در جامعه ميباشد
سوئی ديگر ، وجه ديگر اين 
تنشھای اخير که به آن اشاره 
داريد انعکاسی از 

دلواپسی "متفاوت و    برخورد
حول توافقات    مرتبط"  ھای

و سطح رابطه با "  برجام"
و چگونگی "   شيطان بزرگ"

دخالتگريشان در منطقه، و به 
عالو کشمکش بر سر ابعاد 

ھر "  اختالس"  دزديھای کالن و
روزه سران رتبه اول نظام و 
افشاگريھای مربوط به آن نيز 

 .ھست 
 

چگونگی پاسخ دادن به 
معضالت گريبانگير نظام شان، 

چگونگی عبور دادند رژيم از  و
معرکه در اين مقطع حساس 
داخلی و منطقه ی اھم اختالف 
وھمزمان عامل اصلی درجه ای 
ازکوتاه آمدن طرفين و توجه 
جدی آنھا به کنترل اين تنشھا 

با امثال بقايی و احمدی .  است
نژاد  نيز، انھم در زمانی که 
رفسنجانی از سر راه رفته، 
نخست و زير و رئيس مجلس 

بر ھمه :  سوسياليسم امروز
عيان است که جمھوری 
اسالمی بعنوان حکومتی مرتجع 
و مذھبی از يک طرف و از 
طرف ديگر بعنوان دولت طبقه 
سرمايه دار با بحران متولد 
شده و اين بحران را تقريبا در 
چھار ده حکومت کردن با خود 

به ھمين دليل .  حمل کرده است
اختالفات درون حکومتی و 
جناحی تقريبا يکی از پايه ھا 

اين .  ثابت رژيم بوده است
اواخر و بعد از انتصاب مجدد 
روحانی اين اختالفات اوج 

اختالفات .  بيشتری گرفته است
رژيم به جايی رسيده که احمدی 
نژاد و دار و دسته اش ميگم 
. ميگم ھاش شروع شده است

قبال با ھمچين مواردی از طرف 
سازمان آطالعات و سپاه 
بعنوان نمائندگان خامنه ايی به 

اکنون به .  شدت برخورد ميشد
نظر ميرسد که رژيم با انعطاف 
بيشتر با اختالفات درونيش 
برخورد ميکند و خامنه ايی ھم 
ظاھرا سکوت کرده و يا کار 
. چندانی از دستش ساخته نيست

لطفا توضيح دھيد که دليل ان 
 چيست؟

 
شما  نيزبه درست :  سالم زيجی

به ان اشاره کرده ايد که جدال 
درونی جناحھای اين رژيم به 

بنياد اين .  قدمت خود رژيم است
کشمکشھا و بحرانھا اگر چه 
ريشه در شکل سر کار آوردن 
چنين نظام قرون وسطی دارد 
در ايران، اما در عين حال 
تشديد تنشھای درونی رژيم در 

قطبی    ھر دوره ای حول مسائلی 
يک وجه پايدار اين .  می گردد

بحرانھا، از جمله در دوره اخير 
درصفوف رھبری جمھوری 
اسالمی از يکسو انعکاسی از 

تشديد 

ميز گرد سوسياليسم امروز 
 حول اوضاع سياسی ايران 
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! پيش بسوی تشکيل کنفرانس موسس حزب  

نه تنھا رخ نخواھد    آزادی
بلکه در بھترين حالت    داد،

چيزی جز تکرار سناريو 
 ٥٧ويرانگر سال 

کارگر و کمونيسم و    نسيب
 .  صف آزاديخواھان نخواھد شد

 
اين نظام وحوش اسالمی را  
بايد ما  کارگران و مردم 
آزاديخوا با زور و قھر انقالبی 

خودشان رفتنی !   به اندازيم
بطريق اوال نه !  نيستند

کشمکش درونی رژيم و نه 
سياست رژيم چنج روزنه و 
راھی برای رفتن و يا اصالح 

تجربه نشان !  و تغييرآنھا نيست
داده است که  چنين  سياست 
وچشم اندازی به نفع بقای 
جمھوری اسالمی تمام  شده و 

 .خواھد شد
 

از طرف :  سوسياليسم امروز
ديگر با روی کار امدن ترامپ 
بعنوان رئيس جمھوری 
امريکا و مخالفتھای بيشتر 
ترامپ با رژيم ايران در 
پيامھايش بار ديگر رژيم 
چينج و سرنگونی رژيم با 
اتکا به دولت امريکا و 
قدرتھای غربی را در دستور 
بخشی از  اپوزيسيون راست 
از جمله مجاھدين و سلطنت 
طلبان و احزاب کرد قرار داده 
است و ھمچنانکه در گذشته 
ھم شاھد ان بوده ايم اين 
مسئله بروی سياستھای 
احزاب چپ ھم تاثی داشته 

از نظر شما ايا امريکا .  است
تصميم به تغيير رژيم را دارد؟ 
ايا کارگر و مردم زحمتکش با 
اميد بستن به ان از اين مسئله 

  نفعی ميبرند؟
 

که وقتی بدانند  :  سالم زيجی
افتادن اين رژيم به نفع جامعه، 
طبقه کارگر، سوسياليستھا و 
پيشرفت و تعالی انسانی خواھد 
بود ھرگز برای نه تنھا 
سرنگونی که تضغيف 
جمھوری اسالمی  نيز تالش 

ات و جامعه باشيد، يک آينده و 
پرچم انقالبی و مدرن و  حامل 

به .  خوشبختی را نمايندگی کنيد
معنای دقيق کلمه و در پراکتيک 

سازمانی    -مبارزاتی-سياسی
روزانه ات سرنگونی طلب 
باشيد، نه فقط در حرف و شعار 

،  بلکه !ادعايی انرا داشته باشيد
اين ظرفيت را داشته باشيد که 
اگر خيز برداری بتوانيد رژيم 
را ساقط کنيد و جامعه آزاد و 
مرفه و برابر و امن بر قرار 

شما به من بگوئيد کدام .   کنيد
يک از اپوزيسيون راست و 
چپ کنونی در اين موقعيت 
قرار دارند؟ تنھا در چنين 
شرايط و تناسب قوای است می 
توان از اختالفات درونی رژيم 

نفع سرنگونی انقالبی  "به 
سخنی به "  جمھوری اسالمی

ميان آورد، غير از اين ھر 
شکلی از اتکا به چنين 
کشمکشھای عمال به بقای رژيم 
کمک کردن و بازی در ميدانی 
که رژيم تعين کرده است در 
غلتيده ايد و به بازی گرفته 

 .ميشويد
 

چنانچه ما کار جدی تری نکنيم، 
با اتکا به  سياست وسازمان و 
جنبش خودمان ملزومات 
سرنگونی انقالبی رژيم را 

در بعد    فراھم نکنيم،
وھمه جانبه ی نبرد    عملی

سياسی، اقتصادی و نظامی به 
منظور سرنگونی کليت 

سازمان ندھيم و شروع    رژيم
بطور    نکنيم، بدون ترديد

مبارزه "خودبخودی و ازراه 
، و فريبکارانه تر از آن، "مردم

کشمکش "از راه اميد بستن به 
جناحھای درونی رژيم، و اينکه 

از کانال اين کشمکش ھا    مردم
درون "  رقابت انتخاباتی"يا 

خانواده جمھوری 
رای "ی چون "بھانه"   اسالمی
ميکنند و ميايند    پيدا"  من کو

ميکنند و "  انقالب"بيرون و 
غيره ھيچ تحول انقالبی به نفع 
طبقه کارگر و مردم تشنه 

تجاوز و ويرانيھا را دوباره 
بخوانيد و بررسی کنيد و به نسل 

اينھا با داعش .  جديد منتقل کنيد
امروز يک سر سوزنی فرق 

ھيج  از طريق اينھا !  نداشتند
اتفاق مثبتی برای جامعه رخ 

 .  نداده و نخواھد داد
 

بنظر من سناريو دقيقا بر عکس 
اين رژيم  بوده که !  است

توانسته است ھمواره  نه تنھا از 
کانال توھم پراکنی و کاشتن تخم 
انتظار و ياس و عوامفريبی و 
دروغ و تھديد و سرکوب حول  
کشمکشھای درونی اش  در 
جامعه راه را  برای تعميق 
بحران صفوف خودش در ھر 
دوره ای سد کرده است، که از 
اين مجرا نيز توانسته اپوزسيون  
چپ و راست خود و حتی 
جامعه را نيز به عقب نشينی 
ھای فاحشی وادار کند و بخشا 

با اين .  آنھا را به بازی بگيرد
ترفندھا  نه تنھا عنصر مبارزه 
انقالبی و عمل انقالبی و نفس 
سرنگونی را ھمين امروزحاشيه 
ای کرده اند ، که کل جنايت 
ھولناک خود و دنيائی از 
مطالبات سياسی، اقتصادی و 
فرھنگی و غيره را در پوشش 
اين کشمکش ھا و پرت کردن 
سياست  توھم آميز و نمايش 

و دادن "  بد و بدتر'"انتخاباتی
ھزاران قول و دروغ ديگر به 
جامعه به بستر يک جامعه 
ويران شده به  حاکميت ننگينش 

 . ادامه می دھد
 

شما وقتی قادر خواھيد بود که 
از شکاف دشمن ات به نفع خود 
بھره ببريد که اوال پرچم  روشن 
و راديکالی حی و حاضر در 
جامعه را نمايندگی کنيد، دوما 
نيروی جدی در معادله قدرت 
باشيد، سوما جامعه شما را به 
عنوان الترناتيو و نيروی 
سرنگونی طلب در زمين سفت 
مبارزه قبول کرده باشد، به 
دولتھای ارتجاعی  ديگر متکی 
نشده نباشيد، مورد اعتماد جنبش 

جرياناتی از چپ و راست 
مجددا بروی اين اختالفات  
حساب باز کرده اند و فکر 
ميکنند و بعضا برای ان تالش 
ميکنند که به کمک ان رژيم را 
عقب برانند و يا حتی سرنگون 

به نظر شما اين تحليل و .  کنند
ارزيابی درست است؟ و يا 
اساسا ميشود از اختالفات 
درونی رژيم به نفع سرنگونی 
انقالبی جمھوری اسالم بھره 

 گرفت؟
 

آنھای که دوباره :  سالم زيجی 
روی جدال درونی رژيم 

دوباره "  حساب باز کرده اند"
و !  کاله سرشان می رود

دوباره و عمال عليه مبارزه 
آزاديخوانه و مستقل جنبشھای 
مترقی عليه رژيم سياست 

بخشا به دليل  .خواھند کرد
عوارض ھمين سياستھای پوچ 
و غير انقالبی است که  اين  
رژيم  نامتمدن  وبی ربط به  
يک جامعه  بزرگ و متمدن  

سال حاکميت  ٣٨توانسته است 
کند و بخش اعظم آن مردم را 
با سيه روزی و فقر و نابودی 
سوق داده است، و جامعه له 
شده ايران را زير چکمه ھای 
خونين جمھوری اسالمی رھا 

 . شده  می بينيم
 

! ما با صدای بلند ميگوييم نخير
از سر اميد بستن به کشمکش 

ھيچ عقب نشنيی  درونی رژيم 
. به رژيم نميتوان تحميل کرد

سال  ٣٩  -٣٨ھمانگونه که در
به نيروھا .  اخير نتوانسته ايم

وآن دسته از مردمی که از اين 
سال درس نگرفته باشند  ٣٩

براستی چه بايد گفت؟ ما 
ميگوئيم آنھای که امروز رنگ 
سبز و اعتدال و اصالح طلب 
و دلواپس بر صورت خود 
ماليد اند  جز جنايتکارترين 
طيف و تاريخ  وحشتناک 
جمھوری اسالمی بوده  و 

برويد آمارھای مستند .  ھستند
کشتار ھا و کودکان اعدامی و 
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!مرگ بر جمھوری اسالمی  

اينکه آيا کارگر و مردم 
زحمتکش بايد به چنين 
روندی اميد ببندند معلوم است 

اميد بستن به چنين !  که نه
روندی ێعنی آرزوی تبديل 
شدن مدرسه و شھر و خيابان 
و کاشانه ات به سوريه و 
عراق و افغانستان و يمن 

يعنی آماده .  ويران شده امروز
شدن برای جاری شدن خون 
جنگ وحشيانه اسالمی و 
قومی، يعنی از خود بيگانه 
شدن و توقف مبارزه 
آزاديخواھانه برای سرنگونی 
رژيم و رسيدن به يک جامعه 

 !آزاد و برابر و مرفه
 
بنظر من حتی ديوانه ھا ھم  

وقتی با چشمان خود لت و 
پار شدن کودکان و مردم بی 
دفاع را در بعد ميليونی در 
چندين کشور ھم اکنون دارند 
می بينند ھرگز آرزوی 
تکرار آن در مملکت و شھر 
و محله و کوچه خود را 

نه تنھا نبايد به !   نخواھند کرد
چنين افقی اميد بست که يک 
رکن مھم رھايی از دست 
نکبت جمھوری اسالمی و 
رسيدن به جامعه ی آزاد، 
برابر، مرفه و خوشبخت دقيقا 
از کانال تنفر از نقش امريکا 
و دخالت ان در منطقه و 
ايران و از کليه نيروھای 
اپوزيسيونی ميگذرد که يا به 
سناريو امريکائی پشت بسته 
اند يا در کنار جمھوری 
جنايتکار اسالمی قرار گرفته 
اند برای تداوم اين جدال و 

ما .  سرکوب  تحميق جامعه
فقط به خود، به نيروی متحد 
و مبارزاتی جنبشمان بايد 

جمھوری !  متکی باشيم
اسالمی محصول ھمين 
امريکا و دخالت جنايتکارانه 
دولتھای غربی بود نبايد 
يکبار ديگر آن تجربه تلخ را 
تکرار کنيم و به دام سياست 
دولتھای جنايتکار و قلدر و 

 .فريبکار افتاد

اين رژيم اسالمی  .   نمی کنند
دقيقا شبيه داعش امروز ھمين 

 ٣٩امريکا و دولتھای غربی 
سال پيش سر کار آوردند و 

تا روزی .  به ما تحميل کردند
که منفعت واقعی آنھا را به 
خطر نه اندازند چنين سياستی 
را  بطور جدی اتخاذ نخواھند 

امريکا اگر ھم قرار .  کرد
باشد اقدام جدی عليه ايران 
در دستور بگذارد اساسا در 
رابطه با کشمکش بين المللی 

قطبھای مقابل خود از  خود با 
جمله روسيه و چين است 
درست مانند سوريه و عراق 

از سوی ديگر .  و يمن و غيره
موقعيت کنونی و تضعيف 
شده تر جھانی امريکا دست 
او را بيش از پيش بسته است 
برای دست بردن به چنين 
اقدامھای بزرگ و پر ھزينه 

آنھا امروز از دست کره .  ای
شمالی در ھراس افتاده اند و 
راھی ندارند حاال چگونه 
خواھند توانست يک رژيم 
ديگر را در اين منطقه مملو 
از بحران و جنگ را بر 
دارند و براحتی داستان را  

 . فيصله دھند 
 

من فکر ميکنم نبايد در ميان 
ھياھوی و چرت و پرت 
ادعاھای امثال خامنه ای يا 
. ترامپ خود را غرق کنيم

وجود  اينھا  برای بورژواھا 
و دشمنان طبقه کارگر و 
-مردم آزاديخواه، چه اسالمی

ناسيوناليستی ايرانيگری و 
امريکائی گری   -چه راسيستی

. الزم و ملزومه ھمديگرند
برای پيشبرد سياستھايشان و 
تامين منافع طرفين و کاله 
گذآشتن سر جامعه و دور 
زدن از بحرانھا و جدلھای 
عميق درونی خودشان نياز به 

ھارت و پورتھای  چنين 
افکار عمومی جامعه .  دارند

بيگانه "به شکلی بايد به سوی 
وخطر آنھا مھندسی "  گان
البته قصد من اين .  گردد

حداقل نه در .  محتمل  نمی دانم
بايد توجه داشت .  اين دوره معين

که اوال جمھوری اسالمی واقعا 
منافع امريکا را به خطر نه 
نداخته است، بر عکس در خيلی 

قطار  موارد کمک کننده و ھم 
کافی .  ھمديگر در منطقه ھستند

است ايران دست از ھياھوی 
موشک پراکنی دست بردارد، 
کافی است که ترامپ ھم سر 
عقل بيايد و بفھمد که  در قلب 
جمھوری اسالمی حتی شعار 

نيز "   مرگ بر امريکا"
جايگاھی ندارد، چه رسد به 
مخاطڕه انداختن منافع امريکا 

ھمچنين بايد متوجه .  در منطقه
شد خود موقعيت فردی و کابينه 
ترامپ در بدترين تاريخ سيستم 
. حاکميتی امريکا قرار دارد

روسيه اعتبارش را زير سوال 
چنين دولتی قبل .  برده در جھان

از اينکه در فکر سرنگونی 
کسی ديگری باشد بايد تالش کند 
تا جان سالم دولت فاشيستی خود 
را از دست موقعيت متزلزل 
کنونی اش در خود امريکا 

به عالوه، امريکا .  نجات دھد
بسيار در موقعت تضيف شده 
تری نسبت به ساليان پيش  در 

چين .   جھان و منطقه قراردارد
و عراق و سوريه  و ايران و 
حتی ترکيه و مصر و غيره 
امروز متحدين  روسيه در 

امثال .  مقابل امريکا قرار دارند
روسيه امروز به راحتی اجازه 
نمی دھد امريکا مانند سابق 
. اسب خود را چھارنعل براند

در ضمن در خاورميانه و در 
دوره ای که ھم اکنون با تحميل 
جنايتکارانه سناريو  سياه و 
نابودی و در جنگ فرو بردن 
چندين كشور دوباره آتش جنگ 
به مراتب ويرانگرتر را بر 
افروخته اند کار آسانی نخواھد 

کسی که چنين نقشه  ضد .   بود
انسانی داشته باشد البد برای 
شروع جنگ منطقه ای و حتی 
جھانی نيز خود را حاضر کرده 

 . است
 

نيست که بگويم از اين  افراد يا 
دولتھا اعمال جنايتکارانه و 

اين دو .  احمقانه ممکن نيست
دولت ، ھم جمھوری اسالمی و 
ھم امريکا، جز جنايتکارترين 
نظام و دولتھای تاريخ معاصر 

اما جنايتکاران تاريخ نيز . ھستند
حساب تناسب قوا  را برای بقای 
نگين خود و اينکه آيا توان انجام 
 .ھر کاری را دارند خواھند کرد

 
البته از داشتن  پتانسل سناريو 
سياھی ورژيم چنچی و نوکر 
منشی  نيروھای که اسم برده ايد 
.  سر سوزنی ترديد وجود ندارد

بنظر من يکی از مخاطرات آتی 
برای جامعه ايران با دخالت 
امريکا يا بدون دخالت آنھا ھمين 
نيروھای ارتجاعی به اضافه 

اما .  اسالمی ھا ی ديگرھستند
مستقل از عکس گرفتنھا و فيل 
ھوا کردنھای امثال رضا پھلوی 
و خانم رجوی و ورشکسته گان 
نان به نرخ روز خور چون عبد 
هللا مھتدی و آمادگی خدمت 
گذاری مزدورمنشانه اينھا در 
رکاب ارتش امريکا و عربستان 
و غيره، بنظر من ھنوز ھيچ 
کدام از آين جريانات در 

موقعيتی نيستند  که حتی  
امريکا آنھا را به 

رويشان "  آلترناتيو"عنوان
بيشتر .   حساب باز کرده باشد

خاصيت ابزاری و  اجير کردن 
آنھا مورد نظر است  برای 
ايجاد فشار عليه ايران و امتياز 
.  گرفتن از جمھوری اسالمی

اين سياست چه مستقيما از 
طريق امريکا  و يا از کانال 
امثال عربستان  دارد دنبال 

اما در ھر صورت .   ميشود
جامعه ايران و جنبش  ما نقش 

مخرب اين بخش از اپوزيسيون  
 !ارتجاعی را بايد جدی بگيرد

 
ميخواھم بگويم بنا به داليل فوق 
و استراتژيکا و منطقا فعال چشم 
انداز اقدام مستقيم امريکا، به 
ويژه اقدام نظامی وطرح رژيم 
چنجی عليه ايران را زياد 
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! بر قرار باد جمھوری سوسياليستی  

بر ايجاد تحزب .  درس بگيرند
و صف مستقل وسوسياليستی 
جنبش خودمان بيش از پيش 

ھمه "شعار .  پای فشاری کنيم
ترفند صف "  با ھم

بورژوازھا و ارتجاع عليه 
 .جنبش ما است

 
عليه ھر شکلی از نفرت  -٤

قومی و مذھبی و ھر جريانی 
که با پرچم قومی و مذھبی از 
جمله از نوع فريبنده و 

اعم از (ارتجاعی مذھبی،
، يا پرچم و )شيعه يا سنی

اھداف 
فدرالی"،"ملی"ويرانگرديگر

" يا پادشاھی"  مشروطه"،"
خود را تعريف کرده و 

 .انھا مقابله قاطع شود  عليه
 
تحزب کمونيستی  -٥

کارگران و فعالين جنبشھای 
آزاديخواھی از نظر من حلقه 
کليدی در روند سرنگونی 
جمھوری اسالمی و دست 
يابی به آزادی و سوسياليسم 

در ھمين راستا، تامين .  است
رھبری کمونيستی وھژمونی 
سوسياليستی در صحنه 
مبارزه سياسی و طبقاتی 
ايران شرط اول به پيروزی 
رساندن روند سرنگونی 
جمھوری اسالمی با کمترين 
مخاطره و ھمچنين تنھا 
پرچمی است که ايران بعداز 

مصادف    جمھوری اسالمی
خواھد شد با يک جامعه ای 
. آزاد، برابر و مرفه و مدرن

ما به    در اين راستا جنبش
احزاب سياسی انقالبی و 

" حزب رھبر و سازمانده"
 .نياز مبرم دارد

 
سازماندھی ميليس مسلح -٦

کار و    توده ای در محل
زيست به عنوان ارکان 
فردای ارتش سرخ آزادی و 
بازوی مسلح کارگران برای 
دفاع از آزاديھای سياسی و 
امنيت اجتماعی و مقابله با 

بدين ترتيب چنين سياستی  .  اند
نه در جھت تقويت و پيشروی 
آن مبارزات، که عمال به پس 
رفت  و تضعيف آن جنبش، و 
به توھم آفرين وايجاد اغتشاش 
در صفوف توده ھای مبارز و 

 .معترض منجر خواھد شد
 
وظايف :  سوسياليسم امروز 

فعاالن  کارگری، کمونيستھا و 
فعاالن جنبشھای اجتماعی در 

 اين شرايط چيست؟
 

مدتی پيش  مقاله   :سالم زيجی
ملزومات "  ای تحت عنوان

وضرورت سرنگونی جمھوری 
را در ھمين نشريه  "  اسالمی

نوشته بودم "  سوسياليسم امروز"
که اساسا حول پاسخ به ھمين 

از نظر من  .  سوال شما بود
بخش عمده  جمعبندی پايانی آن 
مقاله  کماکان مھمترين وظايف 
دوره کنونی فعالين کارگری، 
کمونيستھا و فعالين جنبشھای 
مبارزاتی و اجتماعی را در 
جھت تدارک ملزومات مناسبتر 
برای پايان دادن به عمر 
جنايتکارانه جمھوری اسالمی 

توجه شما را در اينجا  .  ميباشد
 :به آن  مجددا جلب ميکنم

 
-بايد تالش کرد که کليه  -١"

مخاطرات سناريو سياه کنونی
) خطرات تحميل جنگ داخلی(  

را با قدرت و صالبت سياسی و 
  .اجتماعی رفع کرد

 
ضروری است که جنبشھای   -٢

اجتماعی راديکال کارگری، 
زنان و جوانان و رھبران آنھا 
در قامت صاحب جامعه ظاھر 
شده و با ايجاد فوری تشکلھای 
توده ای مستقل از دولت به 
عنوان ابزارھای نبرد سياسی و 
طبقاتی خال بزرگ کنونی را 

 .رفع کرد
 
رھبران وفعالين جنبش  -٣

کارگری و کمونيستی بيش از 
پيش ضروری است از گذشته 

و بدون حضور جدی  احزاب  
نيرومند  کمونيستی و مترقی و 
مرتبط به اين مبارزه جريان 

 . داشته است
 

اختالفات جناحھای "اگر 
" حکومت يا سياست رژيم چنچ

تاثيری در اين مبارزات گذاشته 
باشد بنظر من  ھمواره يک 
تاثير گذاری منفی و زيان آور 
.  بحال اين مبارزات بوده است

ھر جنبش مبارزاتی و طبقاتی 
راديکال و آزاديخواھی که در 
مبارزه و جدال برای کسب 
آزادی و برابری و کنار زدن 
حاکميت مستبد  در انتظار 
رسيدن دست ھای ديگری برای 
رھايی خود باشد حتما يک 
جامعه منفعلی خواھد بود و عتما 

و چنانچه فکر .  ەھا نخواھد شد
کند از کانال توصل به جناحی 
در صف سرکوبگران خود، يا 
يک دولت سرکوبگر خارجی، 

و "  رھائی"قادر به 
خواھد بود، بی ترديد "پيروزی"

دوباره به وسيله ھمان دست 
به  سوی "  نجات دھنده"  ظالم

سلول و انزوا و از خود 
بيگانگی و عدم استقالل و نبود 

 . آزادی سوق داده خواھد شد
 

تجربه نه فقط سر کار امدن 
جمھوری اسالمی، که تجربه 

سال توسل به جناحھای  ٣٨
درون ھمين رژيم جانی و 
" ھمچنين تجربه رژيم چنج

جنايتکارانه نابود کردن  دھا 
ميليون انسان در سوريه و 
عراق و افغانستان  و يمن و 
غيره ھمه گواه بر اشبتاه بودن 
اتکا به اين روزنه ھای ويرانگر 

ھرگاه .  و وحشتناک است
جنبشھای اعتراضی و 
آزاديخواھانه و رھبران آن به 
جدال درونی رژيم يا دخالت 
کشور ديگری اميد بسته باشد به 
ھمان نسبت تاثير مخرب بر آن 
مبارزات در جھت دستيابی به 
آزادی و برابری و تامين اتحاد 
و ھژمونی انقالبی بجا گذاشته 

 
در کنار :  سوسياليسم امروز

مسائلی که در باره  ان اشاره 
شد ما شاھد باال گرفتن 
اعتراض و اعتصابات 
: کارگری و مردمی از جمله

اعتصاب کارگران مخابرات، 
تجمع و اعتصاب زياد و نسبتا 
سراسری کارگران، معلمان و 
کارمندان بازنشسته، کارگران 
فشار قوی برق، کارگران 
پتروشيمی، اخيرا ھم اعتصاب 
کارگران نيشکر ھفت تپه و 
تظاھرات مردم برای باز پس 
گيری سپرده ھايشان از بانگ 

به نظر .  و موارد ديگر ھستيم
شما رابطه ايی ھست مابين 
اين اعتصابات و اعتراضات با 
بحران و اختالف جناحھای 
حکومت و يا سياست رژيم 

 چينچ از باال؟
 

من فکر ميکنم   :سالم زيجێ
ھيچ رابطه مثبتی بين اين 
مبارزات با کشمکش درونی 
رژيم و يا بقول شما با سياست 

اين !  رژيم چنچ وجود ندارد
مبارزات  ومقاومت و 
اعتراض به تعرض لجام 
گسيخته  کليت جمھوری 
اسالمی به جامعه، از جمله به 
معيشت طبقه کارگر و مردم 
زحمتکش است، اعتراض به 
گرسنگی، بيکاری، بی پولی، 
به سرکوب و زورگوئی، به 
مجبور کردن شرافتمندانه 
ترين انسانھا به تن فروشی و 
اعتياد و اجبار به کار کود 
کان، اعتراض به دستمزدھای 
معوقه و زندان و اعدام و 
ديگر اجحافات و نبود آزاديھا 

اين جدال و جنگی  است . است
که بنياد تناقض و بحران و 
کشمکش درونی رژيم را در 

چھار دھه تعريف می -اين سه
اين جنگ ھميشه وجود .  کند

داشته است اما متاسفانه بدون 
يک افق، يک سياست، يک 
آلترناتيو انقالبی قدرتمند ، 
بدون تشکل و تحزب گسترده، 
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!زنده باد سوسياليسم  

رسانيده شد ، بحران و اختالفات 
درونی باندھای حکومتی ھم دارای 

ساله و به قدمت ھمه  38تاريخی 
بحرانھا و .  عمر حکومت است 

اختالفات درونی ذاتی و ھميشگی 
ساختار مذھبی .  اين حکومت است 

و ارتجاعی حکومت ، باندھای 
مافيايی جنايتکارو فاسد و ، 
اختالفات و منازعات حکومت 
اسالمی با سيستم سرمايه جھانی 
بدليل ماھيت متناقض و ناسازگار 
سيستم مذھبی حکومتی از نوع 

ھمه اينھا و ...  اسالم سياسی و
ديگر فاکتورھای موجود ھمگی 
موجب شده است تا اين حاکميت 
ھميشه دست به گريبان اختالفات و 
بحرانھا و انواع کشمکشھا ی 

اختالفات .  درونی و بيرونی باشد 
حکومتی ھر از چند گاھی حاد و 
شديد می شود و ھر گاه کليت 
حکومت و باندھايش از جانب 
مبارزات مردمی احساس خطر می 
کنند بسرعت به يکديگر نزديک 
شده ، متحد شده و ھميشه ھمه 
باندھا و دسته جات حکومتی برای 
حفظ و دوام و بقای اين سيستم 
فساد و جنايت و سرکوب با ھم 

اختالفات .متحد و ھمراه بوده اند 
پديده تازه ای نيست ھر چند گاه 
يکبار غليان می يابد و ھر گاه 
احساس خطر می کنند در يک 
توافق ماھيتی دوباره متحد می 

از طرف ديگر اختالفات .شوند 
حکومتی ، سياه بازی و اين 
مراسمات شعبده بازی مضحک 
ھميشه از جانب کل حکومت 
بعنوان ابزاری برای انحرافات 
مبارزات مردمی ، برای 
عوامفريبی ، برای تحميق و برای 
در انتظار گذاشتن مردم و کشيدن 
سوپاپ جامعه ای که در حال 
انفجار است بکار گرفته شده 

منشا و اساس اختالفات .است 
باندھای حکومتی در چند مورد 

تنازع بقا .  مشخص و معين است 
و کسب قدرت بيشتر ، سھم بری 
بيشتر از ثروتھا و منابع بادآورده 
افسانه ای و نجومی و سوم 
چگونگی اختالف سليقه برای 
سرکوب مبارزات مردمی و کنترل 
يک جامعه در حال انفجار وعاصی 
و ھمچنين چگونگی روابط و 
مراوداتشان با سرمايه جھانی و 

جناح اصولگرايشان که .غرب 
ھمان باند سپاه پاسداران و خامنه 
ای است عليرغم آنکه از ھمه 
بحرانھا و مشکالت الينحل 
حکومت آگاه است ظاھرا ھمچنان 
بر ضديت با امريکا و غرب و حفظ 
معيارھا و مذھب و اسالمش پای 

 
ايجاد حزب سياسی جديد  

سوسياليستی و انقالبی را برای 
. تحقق اين امر مھم ميخواھيم

داشتن يک حزب بزرگ، 
سياسی، مليتانت و اھل عمل 
يکی از پيشرطھای اوليه و مھم 
ھر تحول انقالبی به نفع 

تالش .  کارگران و جامعه است
برای ايجاد چنين حزبی وظيفه  

 .محوری ھمه ما است
 
ھمه را به اين تالش و پيوستن   

به چنين حزبی که در حال 
ساختن  آن ھستيم  

 " !فراميخوانيم

عوامل جمھوری اسالمی و 
نيروھای سناريو سياھی از 
مبرميت بسيار زيادی 

 .برخوردار است
 
واقعيت اين است که  -٧

جمھوری اسالمی را صرفا با 
اعتراضات پراکنده و يا از 

، "مدنی"کانال مبارزه 
، پروپاگاند "حقوق بشری"

و يا کار "  ميديائی
و مردم را در "  آگاھگرانه"

صف انتظار کشمکش ھای 
درونی رژيم نگاھداشتن و 
ھر چھار سال يکبار به جدال 

اميدوار نمودن را "انتخاباتی"
تضعيف کرد و به    نميتوان

اين روند روند .  زير کشيد
تضعيف خود ما بوده و 

جمھوری اسالمی را .  ھست
فقط با زور، زور اعتراض 
واعتصاب يکدست و گسترده 

و    کارگری و توده ای، ھمراه
ھمزمان با قيام مسلحانه توده 

که متکی است به    ای گسترده
ھدف و نقشه روشن 
کمونيستی و آزاديخواھانه 
  .ميتوان از سر راه بر داشت

 
ھمچنانکه تاکيد شد، به  -٨

منظور به سرآنجام رساندن 
ساله طبقه  ٣٨مبارزه 

کارگر، زنان و جوانان 
مترقی و سوسياليست و برای 
دست يابی به امر سرنگونی 
انقالبی جمھوری جنايتکار 
اسالمی و ساختن يک جامعه 
آزاد و برابر و مرفه نيازمند 

سياسی    ايجاد فوری احزاب
و سوسياليستی انقالبی  نوين 
و متعلق به اين مبارزه و افق 

 !و استراتژی ھستيم
 
کسب حمايت بين المللی -٩

نيروھای کمونيست ، 
کارگری و افکار عمومی 
مترقی جھان به منظور 
مبرميت سرنگونی جمھوری 
اسالمی ، حمايت از مبارزه 
ما، و تاکيد بر عدم دخالت 

موذيانه دولتھای غربی عليه 
مبارزه آزاديخواھانه، 
سوسياليستی، کارگری يک 
وظيفه مبرم و يکی از 

تسريع کننده در امر    ملزومات
سرنگونی جمھوری اسالمی 

 .است
 

بدين ترتيب سرنگونی جمھوری 
اسالمی، سرنگونی که منجر به 

 ٥٧تکرار تاريخ تلخ دوره سال 
نباشد، نوعی ازسرنگونی که در 
آن آزادی، برابری، کارگر، 
زن، جوان، انسانيت و 
سوسياليسم پيروز گردد مستلزم 
تامين آن حداقلی است که 

  .اشاره کردم   مختصرا
مھمترين وظيفه ھر انسانی که 
آرزوی آزادی و برابری را 
دارد دقيقا از ھمين طريق قابل 

 .تعريف خواھد بود
 

ما سرنگونی رژيم چنچی نمی 
خواھيم، ما سيستم قومی و 
فدرالی نمی خواھيم، ما تکرار 
نظام ورشکسته شاھنشاھی را 
نمی خواھيم، ما ھر شکلی از 
تالش برای تبديل ايران به 
سوريه و عراق کنونی را 
جنايت بزرگ ضد بشری می 
دانيم، ما ھيچ شکل ديگری از 
قوانين و سيستم مذھبی را تحمل 
نمی کنيم، ما فقط برای آزادی و 
برابری و امنيت و رفاه ھمگانی 
و يک جامعه سوسياليستی در 

تامين و .   ايران تالش می کنيم
تحقق چنين آينده ای  وظايف 
خطير ھر مبارز و کارگر و 

 !کمونيستی است
 
از نظر من اگر ماحصل  

سرنگونی جمھوری اسالمی 
تحقق اھداف فوق نباشد، جامعه 
ايران، طبقه کارگر و مردم 
آزاديخوا و ھمه ما يکبار ديگر 

دست ارتجاع خواھيم    بازنده
اگر اين ھدف متحقق  .بود

نگردد روشن است که ما  از ھم 
اکنون دنبال وظايف بيھوده ای 

 .رفته ايم

ميز گرد سوسياليسم 
امروز حول اوضاع 

 سياسی ايران 
مران پايدارکا  

بر   :سوسياليسم امروز
ھمه عيان است که جمھوری اسالمی 
بعنوان حکومتی مرتجع و مذھبی از 
يک طرف و از طرف ديگر بعنوان 
دولت طبقه سرمايه دار با بحران 
متولد شده و اين بحران را تقريبا در 
چھار ده حکومت کردن با خود حمل 

به ھمين دليل اختالفات .  کرده است
درون حکومتی و جناحی تقريبا يکی 

اين .  از پايه ھای ثابت رژيم بوده است
اواخر و بعد از انتصاب مجدد روحانی 
اين اختالفات اوج بيشتری گرفته 

اختالفات رژيم به جايی رسيده .  است
که احمدی نژاد و دار و دسته اش 
. ميگم ميگم ھاش شروع شده است

قبال با چنين مواردی از طرف سازمان 
اطالعات و سپاه بعنوان نمايندگان 
. خامنه ايی به شدت برخورد ميشد

اکنون به نظر ميرسد که رژيم در 
ھمچين مواردی باانعطاف بيشتر با 
اختالفات درونيش برخورد ميکند و 
خامنه ايی ھم ظاھرا سکوت کرده و يا 
. کار چندانی از دستش ساخته نيست
 لطفا توضيح دھيد که دليل آن چيست؟

ھمانطور که   :کامران پايدار
خودتان ھم می گوييد جمھوری 
اسالمی بعنوان يک حاکميت مرتجع 
واپسگرا و مذھبی از نوع اسالم 
سياسی از ھمان اولين روزھايی که با 
حمايت سرمايه داری جھانی برای 

به قدرت  57سرکوب انقالب سال 
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! نه قومی، نه مذھبی، زنده باد ھويت انسانی  

باشند تا جنگ و ستيز و رژيم 
فعال در اين برھه از ...  چينج و

البته اين بازی و اختالفات .  زمان 
اخير موجبات اميد و شادی و 
تحرکات مذبوحانه ای را در 
صفوف جريانات راست و 
ناسيوناليستی و سناريو سياھی 

جريانات باند .  فراھم آورده است 
سياه و مزدورو ضد جامعه ای 
چون کومه له زحمتکشان و در 
راسش عنصر بی آبرو عبداله 
مھتدی و تالش برای ايجاد جبھه 
کردستانی ،احزب مرتجع و 
ناسيوناليستی دمکرات و انواع سر 
شاخه ھايش از مصطفی ھجری تا 
خالد عزيزی گرفته و حتی 
سرخوردگی کومه له عليزاده از 
مبارزات کارگری و چپ و انقالبی 
و شيفت و گرايش اين جريان به 
احزاب و نيروھای ارتجاعی و 

از آن طرف ...  ناسيوناليستی و
تحرکات اخير شاه پرستان و اعوان 

و ... و انصار شاھزاده نيم پھلوی و
از طرف ديگر شورای ملی 
مقاومت و فرقه باند سياھی 
سازمان مجاھدين ، بله ،ھمه اين 
سرخوردگان و ورشکستگان 
احزاب و جريانات باند سياھی و 
ضد جامعه که تا ديروز درکنج 
انزوا و سرخوردگی ناخونھايشان 
را می جويدند  در يک توافق اعالم 
نشده وحاال با سوت بابا ترامپ به 
خط شده و گوش به فرمان  اقبال 
آرزوھای تاريک و سياھشان را 
عليه جامعه به سياست رژيم چينج 
و تغيير حکومت از باال آن ھم 
بواسطه حمله و اشغال نظامی و 
فروپاشی بنيادھا و شيرازه جامعه 

اين جريانات خطر .  گره زده اند 
اين جريانات ارتجاعی  و .  ناکند 

مزدور وراست دارای پتانسيل 
عظيمی برای نابودی و ويرانی 
ھمه بنيادھای جامعه 

ھشياری و حساسيت و .ھستند 
آمادگی صفوف ما کارگران و 
کمونيستھا در برابر اين صف 
ارتجاع و راست و بورژوازی و 
ناسيوناليستی بسيار ضروری و 

از ھمين حاال مبرم و حياتی است و 
بايد در انديشه امکان و تدارک 
برای مقابله و سرکوب اين 
مزدوران جنايتکار بود فردا شايد 

توھم به رژيم چينج و   !دير باشد 
تغيير حکومت از باال به اميد 
رھايی  و خوشبختی ، به اميد 
آزادی و برابری برای ما کارگران 
و زحمتکشان ، برای ما کمونيستھا 

در دنيايی .  پوچ و بی اساس است 
که کرور کرور موشک و بمب بر 
سر انسانھای بيدفاع می ريزند، در 

دستور بخشی از  اپوزيسيون راست 
از جمله مجاھدين و سلطنت طلبان و 
احزاب کرد قرار داده است و 
ھمچنانکه در گذشته ھم شاھد ان بوده 
ايم اين مسئله بروی سياستھای 

از .  احزاب چپ ھم تاثير داشته است
نظر شما آيا امريکا تصميم به تغيير 
رژيم را دارد؟ ايا کارگر و مردم 
زحمتکش با اميد بستن به ان از اين 

 مسئله نفعی ميبرند؟

با رياست   :کامران پايدار
جمھوری ترامپ و به قدرت رسيدن 
راست افراطی در امريکا به نسبت 
شرايط با آن چيزی که در دوره اوباما 
بود دستخوش تغييرات و تحوالتی 

اما بايد توجه داشت اين .شده است 
شخص ترامپ نيست که بر ھمه 
مقدرات و تعيين و تدوين سياستھای 

در .  حاکميت امريکا دخيل است 
حقيقت اين منفعت و سود کارتلھا و 
تراستھای بزرگ سرمايه داری است 
که نوع و چگونگی حا کميت و 
سياست خارجی امريکا را تعيين می 

من شخصا فکر می کنم با توجه .کند 
به شکستھای مفتضحانه ميليتاريسم 
امريکايی در افغانستان ، در عراق و 
سوريه با توجه به ھزينه ھا و تبعاتی 

با توجه .  که برای امريکا داشته است 
به بحران و ورشکستگی و افول سود 

به اين سو  2008و سرمايه از سال 
در امريکا و ازطرف ديگر با توجه به 
خشم و اعتراضات سراسری کارگران 
و زحمتکشان امريکا ، نارضايتی 
سراسری و ھمگانی در اعتراض به 
فقر و گرسنگی و بيخانمانی و بی 
اعتمادی سراسری به سياستھای 
ھيات حاکمه در امريکا فعال و در اين 
شرايط مسئله تھاجم و حمله نظامی به 
ديگر ممالک دنيا برای حکومت 

با .  امريکا قابل اجرا و مقدور نيست 
اين وجود ما مدام شاھد مانور و عرو 
تيز ترامپ و ھيات حاکمه و شخص 
ترامپ بر عليه حکومت اسالمی 

مانند تحريمھای مجد د و .  ھستيم 
جديد امريکا عليه حکومت اسالمی به 
بھانه توليد و آزمايش موشکھای 
بالستيک با کالک ھسته ای که اخيرا 
در سنای امريکا تصويب و به امضای 
ترامپ ھم رسيده  و البته می تواند 
حامل تبعات و سيگنالھا يی منفی 

يا ھمراھمی .  برای جامعه ما باشد 
انگليس و آلمان و فرانسه با امريکا 
در محکوم نمودن حکومت اسالمی و 
سياستھای تروريستی و جنگ 

من فکر می کنم ...افروزانه اش و
عليرغم اختالفات و جفتک پرانی ھای 
مابين و متقابل ترامپ و حکومت 
اسالمی ھر دوی اين جبھه نيازمند 
يک نوع ھمزيستی مسالمت آميز می 

که گفتم تاريخ و قدمت اختالفات 
ساله و به  38حکومتی يک تاريخ 

اندازه ھمه عمر کثيف و ننگين اين 
از ھمان روز اول ھم .  حکومت است 

ھر يک از احزاب و سازمانھا و 
جريانات سياسی به فراخور جايگاه 
طبقاتی خود در برابر اين اختالفات 

در .  تعيين موضع و سياست کرده اند
، در  57ھمان اولين سالھای انقالب 

آن دوره برخی احزاب و جريانات 
ارتجاعی و فرصت طلب  ، شرق زده 
و مذھبی چون حزب توده و سازمان 
... اکثريت و جنبش مسلمانان مبارز و

که زايده ھای کمونيسم اردوگاھی و 
حکومت شوروی در آن زمان بودند با 
شعار تشکيل جبھه متحد خلق و دفاع 
از خط ضد امپرياليستی و ضد 

و تزھای !  استبدادی امام خمينی 
سراپا وارونه و دروغی چون راه 
رشد غير سرمايه داری و حمايت از 
جنبشھای آزاديبخش ملی به ميدان 

در دوره ای .معرکه وارد شدند 
جرياناتی باند سياھی و ارتجاعی چون 
مجاھدين سيمای اسالم راستين محمد 
و علی را در چھره آخوندھای خوش 
... خيمی چون پدر طالقانی ميديدندو

در دوره ديگری برخی از احزاب چپ 
ح ک (  و مدعی کمونيسم  کارگری 

 88حوادث و تالطمات سال سال )ک 
را انقالب نام نھادند و با شعار انقالب 

اما .  انسا نی به پيشوازش شتافتند 
تکرار ھمه اين مکررھا خطايی بزرگ 

از نظر ما ھر .  و بی نتيجه است 
اندازه اختالف و تشتت و ھر آن 
چيزی که بتواندحتی ميليمتری 
صفوف حکومت اسالمی را تضعيف 
نمايد در جھت پيشبرد مبارزات 

اما در .  انقالبی مفيد و موثر است 
عين حال و در کل ھمه واقعيتھای 
ھزار بار مکررشده می گويد اختالفات 
و منازعات درون حکومتی به 
کمونيستھا و طبقه کارگر و ھمه 
انسانھای مبارز آزاديخواه و برابری 

چاره .  طلب نا مربوط و بی ربط است 
ما کارگران سازمانيابی از پايين و 

حاال اگر بر خی .  انقالب کارگريست
جريانات سياسی راست و غير 
کارگری چون ح ک ک اسب آمال و 
آرزوھايشان را به يال و کوپال  اين 
اختالفات گره زده و می زنند بحث 

 .ديگری است 
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طرف ديگر با روی کارآمدن ترامپ 
بعنوان رئيس جمھوری امريکا و 
مخالفتھای بيشتر ترامپ با رژيم 
ايران در پيامھايش بار ديگر رژيم 
چينج و سرنگونی رژيم با اتکا به 
دولت امريکا و قدرتھای غربی را در 

باندھای اصالح  ...  می فشارد و
طلب و سبز و اعتدالش ھم از 
ھمان روزاول فھميده اند با اين 
اسالم و احکام قرون وسطايی اش 
و با اين انزوای جھانی در دوره 

انتگراسيون و جھانی شدن  
سرمايه و با اين انزوای جھانی 
ادامه کاری و بقای حکومت امری 

. دشوار و نزديک به محال است 
اينھا ميخواھند برای تخفيف و 
کاھش و فراراز مخاطراتی که از 
طرف جامعه تھديدشان می کند 
قدری افسار اسالم را بکشند و 
گاھی ھم به غرب و سرمايه جھانی 

حاال در .لبخند و چشمکی بزنند 
يک فضای توھم و دروغ  و جنايت 
باند اعتدال روحانی برای يک 

ساله بر قدرت نشسته  4دوره 
حسين فريدون برادر .  است 

روحانی که به جرم اختالس و 
دزدی در زندان و دادگاه بود در 
آنی آزاد ميشود و بقايی معاون 
سابق احمدی نژاد تيرخالص زن 
به جرم اختالس و فساد مالی را به 
زندان می برند و با وثيقه بيست 
ميلياردی دوباره آزاد می شود 
بقايی به محض آزادی از زندان در 
مصاحبه ای می گويد کل حکومت 

، احمدی نژاد !در حال سقوط است؟
ھم بغ بغو می خواند که بگويم 

آن ديگری ھم قالی باف ..   بگويم و
جانی و کميته چی سابق اخيرا 
مدعی شده می خواھد جريان نو 
... اصولگرايی راه اندازی کند و

اين کل داستان و اين کل ماجرای 
باندھای فاسد و قاتل و جنايتکار 

اگر .حکومت اوباش اسالمی است 
خامنه ای ھم سکوت می کند ، اگر 
خامنه ای ھم گاھی به ميخ و گاھی 
به نعل می زند به عبث می کوشد 
تا باالنس عمومی و ساختار کلی 

 . حکومت حفظ شود 

 

 :سوسياليسم امروز
احزاب و جرياناتی از چپ و راست 
مجددا بروی اين اختالفات درون 
حکومتی حساب باز کرده اند و 
فکر ميکنند و بعضا برای آن تالش 
ميکنند که به کمک آن رژيم را 
عقب برانند و يا حتی سرنگون 

به نظر شما اين تحليل و .  کنند
ارزيابی درست است؟ و يا اسا سا 
ميشود از اختالفات درونی رژيم به 
نفع سرنگونی انقالبی جمھوری 

 اسالم بھره گرفت؟
 

ھمانطور   :کامران پايدار
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! زنان و جوانان انقالبی در تشکيل حزب خود مشارکت کنيد  

نفر کارگران صنايع ملی فوالد 4000
خوزستان برای حق بيمه ھايشان ، 

برای نقد شدن ...  برای سنوات و
ماھه خود  5دستمزدھای معوق 

اينھا ھم اعتصاب و تجمع نموده اند 
من می خواھم اين را بگويم ...  و

مبارزات کارگری در ھمه جا و ھمه 
روزه در غليان است اما سازمندھی 

اگر .    و تشکل يابيش ضعيف است
کارگران نيشکر  مجامع عمومی

ھفت تپه ھمچنان تا ھمين االن منظم 
و منظم بر گزار می شد و ھدايت و 
رھبری خودشان را منظم و پی گير 
تر و با سمجات بيشتری ادامه ميداند 
چه می شد ؟ در ھمين خوزستان در 
ھمزمانی به مبارزات کارگران 
نيشکر اعتصاب و مبارزان چند 
ھفته ای کارگران صنايع فوالد سر 

اگرھمين کارگران فوالد، .  بر آورد
اگر اينھا ھم مبارزات خودشان را 
متکی می کردند بر بر پايی منظم و 
ادامه دار مجامع عموميشان چه می 
شد ؟ قطعا نتايج بھتری حاصل می 

می خواھم بپرسم اگر ھمين .  شد 
کارگران نيشکر وصنايع فوالد مبا 
رزاتشان با حمايت و ھمبستگی با 
يکديگر ادامه دار می شد و ھمين 
ضرب ميشد با تجمعات و اعتصابات 
کارگران شھرداری خوزستان نتيجه 
چه می شد ؟ ببينيد ، رمز موفقيت و 
پيشروی مبارزات جاری و پراکنده و 
نا منظم ما کارگران در سازمانيابی ، 
در تشکل ، در ھمبستگی و در اتحاد 

. رشته ای و سرتاسری ماست 
برگزاری منظم و ھميشه زمانی 
مجامع عمومی يعنی قلب زنده و 

اتحاد و ...  پرتپش جنبش کارگری و
ھمبستگی ھای رشته ای و 
سراسری کارگری يعنی گسترش 
جبھه ، يعنی مقدمات و ملزومات  و 
تضمين موفقيت و پيشروی ھای 
روز افزون ما کارگران در مقابل 
سرمايه دارن ، در برابر حکومت 

ھمين االن بنا به ...  و نوکرشان
اخباری کليه بازنشستگان کشوری 
اطالعيه داده اند برای تجمع درسی 
و يک مرداد در مقابل مجلس 

ھمين االن ...  مفتخوران اسالمی و
چندين ھزار از کارگران صنايع 
فوالد اصفھان دريايی از دستمزدھا 
و مطالبات معوق دارند که برايش 
بارھای بار تجمع و اعتراض کرده 
اند ، ھمين االن در سرتاسر ايران 
معلمان بازنشسته زيادی با فقر و 
گرسنگی و محروميت ھر روزه 

می خواھم بپرسم اگر در .  گرفتارند

که نشسته ايم به دور از بسياری از 
واقعيتھا برا ی چگونگی امر پيشبرد 
مبارزات جاری کارگری نسخه نويسی 

قبل از ھر چيز و در وھله اول .  کنيم 
اين خود فعالين واقعی کارگری يعنی 
ھمانھايی که واقعا در کارخانه ھا ، 

وجود و ...صنايع و مراکز توليدی و
اين در درجه نخست .  حضور دارند

که .امر خود اين رفقا و فعالين است 
با توجه به ھمان شرايطھا و 
فاکتورھای واقعی موجود در محل کار 
و زيست خود و با بھره جستن از 
تجاربی که دارند مبارزات روزمره 
خودشان را سازماندھی و رھبری و 
ھدايت نمايند تا در مسير درست و 
واقعی خود اين مبارزات جاری و ھر 

. روزه به نتيجه  و سر انجام برسد 
اما در اينجا چند نکته اصلی و در 
عين حال کلی و عمومی ھست که 

ھمانطور که .  تاکيد من برآنھاست 
ھمه ميدانيم به دليل فقر و بيحقوقی 
مطلقی که از طرف حکومت اسالمی و 
سرمايه دارن به زندگی و معيشت 
کارگران و خانواده ھايشان تحميل 
شده مبارزه و تجمع و اعتصابات کار 
گری در ھمه مراکز کارگری به امری 
پردامنه و با گسترش  وروز افزون 

درھمين چند روز .  تبديل شده است 
گذشته ما شاھد اعتصاب و مبارزات 

نفر از 5000بسيار پرشور بيش از 
. کارگران نيشکر ھفت تپه بوديم 

نتيجه مبارزات اين بخش چه بوده 
است ؟ بخشی ازدستمزدھای معوق 
پرداخت شد ، دستمزد تعدادی 
ازرھيران کارگری ھمين اعتصابات و 
مبارزات از جانب کارفرما پرداخت 
نشده و گروگانگيری شده است ،در 

 15...  ھمان روزھای اول اعتصاب و
نفر از کارگران دستگير شدند با ادامه 
مبارزات حکومت به ناچار از آزادی 
کارگران شد اما با قرار وثيقه ، در 
روزھای اخير اخباری ھست مبنی بر 
اينکه دسته دسته از فعالين و رھبران 
نيشکر ھفت تپه به نيروی انتظامی و 
اطالعات و حراست فراخوان شده و 
محاکم حکومت برايشان پاپوش دوزی 

مبارزات ...  و پرونده سازی می کنند و
کارگران ھفت تپه در يک توازن قوای 
نابرابر در برابر حکومت و سرمايه 
داران به موفقيتھايی و پيشرويھايی 
رسيده اما نه تام و کمال ، اين کافی 

درعين حال حکومت به دنبال .  نيست 
سرکوب و ارعاب و امحای تدريجی 

که البته ...  اين مبارزات است و
در  !درسشان را وارونه خوانده اند 

ھمين چند روز اخير بيش از 

و گاھا تا يکی دو سال ھم پرداخت 
نشده است دزدی و جنايت ھر روزه 
حکومت اسالمی سرمايه داران 

اعتراضات ، تجمعات و .است 
اعتصابات روز افزون کارگری تنھا 
نوک کوه يخ عظيمی از نارضايتی و 
تنفرو خشم و انزجار عمومی عليه 

مبارزات .  حکومت اسالمی است 
کارگری ھر روز دامنه و عمق و 
وسعت و شدت بيشتری می 

. شورش گرسنگان در راه است .يابد 
اختالف و شکاف واز ھم گسيختگی و 
اختالفات ادامه دار و الينحل ھم 

به .بخشی از ماھيت حکومت است 
زبانی نه پايينيھا حاضر به اين زندگی 
و ادامه وضع موجود ھستند و نه 
باالييھا به مانند گذشته برای سرکوب 
و حفظ اقتدارشان مانند گذشته 

اين شرايط بی گمان آبستن .  ھستند 
حوادث و تالطمات و اتفاقات بسيار 

مسئله تھاجم نظامی و .  زيادی ھست 
رژيم چينج از اين نوع فعال بسيار 

اما اين که در .بعيد بنظر می رسد 
تالطمات آتی در غياب يک حزب جدی 
و با قدرت و معتبر کمونيستی که 
حزب رھبر و سازمانده انقالب آتی 

. باشد خطر واقعی و بسيار جدی است 
در غياب يک حزب کمونيستی رزمنده 
و سازمانده ھر اتفاق ناگواری برای 
سرنوشت مبارزات کارگران و 

اگر تھاجم .زحمتکشان محتمل است 
مستقيم نظامی نکنند خطر سناريو 

اگر سناريو سياه .  سياه جدی است
خطر ھيچ شدن ھمه ...  نسازند و

مبارزات جاری ھست شايد اينبار با 
کراوات و کت  شلوار وچيزی به 
مراتب بدتر ازسرگذشت تلخ انقالب 

در اينجا يکبار ديگر درخواست ..و57
من ، فراخوان من به ھمه کارگران و 
زحمتکشان ،به ھمه کمونيستھا و 
مبارزان راستين راه آزادی و برابری 
و خوشبختی انسان اين است به 
پروسه تشکيل حزب جديد کمونيستی 

  .و کارگری خودتان ، به ما بپيونديد 
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وظايف فعاالن  کارگری، کمونيستھا و 
فعاالن جنبشھای اجتماعی در اين 

 شرايط چيست؟
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بدترين کارھا اين است که عده ای 
روشنفکر در گوشه و کنار ، در 
حاشيه بنشينند و بشوند معلم اخالق 

االن بحث من عمدتا .  برای کارگران 
بر روی مسايل و مقدرات جنبش 

نمی توان از ھمينجا .  کارگری است 

دنيايی که جنگھای مذھبی و قومی و 
فرقه ای و ناسيوناليستی انسانھا را 
لت و پار می کند ، در دنيايی که ھمه 
بنيادھا و اساس جامعه به ھم ريخته 
است ، در دنيايی که انسانھا با بمب 
و موشک و گلوله ، با بيماری و 
گرسنگی و فقر و فرار و آوارگی به 
نابودی و انھدام می روند اين دنيای 
ما کمونيستھا و مبارزان راه راه 
سوسيساليسم و آزادی و برابری و 

 .خوشبختی انسانھا نيست 
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کنار مسائلی که در باال به آن اشاره 
شد ما شاھد باال گرفتن اعتراض و 
اعتصابات کارگری و مردمی از 
جمله اعتصاب کارگران مخابرات، 
تجمع و اعتصاب بخش زياد و نسبتا 
سراسری کارگران، معلمان و 
کارمندان بازنشسته، کارگران فشار 
قوی برق، کارگران پتروشيمی، 
اخيرا ھم اعتصاب کارگران نيشکر 
ھفت تپه و تظاھرات مردم برای باز 
پس گيری سپرده ھايشان از بانکھا 

به نظر شماآيا .  و موارد ديگر ھستيم
رابطه ايی ھست مابين اين 
اعتصابات و اعتراضات با بحران و 
اختالف جناحھای حکومت و يا 

 سياست رژيم چينچ از باال؟

شرايط حاکم   :کامران پايدار
بر جامعه ما يک بحران عظيم و 

. رکود بسيار گسترده اقتصادی است 
تاثيرات تحريمھای چندين ساله ، 
دزدی و فساد اقتصادی بسيار 
گسترده سران و کاربدستان و 
باندھای حکومت اوباش اسالمی و 
ھمچنين بی کفايتی و عدم مديريت در 
ھمه شونات زندگی ،ھمه عرصه 
ھای اجتماعی و اقتصادی را به فلج 
. و بن بست کامل رسانيده است

دزدی و اختالس و ارتشاء وغارت 
منابع عظيم بانکھا امرھرروزه 
سران ريزو درشت حکومت اسالمی 

انواع موسسات و .  اسالمی است 
بنگاھھای مالی  متعلق به سران و 
باندھای حکومتی است که با وعده 
ھای دروغ پرداخت  سود بيشتر با 
عوامفريبی مبالغ ناچيز پولھای 
دست و پای کارگران و زحمتکشان 
را که برای نان شب و اجاره خانه 

نيازمند ومحتاجند را با ال کشيده ...  و
. و به احدی ھم جوابگو نيستند 

فقروبيکاری،گرانی و 
تورم،اعتيادوتن فروشی، خودکشی و 
جنايت و حاشيه نشينی بيداد می 

دستمزدھای معوق و پرداخت .  کند 
نشده چندين برابر زير خط فقر 
کارگران که از يک ماه تا چندين ماه 
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! عليه بيکاری متشکل شويم  

م  ابت رژي ه ھای ث اي تقريبا يکی از پ
ت وده اس د از .  ب ع ر و ب ن اواخ اي

ات  الف ن اخت انتصاب مجدد روحانی اي
ه است ت رف ات .  اوج بيشتری گ الف اخت

ژاد  رژيم به جايی رسيده که احمدی ن
گم ھاش  ي و دار و دسته اش ميگم م

ت ده اس روع ش ن .  ش ي ن ا چ ال ب ب ق
مواردی از طرف سازمان اطالعات و 
ه  ی ب ه اي سپاه بعنوان نمايندگان خامن

ظر .  شدت برخورد ميشد ه ن ون ب ن اک
واردی  ن م ميرسد که رژيم در ھمچي
باانعطاف بيشتر با اختالفات درونيش 
را  برخورد ميکند و خامنه ايی ھم ظاھ
ی از  دان ن ار چ ا ک رده و ي سکوت ک

ح .  دستش ساخته نيست وضي ا ت ف ط ل
 دھيد که دليل آن چيست؟

 

امروز بحران :عزيز آجيکند 
اقتصادی عميقی  سراپای 
جمھوری اسالمی را فرا گرفته 

تمام جناحھای ريز و . است 
درشت رژيم اين را به خوبی 
درک کرده و برای برون رفت 
از اين بحران و حفظ و استحکام 
جمھوری اسالمی تالش ميکنند 
و  باھم در اين راستا توافق 

.دارند   

اصالح طلبان حکومتی از 
دوازدھمين " انتخابات"مقطع 

دوره انتخابات رياست جمھوری 
رسما و عمال ھژمونی 
اصولگرايان ميانه رو به 
رھبری روحانی را پذيرفته 
بودند، با سخنرانی و کمپين ھای 
تبليغاتی سعی ميکردند رويکرد 
سازش با قدرت ھای غربی را 
مھمترين دستاورد ائتالف 
اصالح طلبان حکومتی و 
روحانی جلوه دھند و از اين 
طريق راه را برای بازگشت 
دوباره به دايره نيروھای خودی 

اصالح طلبان . رژيم ھموار کنند
حکومتی که حتی تکرار 
شعارھای گذشته خود را نيز 
برای نظام اسالمی ھزينه بردار 
می دانستند در اين دوره تالش 

کردند که مردم را به صبر و 
انتظار دعوت کرده و آنھا را از 
طرح و پيگيری خواسته ھايشان 
برحذر دارند و سکوت را در 
برابر منفعت نظام برای دوره 
.ای پيشه کنند  

کشمکش ميان اين جناحھا در 
ھر دوره ای که موقعيت 
نظامشان در خطر بيافتد موقتا 

نگران از . فروکش پيدا ميکند
خطر فروپاشی اقتصاد ايران و 
ھراسان از خطر طغيان خشم 
مردم،  عمال آنھا را متحد و 
يکپارچه ميکند و سياست 
سکوت در قبال ھمديگر را 
اختيار و اختالفات را کنار 
.  ميگذارند  

در عرصه خارجی و به زانو 
در آمدن رژيم جمھوری اسالمی 
در بحران ھسته ای، آينده اين 
نظام را با مشکالت جدی روبه 

آمريکا می .رو کرده است 
خواھد که رژيم جمھوری 
اسالمی در تجديد نظم 
امپرياليستی در خاورميانه به 
سھم بسيار کمتری تمکين کند و 
سياست ھای عملی خود را با 
استراتژی آمريکا در اين منطقه 

رژيم جمھوری . انطباق دھد
اسالمی که اکنون يک پای 
جنگ داخلی در عراق و بحران 
در سوريه و بی ثباتی در لبنان 

مورد نظر " ثبات"است بايد به 
آمريکا در اين کشورھا ياری 
رساند و نيروی سپاه پاسداران 
را از سوريه  ومنطقه بيرون 
بکشد و در قدم ھای بعدی از 
حمايت ھای مالی و تسليحاتی 
حزب هللا در لبنان و گروھھای 
ارتجاع اسالمی در خاورميانه 

بنابراين  تنھا . دست بردارد
توافق در زمينه حل بحران اتمی 

پايان کار برای جمھوری 
. اسالمی و دولتمردانش نيست

فشارھای کنترل شده بر 
جمھوری اسالمی کماکان 
.ادامه دارد   

در عرصه داخلی ھم روند 
رو به رشد اعتصابات و 
اعتراضات کارگری در چند 
ماه اخير يکی ديگر از 
فاکتورھای جديد فشار بر 
نظام جمھوری اسالمی در 

کارگران . اين دوره است
نشان داده اند که نه به وعده 
ھای سرخرمن روحانی 
دلخوش کرده و نه به توصيه 
ھای اصالح طلبان حکومتی 

اين . و اصولگرايان 
مبارزات جدای از نقش 
حساس و تعيين کننده ای که 
در حفظ و تقويت فضای 
مبارزاتی و باز کردن فضای 
سياسی جامعه و به عقب 
راندن سياست ارعاب در دل 
اوضاع کنونی دارد و سران 
رژيم را با مشکالت و بحران 
.داخلی روبه رو کرده است  

امروز از سوی ھر دو جناح 
ھشدار داده ميشود که 

اختالفات را کنار بگذارند و  
و ھمديگر را نصحيت ميکنند 
که سياست وحدت را در پيش 
گيرند و دورۀ رقابت را پشت 

. سر گذارند   

احزاب و   : سوسياليسم امروز
جرياناتی از چپ و راست مجددا 
بروی اين اختالفات درون حکومتی 
د  ن کن حساب باز کرده اند و فکر مي
د که  ن و بعضا برای آن تالش ميکن
د و  به کمک آن رژيم را عقب برانن

ا .  يا حتی سرنگون کنند به نظر شم
اين تحليل و ارزيابی درست است؟ 
ات  الف شود از اخت ي و يا اسا سا م
ی  گون ع سرن ف ه ن م ب ی رژي درون
ره  ھ الم ب وری اس ھ م ی ج الب ق ان

 گرفت؟

اين سی و يکم مرداد اگر درھرشھر 
و منطقه معلمين شاغل و بازنشسته 
به اتفاق و به ھمراه خانواده 
ھايشان در مقابل ادارات آموزش و 
پرورش در برابر استانداری و 
فرمانداری تجمع و اعتراض کنند 
چه می شود؟ می خواھم بپرسم اگر 
در ھمين سی و يکم مرداد چندين 
ھزار کارگر بازنشسته صنايع فوالد 
اصفھان به ھمراه خانواده ھايشان 
به ميدان بياييند چه می شود ؟ اينھا 
تنھا اشاره به نيروی بيکران و 
دگرگونی ساز و قدرتمند و توفنده 
مبارزات کارگری در حاشيه ھا و 

امروزه در قاموس .  جوانبی است 
حکومت جھل و جنايت و فساد 
اسالمی ديگر اقشار و اليه ھای 
... اجتماعی از زنان و جوانان و

ھمه عاصی وھمه  خواھان خالصی 
فرھنگی و برچيدن بساط اين 

تا حکومتند اما چگونه و از کجا ؟ 
بطور واقعی ، تا بطور ملموس و 
زنده سازمان نيابيم ، متشکل نشويم 

بايد به سمت تشکيل .  ھيچ کاره ايم 
بايد به .  کميته ھای محالت رفت 

قدرت کميته ھای محالتمان حکومت 
اوباش داعشی رااز محل زيست و 
... زندگيمان بيرون و طرد نماييم و

بايد به سمت برپايی تشکلھا و 
نھادھای حمايت و دفاع از حقوق 

بايد .  زنان و کودکان رفت 
دستھايمان يکی شود ، بايد متحد 
شويم ، بايد متشکل وسازمان يافته 
ھر روز مصمم تر، پرشور تر و 
گسترده تر برای آزادی و برابری 
برای رفاه و خوشبختی وبرای 
نابودی و سرنگونی حکومت 

 .اسالمی سرمايه داران به پا خيزيم 

ميز گرد 
سوسياليسم 
امروز حول 

اوضاع 
 سياسی ايران

 عزيز آجيکند

سم امروز ي ال ر ھمه   : سوسي ب
عيان است که جمھوری اسالمی 
بعنوان حکومتی مرتجع و مذھبی از 
وان  ن ع يک طرف و از طرف ديگر ب
حران  ا ب ه دار ب اي دولت طبقه سرم
ا  ب ري ق متولد شده و اين بحران را ت
ا خود  ردن ب در چھار ده حکومت ک

رده است ل ک ل .  حم ي ن دل ي م ه ھ ب
احی  اختالفات درون حکومتی و جن
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! کارگران به پروسه تشکيل حزب خودتان به پيونديد  

مناسبی برای عقب راندن 
اکنون . جمھوری اسالمی باشد

که زمينه ھای اصالح رژيم از 
درون با گسترش اعتراضات 
مردمی  از ميان رفته و نقش 
اپوزويسيون به خصوص 
اپوزسيون مارکسيت و انقالبی 
برجسته شده است، دليلی برای 
خوشبين شدن به تشديد اختالفات 
رژيم وجود ندارد و نمی تواند 

جناحھای . کار را يکسره کند 
جمھوری اسالمی در ھر 
شرايطی برای حفظ نظام خود 
متحد و فشار را بر مخالفان خود 
بيشتر  و ماشين سرکوب و 

. اعدام را به کار می اندازند 
احزاب و گروھای سياسی جدا 
از اينکه بايد از نقاط ضعف 
رژيم نھايت استفاده را برای 
سرنوگونی بکنند بايد بر نقاط 
ضعف خود نيز غلبه نمايند و با 
باز تعريفی از خود  و با تجديد 
نظر درفرھنگ سياسی منطبق 
با اصول دمکراسی ، خود را با 
جنبشھای واقعی جامعه پيوند 
دھند و به پراکندگی خود پايان 

.دھد   

تجربه نشان ميدھد که چشم 
دوختن به اختالفات رژيم و  
سياست دست روی دست 
گذاشتن و در انتظار ماندن ، 
مبارزه انقالبی را  به سکوت 

جنبش . مرگبارميکشاند
اعتراضی و مطالبات مردم 
جامعه ايران به سوی تغيير فقط 
از پايين و با اتکا به طبقه 
کارگر و مردم زحمتکش امکان 

پس بايد قدم به قدم . پذير  است 
با خواستھای برحق مردم پيش 
رفت تا کل نظام جمھوری 
.  اسالمی را سرنگون کرد  

روز سم ام ي ال ي از طرف   : سوس

وان  ن ع ديگر با روی کارآمدن ترامپ ب
ھای  ت رئيس جمھوری امريکا و مخالف
ران در  م اي ا رژي پ ب رام ر ت ت ش ي ب
نج و  م چي گر رژي ار دي پيامھايش ب
ت  ه دول ا ب ک ا ات م ب ی رژي گون سرن
امريکا و قدرتھای غربی را در دستور 
ه  ل بخشی از  اپوزيسيون راست از جم
ان و احزاب  ب ل مجاھدين و سلطنت ط
که در  ان ن چ کرد قرار داده است و ھم
ن  م اي وده اي د ان ب م شاھ ه ھ ذشت گ
ھای احزاب چپ  مسئله بروی سياست

ا .  ھم تاثير داشته است ا آي از نظر شم
امريکا تصميم به تغيير رژيم را دارد؟ 
د  ي ا ام ايا کارگر و مردم زحمتکش ب
ی  ع ف ه ن ل ئ ن مس ه ان از اي ن ب بست

 ميبرند؟

    

اپوزيسيون :عزيز آجيکند
مخالف  جمھوری اسالمی و 
جريانات ناسيوناليست و احزاب 
کورد که جايگاه سياسی قابل 
توجھی در ميان مردم ايران 
ندارند و در حاشيه قرار گرفته 
اند و اميدشان را در يک مبارزه 
واقعی برای پايان دادن به عمر 
جمھوری اسالمی بکلی از دست 
داده اند ، سالھاست موفقيتشان 
را در گرو سياستھای دولتمردان 
آمريکا می بينند و به دستبوسی 

. سناتورھايش افتاده اند 
سياستھای آمريکا را تبليچ 
ميکنند و شخصيتھای کامال پرو 
.آمريکايی از خود ساخته اند  

به تھديدھا و فشارھای وارده از 
طرف آمريکا به ايران اميد بسته 

با روی کار آمدن دونالد . اند 
ترامپ دوباره ديپلماسی خود را 
با کاخ سفيد از سر گرفتند و 
مرزھا را در نورديدند و با 
ترامپ  و ھمکارانش در 
وزارت خارجه و مھرھای 
نظامی آن ارتباط بر قرار کردند 
و انتظار داشتند و دارند که 
آمريکا آنھا را در سرنگون 
کردن رژيم ايران ھمراھی و 
حمايت و پشتيبانی معنوی و 

.مالی کند   

رھبران احزاب کورد در 
حالی که اعتراض جھانی 
عليه سياستھای جنگ طلبی 
دونالد ترامپ در سراسر 
جھان در جريان بود ، خود 
را به کاخ سفيد رساندند و از 
دولتمردان و ھمکاران دونالد 

.  ترامپ ياری جستند   

انتخاب دونالد ترامپ و 
فشارھای کاخ سفيد  و 
تھديدھايش عليه برجام و 
دولتمردان ايران اميد را در 
دل سران ديگر احزاب  
اپوزيسونی از قبيل مجاھدين 
و سلطنت طلبھا و جريانھای 
ناسيوناليست کورد زنده 

اميد بستن به مداخله .کرد 
گری آمريکا ويا دل خوش 
کردن به جناحی از رژيم و 
کوبيدن بر طبل مذاکره به 
بخشی از ھويت اين جريان 
. ھا تبديل شده است  

دونالد ترامپ در ھمين مدت 
کوتاه  از به قدرت رسيدنش 
نشان داده که نمی تواند يک 
سياستمدار باشد و ھمانند يک 
سياستمدار حرفه ای در ميدان 
. سياسی حضور پيدا کند

رفتار او تفاوت يک سياست 
مدار با يک تاجر را به خوبی 

از اين منظر . آشکار ميکند 
نبايد تھديدات وی را جدی 
گرفت و اشتباه محض است 

. که به او و قدرتش تکيه داد   

معموال سياست مداران 
درباره سخنان، تصميمات و 
اقدامات خود سنجيده و فکر 
شده عمل می کنند و ھميشه 
راه بازگشتی برای خود باقی 

از سوی ديگر . می ميگذارند

احزاب و  :عزيز آجيکند
بطور کلی جريانات چپ سنتی 
محصول منطقی و تاريخی 
يک شيوه استبداد حکومتی 
است، جمھوری اسالمی نيز با 
اعمال سی و ھشت سال خفقان 
و ديکتاتوری ، اپوزيسيونی با 
نيروھای سياسی و مدنی 
درابعاد گسترده پديد آورده 

گر چه امروز اين . است
اپوزيسيون در وضعيت 
آشفتگی سياسی با معضل 
پراکندگی و اضمحالل روبرو 

بدون شک علت .  شده است
پراکندگی نه در تنوع عقايد 
سياسی که بداليل غير منطقی 
اختالفات گروھی و گاھا 
تشکيالتی بصورت سنتی است 
که نشات گرفته از نوستالژی 
و آنتاگونيسم سياسی چھار دھه 

عدم تکوين . پيشين خود است 
اين شيوه  فرھنگ اپوزيسيون 

منجر به عدم انطباق آنھا  با  
شرايط سياسی کنونی، 
مطالبات اجتماعی و جنبش 
سياسی موجود در منطقه شده 

.است   

با توجه به فرھنگ سياسی  
متزلزل و در حاشيه قرار 
گرفتن احزاب سياسی گفتمان 
سرنگونی جمھوری اسالمی 
از طرف اين جريانت اعم از 
چپ و راست به حاشيه رانده 

دوری از جنبش  .  شده است 
و مردم  و جامعه و پراکندگی 
و نامنسجم  بودنش تاثيرات 
ويرانگرخود را بر جنبش 
سرنگونی گذاشته است و 
باعث شده  که جمھوری 
اسالمی تا به امروز در قدرت 

به ھمين دليل اين . باقی بماند 
اپوزيسيون به تنھايی و در 
چنين شرايطی نمی تواند  بديل 
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! اتحاد کارگری عليه بيکاری  

پشتيبان و حامی  سرمايه داران 
بوده و بر ضد کارگران عمل  

توسل به خشونت و .کرده است 
سرکوب عريان،  وسيله اصلی 
دولت و بطور کلی رژيم 
اسالمی  برای رسيدن به اين 
. اھداف ضد کارگری بوده است

فراگيرتر و پر دامنه تر شدن   
مبارزه و اعتراضات کارگران 
و ديگر قشرھای جامعه اگر چه 
اساسا جنبه دفاعی داشته و در 
واقع واکنش آنھا در مقابل  
يورش گسترده و بی رحمانه 
طبقه حاکم  و رژيم اسالمی  به 
سطح معيشت آنان، تشديد 
استثمار، تحميل  شرايط بدتر 
کار و بی حقوقی بيشتر بوده 
است، اما نکته اصلی و مھم  در 

نکته .  ھمين واکنش  نھفته است
اين است که در اين يورش که 
برمتن سرمايه داری بحران زده 
و فلج شده ايران تداوم داشته 
است،مردم به ھيچ رو قربانيانی 

جدال و نبرد . خاموش نبوده اند
طبقاتی سھمگين و سختی در 
جريان بوده است، جدال و 
نبردی  که ھمچنان ادامه دارد و 
کليت نظام با ھمه جناحھای 
. ريزو درشتش را در بر ميگيرد

اعتصاب ھا و تجمع ھا  فعاالن 
مدنی و مبارزات کارگران  در 
حقيقت  تبلور اين نبرد طبقاتی 

مردم و کارگران و . است
زحمتکشان از کليت نظام 
. جمھوری اسالمی متنفر ھستند 

وجود اين رژيم با ھمه 
جناحھايش را مانع اصلی در 

.برابر خواستھای خود می بينند   

امروز آثار و عواقب زيانبار 
تشديد بحران اقتصادی و تداوم 
تحريم ھای بين المللی و 
اختالفات درونی ميان جناح 
ھای رژيم ، فشار بر طبقه 

كارگر ايران را به شدت افزايش 
ھمچنانکه می بينيم . داده است 

توقف توليد و تعطيلی کارخانه 
ھا به نحو بيسابقه ای بسياری از 
کارگران شاغل در کارخانه ھا 
و صنايع را به خيابان ھا ريخته 
.و از کار بيکار کرده  است  

خامنه ای، دولت مداران، 
نمايندگان مجلس اسالمی و 
مقامات سپاه پاسداران بارھا از 
خطر خيزش کارگران  و جامعه 
. ايران صحبت به ميان آورده اند

بر متن اين ترس و نگرانی 
مقامات دولت جديد با دادن 
وعده بھبود وضع اقتصادی، 
کاھش اجاره بھا و قيمت ھا و 
حتی افزايش حداقل دستمزد 
کوشيده اند تا کارگران را در 
.حالت انتظار نگاه دارند  

واقعيت اين است که اين سطح 
از گرانی و اين سطح از فقر و 
گرسنگی، ديگر برای کارگران 
و توده ميليونی مردم قابل تحمل 
نيست و کارگران و مردم ايران 
ھيچ سر آشتی با اين رژيم 
ندارند  و دير يا زود کاسه صبر 
آنان لبريز خواھد شد و برای 
نجات خود و فرزندانشان از 
گرسنگی، مبارزات خود را 

کارگران و . گسترش خواھند داد
توده ھای مردم زحمتکش در 
جريان اعتراض و مبارزات 
تاکنونی آنقدر تجارب با ارزش 
به دست آورده اند تا با تشخيص 
درست توازن قوای موجود، با 
کمترين ھزينه ھا و در اشکال 
متنوعی از مبارزه، جمھوری 
اسالمی را به چالش بکشند و 
عليه فقر و گرسنگی پا به 
مرحله ديگری از مبارزه 
. بگذارند  

 

روز        م ام س ي ال ي وس  :س
ری،  ارگ االن  ک ع ف ف اي وظ
شھای  ب االن جن ع ا و ف ھ کمونيست

 اجتماعی در اين شرايط چيست؟
 

:                  عزيزآجيکند
در شرايط کنونی بايد در دو 

جھت اصلی گام برداشت      
                         

اول تثبيت مطالبات و 
شعارھای واحد مبارزاتی در 
ميان مردم و دوم مرتبط 
کردن فعالين و پيشروان 
کارگری بخش ھای مختلف 
جنبش کارگری و ديگر 
فعاالن جنبشھای اجتماعی به 

وحدت در ميان . يکديگر
قشرھای مختلف جامعه و 
مطالبات و شعارھا ی 
مشترک گام مقدم ھر نوع 

ھمين . وحدت در مبارزه است
ساده ترين شکل وحدت از 
طريق مطالبات و شعارھای 
واحد به فعالين جنبشھای 
اجتماعی و پيشروان کارگری 
امکان می دھد تا روحيه 
ھمبستگی و آگاھی طبقاتی، 
تشکل پذيری و اعتماد بنفس 
و ايمان به قدرت خود را در 

  . .جامعه باال ببرد

فعالين  جنبشھای اجتماعی و 
پيشروان کارگری به ھر 
درجه که می توانند بايد 
وحدت و ھماھنگی در 
مطالبات و در عمل مبارزاتی 
کارگران و مردم زحمتکش 
جامعه  بوجود آورند، در 
چنين شرايطی جنبش 
کارگری و جنبشھای 
اجتماعی يک گام به اعتال 
مبارزاتشان و به سازمانيابی 

ترامپ وعده بازسازی آمريکا 
را داده و اغلب شعارھا و 
وعده ھای وی معطوف به 

به راه . داخل آمريکا است
انداختن يک جنگ نظامی 
فرسخ ھا دورتر از خاک 
آمريکا تناسبی با اين وعده 
.ترامپ ندارد  

بنابراين در مجموع بايد گفت 
ترامپ برجام را اجرا خواھد 
کرد و قصد حمله نظامی به 

در نتيجه .ايران را نيز ندارد 
ھيچ بھانه ای برای حمله 
. نظامی به ايران وجود ندارد

تنھا نکته نگران کننده احتمال 
بروز حوادث پيش بينی نشده 

به طور مثال در خليج . است
فارس نيروھای دو کشور به 
صورت اتفاقی يا در اثر 
سوءتفاھم با يکديگر برخورد 
کنند که در آن صورت ممکن 
است ترامپ بخواھد تصميم 
سختی اتخاذ کند که قبل از ان 
بايد اذھان عمومی را برای 
تصميم خود آماده کند که اين 
..شايد در توان ترامپ نباشد  

سم امروز ي ال ار   : سوسي ن در ک
مسائلی که در باال به آن اشاره شد 
راض و  ن اعت ت رف اال گ د ب ا شاھ م
ارگری و مردمی از  ات ک صاب اعت
رات،  اب خ ران م ارگ جمله اعتصاب ک
تجمع و اعتصاب بخش زياد و نسبتا 
ان و  م ل ع ران، م ارگ ری ک راس س
کارمندان بازنشسته، کارگران فشار 
می،  روشي ت ران پ ارگ رق، ک قوی ب
شکر  ي اخيرا ھم اعتصاب کارگران ن
از  ھفت تپه و تظاھرات مردم برای ب
ا  پس گيری سپرده ھايشان از بانکھ

م ي ت ر ھس گ وارد دي ر .  و م ظ ه ن ب
ن  ن اي ي اب شماآيا رابطه ايی ھست م
اعتصابات و اعتراضات با بحران و 
ا  احھای حکومت و ي اختالف جن

 سياست رژيم چينچ از باال؟

 

حکومت :عزيز آجيکند
جمھوری اسالمی ھميشه 
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!مرگ بر سرمايه داری  

طی چند ماه اخير  پيوستتن دھا 
انسان مبارز و سوسياليست  به 
پروسه تشکيل حزب سياسی 
جديد در ايران را به اطالع 

در ادامه استقبال  .عموم رسانديم
گسترده ای که از پروسه تشکيل 
يک حزب رزمنده و 
سوسياليستی در ايران و منطقه 

زيادی  ميشود انسانھای مبارز 
در صدد پيوستن به اين حزب 

اکنون مايه افتخار ما .  ھستند
فعال   ٢٤است که پيوستن  

مبارز سوسياليست و آزاديخواه 
ديگر را به اين تالش انقالبی و 
ايجاد حزب سياسی جديد اعالم 

 . کنيم
 

حميد -١ :اين رفقا عبارتند از
-٣شاھين حيدری-٢محمدی

سيوان -٤ساروملکشاھی
-٦شيرکو قھرمانی -٥رحيمی

ھاشم محمودی  -٧اشکان فتاحی 
عارف -٩بھمن مرادی -٨

-١١محمد احمدی -١٠احمدی 
آرزو ويسی -١٢سوما رستمی 

آرام -١٤شادمان محمدی -١٣
امير حسين -١٥محمدی 

شھريار محمدی -١٦ابراھيمی 
تينا -١٨بارزان شعبانی -١٧

-٢٠ھنر سليم پيرکی -١٩لطفی 
اختر فتحی -٢١ميالد محمدی 

سجاد -٢٣ريژوان رضائی -٢٢
 ...-٢٥حيدراروميه -٢٤اروميه 

به تک تک اين مبارزين و 
انسانھای شريف خوش آمد گفته 
و خوشحال ھستيم که چون تن 
واحد و برابر برای ايجاد يک 
حزب سوسياليستی و انقالبی 
ھمرزم و ھمسنگر ھم خواھيم 

 .بود
 

ھمه مبارزين راه آزادی، 
برابری و سوسياليسم و ھمه 
کسانی که خواھان سرنگونی 
کليت رژيم جنايتکار اسالمی 
ھستند به پيوستن به اين تالش و 
حزب انقالبی جديد فرا 

 .ميخوانيم
 
 

مرگ بر جمھوری 
 !اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم
 

ھيئت برگزار کننده 
کنفرانس موسس 

 حزب
اوت  ٦ -١٣٩٦مرداد  ١٥

٢٠١٧ 
 org.simroz.www 

ادرس مايل و تلفنھای 
 :تماس

iransocialist2017@g
mail.com 

0046762349683 
00447740076631 

004792831376 
009647510034303 

آخوندھايی چون کاشانی و 
بھبھانی و ديگران ھمه با ھم 
در تبانی و زدو بند و معامله 

برای نابودی و ...و توطئه و
سرنگونی مصدق در تالش 
وتقال بوده اند محفوظ ، اينکه 
حزب خائن توده در آن زمان 
با توجه به تشکيالت نظامی و 
سازمان افسرانش درارتش 
دارای نفوذ واطالعاتی بوده 
و مدام به جناب آقای مصدق 
الدوله قھرمان ملی و انبار 
دار نفت ھشدار و بيدار باش 
داده محفوظ ، اينکه به دليل نا 
پيگيری وسستی و کوتاھی و 
عدم توجه  جناب مصدق به 
آالرم ھای حزب توده شاه و 
امريکا و کودتا گران 
سرانجام موفق و پيروز می 

محفوظ ، اما نکته ...شوند و
اصلی ،از آنجايی که حزب 
توده ، جبھه ملی ، مصدق و 
کل جريانات و گرايشات 
مذھبی ناسيوناليستی آن 
دوران ھمگی در يک صف 
واحد قرار داشته اند و ھمگی 
از يک آخور ارتزاق ميکرده 
اند و به يک صف طبقاتی 
بورژوازی آن دوران تعلق 
داشته اند آيا شک و ترديدی 
ھست ؟ا گر مصدق و جبھه 
ملی چی ھا و حزب توده بر 
فرض اينکه کودتايی نمی شد 
و پيروز و ماندگار صحنه 
سياست آن دوران می بودند 
آيا وجود و ماھيت اينھا ، آيا 
نتيجه حکومت و قدرت اينھا 
برای توده ھای مردم ، برای 
کارگران و زحمتکشان 
ارمغانی از جنس آزادی و 
برابری و رفاه و خوشبختی 
ميداشت ؟ قدرمسلم ھمه اين 
جريانات ملی و مذھبی و 
شرق زده ارتجاعی ھر يک 

صفوف خود نزديکتر می 
شوند و آمادگی رھبری 
اعتراضات توده ای را پيدا 
.  می کنند و در دست ميگيرند  

طبقه کارگر و تمام نيروھای 
موافق سرنگونی جامعه 
سرمايداری تا زمانی که به 
ايدئولوژی انقالبی و به تفکر 
سياسی انقالبی مجھز نشوند 
ھيچ گامی در راه ريشه کن 
کردن سرمايه داری نمی تواند 
.بردارند  

امروز، مھمترين و عاجلترين 
وظيفه پيشروان طبقه کارگر و 
ديگر جنبشھای مردمی ، دامن 
زدن به يک مبارزه سياسی 
ھمه گير در قبال اوضاعی 
است که جمھوری اسالمی بر 

اين . سر مردم آورده است 
وظيفه است که رابطه اين 
جنبشھا را  با ھمديگر تعيين 

در اين رابطه عالوه . می کند
بر  سازماندھی مبارزات 
صنفی و اقتصادی کارگران و 
قشرھای مردم زحمتکش الزم 
است  فعالين کارگری و 
جنبشھای اجتماعی در بطن 
مبارزات جامعه ايران متحدانه 
عمال کنند و در اين شکی 
نيست که  اين اقدام انھا کمک 
ميکند که صحنه سياسی 
جامعه  را  کامال دگرگون 
کنند و آنھا را قادر به ايفای 
نقش تاريخساز در فردای 
.آزادی خواھد کرد  

اطالعيه در باره، 
رفيق  ٢٤پيوستن 

ديگر به پروسه 
 تشکيل حزب

حزب خائن توده، 
انصاف کاظم نيکخواه، 
 !صورت مسئله عوضی

 کامران پايدار

اخيرا تلويزيون کانال جديد در 
مناظره ای با کاظم نيکخواه از 
رھبری ح ک ک به بحث و 

 28بررسی پيرامون کودتای 
و حاشيه ھای  1332مرداد سال 

اين مناظره .  آن پرداخته است 
در نشريه انترناسيونال شماره 

در .  ھم منتشر شده است 723
جايی از اين مصاحبه و با طرح 
يک صورت مسئله عوضی از 
قرار انصاف آقای کاظم نيک 
خواه برای حزب خائن توده به 

کاظم نيکخواه می .  درد می آيد 
بسيار بی انصافی است :  گويد 

که کسی بخواھد حزب توده را 
متھم به شکست مصدق و 

 !پيروزی کودتا بکند؟
مرداد  28اينکه قبل از کوتای 

و از مدتھا قبل امريکا و شاه  32
وعواملشان و ازجمله 
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! نه به فقر و گرانی  

iransocialist2017@g
mail.com 

0046762349683 

00447740076631 

004792831376 

0046700929993 

مي رسيد و در تاريخ ھي 
 .تكرار مي شد

 
كشتن دختر بچه ھا، زنان و 
مادران را نه شنيده و نه 
خوانده بوديم، جمھوري 
اسالمي رسمش كرد با اعدام 

دختر و زن  1500بيش از 
. 64و  60در فاصله سالھاي 

فقط در اين ليست كه كامل ھم 
نيست، در كنار نفيسه اشرف 
جھاني ده ساله، مريم اسدي 
يازده ساله، افسانه فارابي 

دختر  9دوازده ساله، جزو 
سال  13بچه اعدام شده زير 

  .اند
فاطمه جبارزاده انصاري، 
شھال قرباني، فاطمه ساجدي، 
سه دختر بچه سيزده ساله، 

دختر بچه اعدام شده  22جزو 
  .و پانزده سال اند 13بين 

ساله،  15نسرين نوري ماني 
فرزانه صبوري و مريم 

ھر (صدراالشراف ھفده ساله 
، جزو )سه حاق آويز شده

دختر نو جوان اعدامي  187
 .سال اند 18زير 

خطيب شھيدي دختر نوجوان 
ساله به ميدان اعدام  15

نرسيد، او زير شكنجه كشته 
زني است  60شد، او جزو 

كه زير شكنجه به قتل 
  .رسيدند

جنين ھشت ماھه طاھره آقا 
خان مقدم در شكم مادرش تير 
باران شد، طاھره آقاخان 

 47مقدم، يكي است در ليست 
نفري زنان حامله اعدام شده 

 .دراين ليست

 70سكينه محمدي اردحالي 
ساله، مادر نه فرزند از اعدام 

. سال است 70شدگان باالي 
جوانترين اعدامي در اين 

نفيسه .  ليست ده ساله بود
جوانترين كودك اعداميست، 
جوانترين اعدامي زن و 

بخشا گرايشات و رگه ھای 
خاصی از سيستم و مناسبات 

 .طبقه بورژوازی ھستند 

ھمه اين جريانات ملون  
بورژوا ناسيوناليستی چه ربط 
و منفعتی به حال جنبش چپ و 
کمونيستی و چه ربط و 
منفعتی به حال مبارزات 

. کارگران و زحمتکشان دارند 
آيا بين حزب خائن توده و 
مصدق و جبھه ملی و شاه 
ونھضت آزادی و ديگران 
 تفاوتی ماھوی موجودھست ؟

حزب خائن توده ھمان جريان  
بورژوا ناسيوناليستی است که 
از مصدق و خمينی حمايت 
کرده برايشان جاسوسی و آدم 
فروشی کرده و برای به 
پيروزی رسانيدن اين جانوران 
ضد جامعه و مرتجع ھيچگاه 

 .فرو گذاری نکرده است

حزب خائن توده ھمان جريان  
ارتجاعی است که در ادامه 
ھمان سياستھای ھميشگيش 
حتی ھمين امروز از سران و 
احزاب  فاسد و دزد و منفور 
حکومتھای بورژوازی امثال 
ديلما روسف در برزيل و 

 !! جمھوری بوليواری 

امثال نيکوالس مادرو دزد و 
قاتل در ونوزوئال حمايت و 

در اين ميان .  پشتيبانی می کند 
آنچه بيشتر جالب توجه است 
طرح يک صورت مسئله 
عوضی و ارايه يک پاسخ 
الکن و اخالقی از جانب کاظم 

اين چيزی .  نيکخواه است 
نيست جز سرگيجه سياسی و 
توھمات رھبران حزب 

 .کمونيست کارگری 

اعالم شماره حساب 
بانکی و رسيد کمکھای  

 !مالی  دريافت شده

به منظور کمک مالی به  
پيشبرد چند پروژه فوری و 
ضروری مربوط به تاسيس 
حزب، کمک ھای مالی زير از 

 طريق 
رفيق سالم زيجی جمع آوری و 
 : به ان پروژه اختصاص داده شد

 کرون ١٠٠٠ابراھيم باتمانی     
 ھزار دينار ١٥٠ا   –شيرين  
 ھزار تومان ٥٠٠پ   -ک
 دالر ٥٠٠گ  -ی 

 دالر ١٠٠٠سالم زيجی 
ھيئيت برگزار کننده ضمن 
تشکر عميق از کمک مالی آن 
دوستان از ھمه مبارزين راه 
آزادی و برابری می خواھد به 
اين مبارزه و اين حزب کمک 

نبود امکانات مالی  .  مالی نمايند
يکی از مھمترين  موانع  سر 

ھر ميزان .  راه کنونی  ما است
از کمک مالی شما  انسانھای 
مبارز و دلسوز مستقيمان به 
پيشرفت ما در جھت ايجاد يک 
حزب بزرگ سياسی، سالم ، 
مبارز، سوسياليستی و عليه 
جمھوری جنايتکار اسالم کمک 

 .فوری خواھد کرد

شماره حساب موقت 
 :ما

ڵطفا از طريق اين شماره حساب 
کمک ھای مالی خود را برای 

 :ما بفرستيد 
 

SWEDENBAN 
SEB K 
50550056411  

 

ھيئت برگزار کننده 
 کنفرانس موسس حزب

org.simroz.www 
ادرس مايل و تلفنھای 

 :تماس

اسامی کودکان اعدام 
67-60 شده بين سالھای  

درليست دھھاھزارنفري اعدام 
، يك 60شدگان سياسي دھه 

اعدامي ھست كه به تنھايي 
ميزان خشونت جمھوري 

 اسالمي
است، او كوچكترين واحد 
اعدامي است، واحد كشتار 

 .است
او نفيسه اشرف جھاني، كودك 
دبستاني است، كه به جرم 
محاربه با خدا در دادگاه 
اسالمي، محكوم به مرگ شد و 
  .جلوي جوخه اعدام تيرباران

اين اعدام به تنھايي درعقل نمي 
 .گنجيد، واپس زده مي شود

او در ده سالگي زني است در 
نفري  2000ليست حدود 

كه اين .  اعداميان سياسي زن
خود نه قرينه اي در تاريخ 
ايران دارد و نه در تاريخ جھان 

نه با عرف قابل توضيح .  مدرن
برادركشي و .  است نه با شرع

پدركشي با گوشمان آشنا بود، 
پسر كشي سابقه اش به اسطوره 
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! مرگ بر جمھوری اسالمی  

خون ھم به آن نمي نشيند به قتل 
او جزو محكوميني .  رسيده اند

است كه نمايش اعدامشان در 
مال عام، تنھا، نمايش به احتزاز 
در آوردن پرچم جمھوري 

نگاه كنيد به .  اسالمي است
نمايش چادري بر دار جرثقيل 

مال .  كه ھمواره تكرار مي شود
ديروز يا براي فردا، در اين جا 

  .يا در آنجا

كشتن دختر بچه ھا، .  مي شد
زنان و مادران را نه شنيده و نه 
خوانده بوديم، جمھوري اسالمي 
رسمش كرد با اعدام بيش از 

دختر و زن در فاصله  1500
فقط در اين .  64و  60سالھاي 

ليست كه كامل ھم نيست، در 
كنار نفيسه اشرف جھاني ده 
ساله، مريم اسدي يازده ساله، 
افسانه فارابي دوازده ساله، 

دختر بچه اعدام شده  9جزو 
 .سال اند 13زير 

فاطمه جبارزاده انصاري، شھال 
قرباني، فاطمه ساجدي، سه 

 22دختر بچه سيزده ساله، جزو 
و  13دختر بچه اعدام شده بين 

  .پانزده سال اند
ساله،  15نسرين نوري ماني 

فرزانه صبوري و مريم 
ھر (صدراالشراف ھفده ساله 

 187، جزو )سه حاق آويز شده
 18دختر نو جوان اعدامي زير 

 .سال اند

خطيب شھيدي دختر نوجوان 
ساله به ميدان اعدام نرسيد،  15

او زير شكنجه كشته شد، او 
زني است كه زير  60جزو 

جنين .  شكنجه به قتل رسيدند
ھشت ماھه طاھره آقا خان مقدم 
در شكم مادرش تير باران شد، 
طاھره آقاخان مقدم، يكي است 

نفري زنان حامله  47در ليست 
 .اعدام شده دراين ليست

 70سكينه محمدي اردحالي 
ساله، مادر نه فرزند از اعدام 

. سال است 70شدگان باالي 
جوانترين اعدامي در اين ليست 

نفيسه جوانترين .  ده ساله بود
كودك اعداميست، جوانترين 
اعدامي زن و جوانترين محارب 
با خداست در ليست دھھا ھزار 

 .نفري اعدام ھاي سياسي

اعدام ھا ي جمھوري اسالمي 
بي مثال بود،  64تا  60در سال 

كشتار بخش .  اما نه در تعداد
وسيعي از رھبران، كادر ھا و 
ھواداران سازمان ھاي سياسي، 
كشتار كمونيست ھا يا كه كشتار 
مخالفان سياسي يا مخالفان 
عقيدتي و مذھبي و ھمه اين ھا 
رويھم، حقيقت است، ولي بي 

دادگاه ھا و احكام .  مثال نيست
شرعي ھم به خودي خود 

ويژگي در اعدام .  ويژگي نبود
دختر بچه، در اعدام نفيسه بود 
كه او را با قوانين شرع، در 
خود روز قيامت ھم نمي شد 

  محكوم كرد

در اين سال ھا، به ويژه در  .
، ده ھا تن از ١٣۵٩سال 

خلبانان نيروی ھوايی، ھمافران 
و افسران و درجه داران ارتش 
نيز به اتھام تدارک کودتا عليه 
. حکومت اسالمی اعدام شدند

محاکمه ی ناعادالنه ی اين افراد 
که مورد شکنجه ھای وحشيانه 
قرار گرفته بودند نيز منطبق با 
قوانين قضايی و حقوق بين 

  .المللی نبود

در کشتار اين سال ھا سبعانه 
ترين رفتار با اسيران و قربانيان 

  :روا داشته شد

گونی کھنه و کثيف و .…»
آلود ديگری را آوردند و  چرک

اين بار معلم و پزشک، نخستين 
زن مدير کل، نخستين زن وکيل 
مجلس شورای ملی، نخستين 
بانوی معاون وزير و نخستين 
زن وزير و مبارز راستين راه 
آزادی و تساوی حقوق زنان را 

به زور در گونی کردند و 
برای آن که دست و پايی 
نزند، طنابی را بر پاھای او 
بستند و طناب ديگری را از 
روی گونی به دور گردن او 
پيچيدند و او را به درخت 

طناب .  اعدام آويزان کردند
دار را که باال کشيدند، طناب 

رو پارسای،  پاره شد و فرخ
در فاصله يک متری به زمين 

حاال ديگر به کلی از .  افتاد
. ھوش شده بود حال رفته و بی

طناب را از سر و رو و بدن 
او باز کردند و او را به داخل 
حياط بردند و در کنار حوض 
ای  کثيف و آب خزه گرفته

مشتی آب بر سر و روی او 
زدند و مجددا او را به ھوش 

  .آوردند

خانم پارسای که به ھوش آمد 
نفسی به راحتی کشيد و 

با پاره …  کرد تصور می
گناھی او نيز  شدن طناب بی

به اثبات رسيده و مورد لطف 
. خداوندی قرار گرفته است

کمی آرام گرفته بود و ديگر 
گريه و زاری و ناله ھم 

پس از گذشت .  کرد نمی
نزديک به يک ربع ساعت 
مجددا او را به محل قتلگاه 

کارش به جنگ تن به .  بردند
اين بار سيم .  تن کشيده بود

قطور و مقاوم بکسل آوردند 
و به باالی درخت بستند و 
سپس سيم دار را بر گردن 

رو پارسای انداختند و  فرخ
چند جعبه خالی پپسی را زير 
پای او گذاردند و دقايقی بعد 
يکی از دژخيمان مرگ لگد 

ھا زد و  محکمی به جعبه
ھا را از زير پای خانم  جعبه

ای پرتاب  پارسای به گوشه
  «…کرد

ساعت يک و نيم صبح روز 
. بود ١٣۵٩ارديبھشت  ١٨

سه تير خالص بر پيکر 
جان وی شليک  بی

جوانترين محارب با خداست 
در ليست دھھا ھزار نفري 

 .اعدام ھاي سياسي

اعدام ھا ي جمھوري اسالمي 
بي مثال  64تا  60در سال 

كشتار .  بود، اما نه در تعداد
بخش وسيعي از رھبران، 
كادر ھا و ھواداران سازمان 
ھاي سياسي، كشتار كمونيست 
ھا يا كه كشتار مخالفان 
سياسي يا مخالفان عقيدتي و 
مذھبي و ھمه اين ھا رويھم، 
حقيقت است، ولي بي مثال 

  .نيست

دادگاه ھا و احكام شرعي ھم 
. به خودي خود ويژگي نبود

ويژگي در اعدام دختر بچه، 
در اعدام نفيسه بود كه او را با 
قوانين شرع، در خود روز 
قيامت ھم نمي شد محكوم 

  .كرد

ويژگي در نمايش جسد 
با  2006سال .  اعدامي نبود

نمايش جسد صدام در باالي 
دار و پائين دار، از نيم رخ و 

گذر  2007از روبرو به سال 
ويژگي در ممنوعيت .  كرد 

جسد نفيسه .  بدن اعدامي بود
را اگر مي خواستيد ھم نمي 

او مثل ھمه .  توانستيد ببينيد
 60زنان سياسي در سال ھاي 

بي چھره، پوشيده  67و  64تا 
دراونيفورم زندانبا نا نش، 
درچادر سياه به قتلگاه برده 
شد، مثل ھمه زنان ديگر 
محارب عليه خدا، و ھمراه 
ھزاران دختر و زن، متھمين 

 .به جنايت عليه عفاف

در آنجا بود كه تفكيك زنداني 
سياسي از غير سياسي ، 
اخالقي از عقيدتي و مذھبي 

نفيسه جزو .  بي معني شد
انبوھي، ليست شده و ليست 
نشده، از اعدامي ھاست، كه 
زير چادر سياه، كه رنگ 
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برای تماس با ھيئت 
ھماھنگ کننده تدارک 
کنفرانس موسس حزب با 
آدرس ايميل و شماره 
 :تلفنھای زير تماس بگيريد

  
Iransocialist2017@gmail.com 
00447740076631 
0046762349683  

ه   ري ار نش ش ت ن ان وازي م
 :سوسياليسم امروز

ار، رد و  ش ت ر در ان ي سردب
 ! ويرايش مقاالت آزاد است

مقاالتی در اين نشريه منتشر 
ن  رای اي ا ب ھ ن ه ت ميشود ک

 .نشريه فرستاده شود
ا   االت ب ق ت م ي ول ئ مس

 .نويسندگان آن است
شره  ت ن حداکثر حجم مطلب م

حه آ  ا  4در نشريه دو صف ب
 .ميباشد 12فونت 

ه آدرس  ود را ب االت خ ق م
ل  ي م اي
د ي ت رس ف رب زي

rahmatfatehi@yahoo.co.uk 

:ھيئت تحريريه  
سالم  -رحمت فاتحی

 -عزيز اجيکند  -زيجی
 بابک باجالنی

خاطرات و (»  .شد
رو  ھای فرخ نوشته دست

پارسای نوشته منصوره 
  ( پيرنيا

کشتار اين سال ھا به فتوی و 
فرمان و رھنمود آيت هللا 

 .خمينی انجام شد

از سال :  اعدام ھای زنان
غروب و يا  ۶٣تا سال  ١٣۶٠

صبح زود و روز يکشنبه يا 
چھارشنبه و دوشنبه يا سه 

شنبه به جز جمعه  ۵شنبه 
زندانيان شاھد ان بودند که 

ساله تا  ١۴(  زنان زندانی از
اکثريتشان زنان )  ساله ٧٠

در .بسيار جوان شامل می شد
پشت بلند گو اتاق ھای بند 

آنھا را .  نامشان می خواندند
رفتنی بی بازگشت .  می رفتند

اعدام می نمودند بنا به شواھد 
مختلف، در بين اين اعداميان، 
 چند زن حامله ھم وجود داشت

اعدام زندانيان سياسی در 
ای بود  واقعه:١٣۶٧تابستان 

که طی آن عده بسياری از 
ھای  زندانيان سياسی در زندان

جمھوری اسالمی در ايران در 
ھای مرداد و شھريور  ماه

به طور .  اعدام شدند ١٣۶٧
کلی جرم زندانيان ھمکاری با 

ھای مخالف جمھوری  سازمان
اسالمی سازمان مجاھدين خلق 

ھای مختلف  ھمچنين طيف
ھای چپ و بودتعداد  گروه

قربانيان اين واقعه نزد مراجع 
بيشتر .  مختلف متفاوت است

ھای تھران  شدگان زندان اعدام
در  ۶٧در واقعٔه تابستان 

جمعی گورستان  گورھای دسته
 . شدند خاوران به خاک سپرده

خاطرات فرخ رو :  منبع 
پارسای نوشته ی منصوره پير 
نيا ، ايرج مصداقی ، ليست 
اعدام شدگان کانون حقوق 

 . بشر

! عليه بيکاری متشکل شويم  


