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.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 
 سياوش دانشور

 

 

 ،تجربه نيجريه
 

 !فقط کارگران ميتوانند
 

ماه پيش گودالک جاناتان در انتخابات نيجريه          ٩کمتر از   
به قدرت رسيد و همان زمان رسانه ها اين انتخابات را                 

اما .  تفسير ميکردند "  مسلمانان"و  "  مسيحى ها "تقابل بين   
بقدرت رسيدن هر جناح بورژوازى با هر رنگ پرچمى            

در اين واقعيت تفاوتى ايجاد                 ،و با هر تعلق مذهبى            
نميکرد که قرار است سکان کشورى را در دست گيرد                
که جزو ثروتمندترين کشورهاى آفريقا و از توليد                            

چنين حکومتى بنا به ماهيت        .  کنندگان بزرگ نفت است     
اش حکومتى ضد کارگرى است که عليرغم وعده هاى               

بايد تسمه از گرده       "  انتخاباتى"ارزان و بى پايه دوره            
طبقه کارگرى بکشد که مانند بسيارى از کشورهاى                       

 . مشابه با روزى دو دالر زندگى ميکند
 
ماه بعد نيجريه صحنه اعتراض و جنگ خيابانى و                     ٩

اعتصابات گسترده کارگرى است و اين به تنهائى حکم               
بطالنى بر هويتهاى کاذب ملى و قومى و مذهبى اى                       
ميدهد که بورژواها براى منافع شان و با هدف ايجاد                      

به پيشانى اين و آن بخش         ،تفرقه در صفوف طبقه کارگر    
اما امروز    .  شهروندان و طبقه کارگر الصاق ميکنند               

کارگران و مردم محروم نيجريه صحنه سياست را                        
عوض کرده اند و با اعتراض و اعتصابات سراسرى                  
شان مهر بطالنى بر تصوير رسانه هاى دست راستى و              

 . ژورناليستهاى قلم به مزدشان کوبيده اند
 

بورژوازى نيجريه و دولت گودالک جاناتان اجراى                     
سياست حذف سوبسيد مواد سوختى         

 يادداشت سردبير،

 

  ،عليه دستگيرى فعالين کارگرى
 ! عليه اختناق سياسى

 

 ١٠صفحه                                گفتگو با نسرين رمضانعلى

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 

 !مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را بر سرشان خراب کنيم

٢صفحه   

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 مصافها و چشم اندازها

 

 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى
 ۴صفحه 

 

  ،کودتا
 "حزب تعدد نظرات و وحدت اراده"ميوه تز 

 ١٢صفحه سعيد مدانلو                                                 

 

 بياد فاديمه شهيندال و قربانيان ناموس پرستی
 

 سمينار در گوتنبرگ سوئد

 

 انحالل ستاد تعميرات فازهاى عسلويه
 

 پيام تشکر
 

 مهدى طاهرى

 

 حکم اعدام سعيد ملک پور
 !بدون قيد و شرط بايد ملغی گردد

جلسه  ،کارگران ميدان تره بار تهران ،کارگران شرکت بستاب  بنا ،در صفحات ديگر
...و  ،پالتاکى سازمان آزادى زن  



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

که گوشه اى از يک طرح وسيعتر          ،با اعالم اين طرح   .  را اعالم کرد  
قرار بود قيمت ها دو برابر شود و              ،شناخته شده دست راستى است      

" صرفه جوئى . "بيليون دالرى صرفه جوئى شود      ٨ساالنه رقم ناقابل    
حکومتها اسم رمز چالندن خانواده هاى کارگرى و اعمال مجازات                 

اما اولين واکنش ها به اين          .  جمعى جامعه تحت فقر شديدترى است         
قيام    ،طرح کوبنده بود و عليرغم سرکوب شديد و توحش نظاميان                   

ابتدا توده محرومان و گرسنگان و نسل        .  عليه فقر سر ايستادن نداشت    
جديد به يک روياروئى تمام عيار دست زدند و در ادامه اتحاديه هاى               
کارگرى با وارد شدن به اعتصاب و اعتراض سراسرى چرخهاى                   

قدرت کارگران مشت محکمى بود بر دهن          .  جامعه را متوقف کردند    
بانک جهانى و نسخه نويسان اعمال فقر اقتصادى و شرکاى داخلى و              

حدود دو هفته اعتصاب که با تظاهراتها       .  طبقه سرمايه دار در نيجريه    
. جائى براى مقاومت باقى نگذاشت       ،و اعتراضات گسترده همراه بود     

دولت عقب نشست اما تالش کرد اين عقب نشينى را قطره چکانى و                 
طرح مزبور تماما پس گرفته نشده بلکه نرخ         .  مرحله اى صورت دهد   

 . دو برابر کردن قيمتها را يک سوم کاهش داده اند
 

اوال قدرتى جديد     .  آينده اين کشمکش از هم اکنون ترسيم شده است                
بميدان آمده است که هويت اش را از جنبشهاى انقالبى و کارگرى و                 

جنبشى اعتصابى و        .  ضد سرمايه دارى در کل جهان ميگيرد                     
تظاهراتى که طبقه کارگر را در بخشهاى مختلف بميدان کشيد و                         
جامعه را حول منافع مشترکى عليه فقر و تعرض سرمايه دارى                          

کل طبقه    ،اين جنبش با قد علم کردن قدرتمند خويش          ،ثانيا.  قطبى کرد 
نيروهاى منتسب به        ،بورژوازى اعم از حکومتى و غير حکومتى             

و فرقه هاى دست ساز و ارتش هاى کرايه               ،"مسيحى"و  "  مسلمان"
اين تجربه الگوئى براى          ،ثالثا.  اى را به کنج رينگ سياست راند             

بخشهاى مختلف طبقه کارگر در آفريقا و خاورميانه و هر گوشه                         
الگو و تجربه اى که بايد در ايران و کشورهاى مشابه                  .  جهان است 

اين گوشه اى از مبارزه جهانى طبقه کارگر عليه                  .  پى گرفته شود    
بورژوازى بود که همه جاى جهان با يک زبان با طبقه کارگر سخن                 

 . ميگويد
 

توده هاى طبقه کارگر نيجريه در متن اين اوضاع نه تنها قدرت خود                
پيروزى کارگران و   .  بلکه محدوديتهاى جنبش شان را نيز لمس کردند       

اما تا   .  محرومان نيجريه در گرو فائق آمدن بر اين محدوديتهاست                 
نه بانک    ،همينجا به دنيا نشان داده اند که تاريخ را نه آمريکا و ناتو                 

نه جنبشهاى متفرقه و مرتجع              ،جهانى و صندوق بين المللى پول            
بلکه بشريت کار کنى ميسازد که هر روز چرخهاى                       ،بورژوازى

جامعه را به حرکت در مى آورد و هر وقت اراده کند ميتواند آنها را                  
اين قدرت تنها اميد بشريت براى برون رفت از منجالب            .  متوقف کند 

 . سرمايه دارى است
 

کارگران نيجريه يکبار ديگر اثبات کردند که هر وقت طبقه کارگر                   
تجربه .  بميدان بيايد کل صحنه و کل قواعد بازى را عوض ميکنند                  

 ! *نيجريه يکبار ديگر اثبات کرد که فقط کارگران ميتوانند

 

 ،تجربه نيجريه
 

 ...فقط کارگران ميتوانند 
 

٢٣٨شماره   
 

 حکم اعدام سعيد ملک پور 
 !بدون قيد و شرط بايد ملغی گردد

 

حکومت آدمکشان اسالمی سعيد ملک پور را به اتهام             "  ديوان عالی کشور   "
سعيد ملک پور    .  محکوم به اعدام کرده است      "  سايت مستهجن "واهی ايجاد    

" اطالعات سپاه پاسداران  "ماه است که در زندان اوين زير نظر            ١١بيش از   
 .در بازداشت قرار دارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری حکم اعدام سعيد ملک پور را شديدا محکوم                    
يک جنايت تمام        ،اجرای عدالت نيست    .  اعدام قتل عمد دولتی است        .  ميکند

حکومت اسالمی حکومت اعدام و قتل       .  عيار سازمانيافته دستگاه دولت است     
 .بدون اعدام و آدمکشی قادر به بقاء نيست. و جنايت است

 

يک اتهام پوچ و واهی رژيم اسالمی جهت راه           "  سايت مستجهن "اتهام ايجاد   
آنچه مستهجن است کل بنيانهای            .  اندازی ماشين اعدام و آدمکشی است              

آنچه مستهجن  .  سياسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری رژيم اسالمی است                
 . است کل دستگاه مذهب و صنعت مذهب و خرافه و جهل عقب ماندگی است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به مقابله با               
 . اين حکم و کليه احکام شنيع اعدام رژيم اسالمی فراميخواند

 

 . سعيد ملک پور بدون قيد و شرط بايد آزاد گردد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژانويه  ١٧ 

 

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

 !جامعه بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

آنچه ميخوانيد ميز گرد              :  توضيح
هيئت دائر دفتر سياسى حزب در باره       

پيامدهاى سياسى و              ،خطر جنگ    
موضع نيروهاى                              ،اجتماعى

جنبش ضد جنگ و                   ،اپوزيسيون
رئوس سياستهاى حزب ما و جنبش          

اين گفتگو  .  کمونيستى کارگرى است   
برابر با    ٢٠٠٧نوامبر    ٢١در تاريخ   

. منتشر شده است       ١٣٨۶آبان      ٣٠
اگرچه امروز و بويژه طى دو سال               
گذشته در ايران و منطقه و جهان                 
تحوالت متعددى به وقع پيوسته است       
و تناسب قوا را به ضرر اسالم                        
سياسى و جمهورى اسالمى و کل                
سرمايه دارى جهانى تغيير داده                    

با اينحال تبليغات جنگى و                   ،است
مواضع نيروهاى اپوزيسيون و                    
نگرانى مردم در ايران شباهت                       

. بسيارى به چهار سال پيش دارد                
همينطور رئوس سياستهاى حزب در      
اين زمينه و اصولى که در اين گفتگو        

مستقل از ارزيابى      ،عنوان شده است   
از ميزان خطر جنگ در قياس با                    

به قوت خود باقى          ،چهار سال پيش    
ما مطالعه دقيق اين گفتگو را به         .  اند

عالقه مندان و بويژه فعالين                             
. کمونيست کارگرى توصيه ميکنيم           

 سردبير

 

ميگويند جنگ      :يک دنيای بهتر     
ادامه سياست است در شکل قهری       

جنگ احتمالی ادامه کدام               .  آن
سياستهايی است؟ چه ضرورتهايی    
اين جنگ را برای طرفين جنگ           

 ضروری و مطلوب ميکند؟ 

 

تقابل و کشمکش دو       :علی جوادی 
قطب تروريستی جهان معاصر             
ميتواند به جنگ و رو در رويی              

اين جدال چه     .  نظامی کشيده شود    
در شکل سياسی و چه در شکل               
نظامی آن بر سر مساله قدرت                 

مساله بر سر تالشهای اتمی      .  است
هر چند که     .  رژيم اسالمی نيست    

تالشهای اتمی رژيم اسالمی                    
اما مساله   .  بخشی از مساله است       

اساسا نه با اين تالشهای رژيم                  
اسالمی آغاز شده است و نه با                 

. توقف آن الزاما پايان می پذيرد            

 

جنگ، کمونيسم کارگری، 
 مصافها و چشم اندازها

 

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

ابر قدرت آمريکا نيازمند تحکيم                   
موقعيت سياسی و هژمونيک خود در       

سهم .  سطح جهان و منطقه است                
خواهی اسالم سياسی در خاورميانه و      
باز تعريف موقعيت رژيم اسالمی در       
اين حوزه يک مصاف مهم در جهان          

هدف .  پس از جنگ سرد است                   
شکست و يا نابودی اسالم سياسی و            
يا رژيم اسالمی و حذف آن از صحنه        

به دنبال تجديد تعريف     .  سياسی نيست 
. موقعيت و سهم اين جريان هستند               

شکست سياسی آمريکا در عراق                 
احتمال حمله نظامی به ايران را                    

جنگ يک حلقه      .  افزايش داده است     
مهم در تحکيم موقعيت سياسی                       

 . آمريکا در سطح جهان است
 

از سوی ديگر بخشهايی از اسالم                 
سياسی و رژيم اسالمی بمنظور                    
تحکيم موقعيت خود در منطقه و در            

. ايران به استقبال جنگ ميروند                    
پيروزی در چنين مصافی را ضامنی       
برای حفظ و گسترش حوزه نفوذ                  

با .  حاکميت اسالم سياسی ميدانند             
همين اهداف حزب اهللا به استقبال                 

پروژه اتمی   .  جنگ با اسرائيل رفت      
برای رژيم اسالمی عاملی برای                  

. کسب امتياز از قطب متخاصم است        
به دنبال تکرار استراتژی کره شمالی       

 .هستند

 

اين جنگ تروريست        :  آذر ماجدی   
جنگ دو قطب تروريستی،         .  هاست

تروريسم دولتی به سرکردگی آمريکا      
و تروريسم اسالمی است، که                          
جمهوری اسالمی يکی از رهبران             

سپتامبر    11پس از     .  اصلی آن است    
اين جنگ آغاز شد و فازهای           2001

. مختلفی را پشت سر گذاشته است              
حمله نظامی به ايران فاز جديدی در          

 . اين جنگ است
 

سال پيش با حمله به              6آمريکا که      
افغانستان عمال ابعاد اين جنگ را                
گسترش داد، تاکنون نتوانسته در اين         
جنگ پيروز شود و قدر قدرتی خود           

٢٣٨شماره   

افغانستان .  را به تثبيت برساند    
هنوز صحنه جنگ است و               
طالبان که از اريکه قدرت به          
زير کشيده شده بود اخيرا                  
پيشروی های قابل مالحظه ای     

. را نصيب خود کرده است              
جنگ عراق عمال به شکست         

آمريکا .  آمريکا انجاميده است    
از هر سو زير فشار است که          

اين .  خاک عراق را تخليه کند      
جنگ عمال به تقويت نيروهای     
اسالمی و جمهوری اسالمی          

حمله نظامی به لبنان      .  انجاميد
در تابستان گذشته نيز نتيجه            

اگر به  .  مشابه ای داشته است     
سال جنگ تروريستی     6بيالن  

نگاهی بياندازيم، اسالميست          
ها و رژيم اسالمی در اثر اين         

آمريکا .  جنگ تقويت شده اند      
برای تثبيت خود بعنوان تنها           
ابر قدرت و نيروی قلدر                     
بالمنازع جهان به حمله                     

. نظامی به ايران نيازمند است      
مساله دستيابی رژيم اسالمی         
به سالح هسته ای تنها بخشی          
از دليل حمله و توجيه مقبوالنه    

 .اين حمله نظامی است
 

رژيم اسالمی، عليرغم اينکه         
در صحنه بين المللی و بويژه          
در منطقه موقعيتش تقويت               
شده و به يک نيروی مهم در            
منطقه بدل شده است، در                   
عرصه داخلی با بحران عميق      
سياسی، اقتصادی و فرهنگی        

مردم با  .  دست به گريبان است    
. اين رژيم در حال جنگ اند            

مردم خواهان سرنگونی اين          
مردم در    .  رژيم منحوس اند      

يک کالم رای به رفتن آن داده        
اين تنافض موقعيت رژيم      .  اند

معموال .  اسالمی است            
دستاوردها و پيشروی های             
خارجی موقعيت داخلی يک           
رژيم را تقويت ميکند، اما                
بحران اين رژيم آنچنان عميق       
است، که اين پيشروی ها ذره         
ای در موقعيت داخلی آن تاثير      

جمهوری .  نگذاشته است         
اسالمی برای سرکوب داخلی،     

برای تحکيم موقعيت خود در                 
مقابل مردم ايران و جنبش                        
سرنگونی به اين جنگ احتياج               

خمينی جنگ با عراق را           .  دارد
رژيم اميدوار  .  برکت آسمانی ناميد  

است که اين جنگ نيز همان نقش         
 .را در شرايط کنونی بازی کند

 

تبليغات جنگى      :سياوش دانشور  
و تهديد حمله نظامى ادامه مذاکره       

. و سيکل ديپلوماسى تاکنونى است    
در ميان هياهوى حمله و تهديدات        
و تحريم اقتصادى و غيره، وعده         
مذاکره مستقيم در عراق                             

البته تاکيد ميکنند              .  ميگذارند
اما واقعيت  .  مربوط به عراق است   

اينست که تشديد تبليغات جنگى             
بخشا و اساسا در خدمت روندهاى      

در ادامه    .  سياسى ديگرى است      
تقويت جناحهاى طرفدار مذاکره و     

. در رژيم اسالمى است   "  معتدلتر"
در ادامه رسيدن به توافقاتى برسر      

در ادامه   .  امنيت در عراق است       
استراتژى هر طرف و امتيازاتى         

در ادامه    .  است که اعاده ميکند        
سياست آمريکا براى خروج از             
بحران عراق و در ادامه تالش               
جمهورى اسالمى براى تثبيت               

در ادامه   .  قدرت منطقه اى است      
تالش رژيم اسالمى براى گرفتن         
امنيت از آمريکا و تالش آمريکا           
براى تحميل تعادلى جديد به اسالم       

همين اهداف        .  سياسى است       
ضرورت جنگ و يا دقيقتر                      
گسترش جنگ در جبهه هاى                   

اسالم .  ديگر را ضرورى ميکند       
سياسى و تروريسم دولتى فى                  
الحال در جبهه هاى متعددى در            

تالش ميکنند جبهه   .  حال جنگ اند  
خطر تهاجم     .  جديدى باز کنند         

نظامى و جنگ منتفى نشده است           
و بايد تالش کرد آن را منتفى                   

اما وقوع جنگ نقطه انفجار      .  کرد
يک بن بست همه جانبه و ورود            
طرفين به يک دوره سياه و مملو           

 .   از ابهام در باره آينده آنست
 

ابعاد و دامنه           :يک دنيای بهتر      
جنگ 

۴صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

ير        احتمالی را چگونه می بينيد؟ تا
جنگ را بر اوضاع سياسی جامعه      
چگونه می بينيد؟ چه مخاطراتی           

 جامعه را تهديد ميکند؟
 

ابعاد و دامنه و مدت       :علی جوادی 
زمان جنگ احتمالی بسيار گسترده  
تر از آن خواهد بود که                                  
استراتژيستهای نظامی آمريکا              

اما .  تالش ميکنند، تصوير کنند          
آنچه که به تصوير کشيده شده                  
است به اندازه کافی دهشتناک و             

نفس ها را در سينه            .  سياه است  
از هم اکنون چندين       .  حبس ميکند  

هزار مرکز نظامی، فرماندهی،           
سياسی و اداری و اقتصادی و                 
ساختاری را در زمره اهداف                  

اساسا يک  .  نظامی اعالم کرده اند    
مجموعه عمليات تروريستی                   

تروريسم .  هوايی را مد نظر دارند     
نام مناسب تری برای اين جنگ             

قرار است آنقدر       .  احتمالی است   
بکوبند تا طرف مقابل توان هر               

. گونه واکنشی را از دست بدهد             
اما بر خالف اين تصورات                       
کودنانه جنگ به اين فاز تقابل                 

ابعاد آن     .  محدود نخواهد ماند         
. خاورميانه را به آتش خواهد کشيد     

اما صحنه عمليات اين تروريسم به  
. خاورميانه محدود نخواهد شد              

اروپا نيز از مخاطرات و آتش                 
 . جنگ مصون نخواهد بود

 

اين تروريسم هوايی ميتواند                     
شيرازه هر جامعه ای را به                        

هزاران تن بمبی     .  نابودی بکشاند  
را که وعده ميدهند بر سر جامعه           
بريزند روال زندگی متعارف را           

ابعاد اين جنگ     .  تغيير خواهد داد    
را حتی نميشود با جنگ ايران و            
عراق و يا جنگ آمريکا در عراق        

جنگ جهانی  "اطالق  .  مقايسه کرد 
به اين کشمکش يک                   "  سوم

. نامگذاری تبليغاتی صرف نيست      
گوشه ای از فجايعی است که در            

قربانيان اين     .  مخيله ميپرورانند    
جنگ تروريستی پيش از هر چيز        
عادی ترين مردم عادی خواهند             

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

 .  بود
 

ابعاد اين جنگ به     :  آذر ماجدی 
ايران محدود نخواهد ماند و              
بسيار وسيع و گسترده خواهد          

اوال بمباران تاسيسات           .  شد
اتمی ايران يک تراژدی محيط       
زيستی در کل منطقه ايجاد                 

آلودگی اتمی کل منطقه      .  ميکند
را در بر خواهد گرفت و                      
عوارض بسيار وحشتناکی               

ابعاد سياسی      .  خواهد داشت     
جنگ هم به ايران محدود                    

همانطور که گفتيم اين     .  نميشود
اين .  جنگ تروريست هاست       

. جنگ ايران و عراق نيست             
حمالت تروريستی ابعاد                     
گسترده تر، شديد تر و خونين          

تروريسم .  تری بخود ميگيرد      
اسالمی عنان گسيخته تر                     

اشتباه است اگر فکر          .  ميشود
کنيم آمريکا مدتی ايران را                 
بمباران ميکند و دنبال کار خود      

عوارض و نتايج اين          .  ميرود
جنگ کل دنيا را در شرايط                

اين .  متفاوتی قرار خواهد داد        
حمله پايان جنگ تروريست ها       
نيست، ورود آن به فاز ديگری       

 .خواهد بود
 

تا آنجا که به جامعه ايران                    
مربوط ميشود، رژيم اسالمی          
ميکوشد سرکوب را شدت                  

فی الحال که فقط                  .  بخشد
صحبت از حمله احتمالی است،     

. اين کار را آغاز کرده است             
دستگيری و شکنجه فعالين                
کارگری، جنبش حقوق زن،             
دانشجويی و غيره بسيار                     

توقيف .  وسيعتر شده است            
نشريات، ربودن و ترور فعالين     
کارگری، تشديد پروسه                       
اسالميزه کردن جامعه، همه            
اين تالش های سرکوبگرانه فی     

در .  الحال آغاز شده است              
صورت قطعی شدن احتمال             
جنگ اين پروسه شتاب و شدت      

بايد .  بيشتری خواهد گرفت          
 .برای اين شرايط آماده شد

٢٣٨شماره   
مخاطرات جنگ هم فيزيکی و هم             

کشتار .  اجتماعی است     –سياسی    
وسيع، بی خانمانی، تاثيرات و                    
عوارض آلودگی اتمی، فقر و                      
فالکت گسترده، گسترش سرکوب و       
همچنين خطر از هم پاشيده شدن                
شيرازه جامعه مخاطرات واقعی و          

 .جدی اين جنگ خواهد بود
 

اگر کار به اين            :سياوش دانشور  
مرحله برسد، ابعاد موضوع                        
بسيارى از کشورهاى منطقه را                 

نه فقط وحشتناک      .  وارد آن ميکند     
ترين و مرگبارترين بمباران و                    
موشک بارانها را به کار خواهند               
گرفت، بلکه جنگ انتحارى در                  
خليج و هرجا ميشود آمريکائى و               
موتلف جنگى اش را پيدا کرد                       

کشورهاى عربى     .  گسترش ميابد    
منطقه، پاکستان و افغانستان، ترکيه        
و عراق، و بخشهاى مختلف جنبش          
اسالمى به انحا گوناگون در جنگ           

اين پديده جامعه را         .  سهيم ميشوند  
براى دوره اى وارد شک و بهت                

ارتجاع را در ايران تا مغز          .  ميکند
استخوان و در تمام ظرفيت کريه               

دولت اسالمى  .  اش به ميدان ميکشد     
دوران جنگ با شدت به جنبشهاى             
اجتماعى و مخالفين از هر سو حمله        
ميبرد و به اين عنوان خود را                        

روشن است     .  متشکل تر ميکند          
تاثيرات مخرب چنين تهاجم وسيعى       
چيزى از زير ساخت فرسوده                      

جامعه ايران  .  جامعه بجاى نميگذارد  
را به سرعت صحنه جنگها و                       
کشمکشهائى ميکند که تا ديروز به           

تلفات .  گوش مردم هم نخورده است      
انسانى، محيط زيستى، بيماريها و            

. فقر و غيره هم جاى خود دارند                 
جنگ و خصومت را تا مغز                          

. استخوان جامعه تسرى خواهند داد        
اگر کسى تصويرش اينست که اين           
جنگ يک بمباران است و بعد با                 
سياست تحريم ادامه مى يابد، بسيار        

جرقه اول، تاثيرش     .  خوشبين است  
فورى اش هرچه باشد، بمثابه                      
چاشنى اى عمل ميکند که يک                     
درياى باروت را در خود ايران و             

 .  منطقه به انفجار ميکشاند
 

در تبليغات گذشته      :يک دنيای بهتر   
جنگی رژيم اسالمی از جنگ                      
بعنوان يک مائده آسمانی نام برده              
شده است؟ آيا جنگ با آمريکا هم                
چنين مائده ای است؟ آيا رژيم                       
اسالمی و نيروهای ناسيوناليست              

قادر به بسيج جامعه در همسويی          
با خود خواهند شد؟ آيا تجربه                  
جنگ ارتجاعی ايران و عراق              

 تکرار خواهد شد؟  

 

رژيم اسالمی در           :علی جوادی   
قبال جنگ موضع واحد و                         

دوم خرداديها      .  يکدستی ندارد     
جنگ را برای رژيم فاجعه                       

ترديدی ندارند که رژيم         .  ميدانند
اسالمی در يک تقابل نظامی                   
گسترده با آمريکا شانس چندانی           

جناح راست اما بقاء                 .  ندارد
حاکميت اسالمی را در فضای               

. جنگی و حالت جنگی ميبيند                  
ميدانند که هدف جنگ سرنگونی         

تصور .  رژيم اسالمی نيست            
ميکنند که ميتوانند پيش از شروع        
احتمالی جنگ امتيازاتی کسب              
کنند و به نقطه سازشی مبتنی بر           
بيت موقعيت رژيم اسالمی در            ت

از اين  .  ايران و منطقه دست يابند     
رو بر طبل رو در رويی                             

ميکوشند جنگ را به           .  ميکوبند
بيت موقعيت و طول  حلقه ای در ت

. عمر رژيم اسالمی تبديل کنند              
جنگی که منجر به سرنگونی                  
رژيم اسالمی نشود عاملی در                

به اين  .  بقای اين رژيم خواهد بود      
. اعتبار به استقبال جنگ ميروند          

جنگ را مائده ای آسمانی برای             
تعرض به جنبشهای اجتماعی و           
جنبش سرنگونی طلبانه توده های       

در عين حال            .  مردم ميدانند     
ميکوشند ارتش آمريکا را در                 

از .  عراق زمين گير نگهدارند           
قرار حمله نظامی را غير محتمل         

 .  ميدانند
 

تجربه جنگ ايران و عراق و                 
بسيج ناسيوناليستی و اسالميستی        
که رژيم اسالمی در آن دوران به         
آن دست زد، برايشان ممکن                    

نه جامعه آن جامعه است و      .  نيست
نه رژيم در آن موقعيت قرار                    

در زمان جنگ ايران                 .  دارد
وعراق، رژيم اسالمی در حال              

. استقرار حاکميت سياه خود بود          
با .  اکنون در تقال برای بقاء است        

بحران العالج اقتصادی و سياسی     
با مردمی  .  و فرهنگی مواجه است   

روبروست که در تالش برای                
سرنگونی اش روز را به شب                

اسالم و حکومت              .  ميرسانند
اسالمی قادر به بسيج سياسی                  

۵صفحه جامعه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

اما ناسيوناليسم ميتواند   .  نخواهد شد 
نقش مخرب خود را در دفاع از              

از هم  .  ايفاء کند "  حاکميت خودی "
اکنون شاهد چنين جهت گيری                

 -نقش نيروهای ملی     .  هايی هستيم 
اسالمی را هم نبايد دست کم                      

اين جريانات در اين                 .  گرفت
شرايط بعنوان عاملی برای کم                
کردن فشار بر رژيم اسالمی عمل       

دفاع ناسيوناليستی از   .  خواهند کرد 
رژيم آدمکشان اسالمی پديده                   

با سد نفرت و              .  مشکلی است    
 .انزجار مردم روبرو خواهد شد

 

بنظر من رژيم           :  آذر ماجدی     
اسالمی به اين جنگ بعنوان مائده        

اين بستگی به        .  آسمانی مينگرد   
کمونيسم کارگری و مردم دارد که       
اين مائده آسمانی را به گورستان           

تفاوت شرايط     .  رژيم بدل کنيم        
کنونی با زمان جنگ ايران و                   

در آن مقطع      .  عراق بسيار است     
" رژيم انقالبی "رژيم تازه بعنوان      

توازن قوا به   .  به سر کار آمده بود     
لذا در آن مقطع         .  نفع مردم نبود     

سازمان اتحاد مبارزان کمونيست        
سياست دفاع از دستاوردهای                  
انقالب را در دستور جنبش                       

در شرايط      .  کمونيستی گذاشت     
کنونی که يک جنبش وسيع                        
سرنگونی در جامعه موجود است،     
شرايط برای سرنگونی رژيم مهيا       

هم جمهوری اسالمی و هم        .  است
ناسيوناليست ها تالش خواهند کرد      
مردم را پشت سياست دفاع از                 
وطن در مقابل جنگ امپرياليستی        

در اينجا نقش کمونيسم         .  بکشانند
کارگری، نقش ما بسيار تعيين                

افشاء و انزوای اين        .  کننده است  
سياست و سازماندهی مردم برای        
به زير کشيدن رژيم سياست ما در        

يک نبرد   .  اين شرايط خواهد بود      
مهم در مقابل ما، طبقه کارگر و             

 .مردم قرار دارد
 

به نظر من کل          :سياوش دانشور  
. جمهورى اسالمى جنگ نميخواهد   

بيشتر مايل است سهمش را بدهند         
جنگ .  و وارد اين معرکه نشود          

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

 

همزمان بحث قدرت سياسى را      
تمام .  روى ميز همه ميگذارد        

روندهاى حاکم به جنگ،                    
صفبنديها، رويدادها، چرخش         
ها در حکومتها، بر آينده قدرت       

به آن  .  پس از جنگ تاثير دارد      
جنگ .  شکل و جهت ميدهد           

براى جناحهائى از رژيم هنوز       
يک راه حل براى تثبيت نظام           

اما .  در داخل و در منطقه است      
کل رژيم اسالمى چنين                         
مخاطراتى را حاضر نيست              

در همين دوران      .  بجان بخرد  
شکافهاى درون رژيم و جنگ         
برسر تثبيت تمام عيار خود               
براى مقابله موثرتر با مردم              

رژيم اسالمى     .  تشديد ميشود    
تاکنون در تبليغات                                   
ناسيوناليستى اش بجائى نرسيده    
است و تصوير نسبتا ملموسى         
از تمايل مردم به تبليغات رژيم       

وقوع جنگ اما      .  ديده نميشود  
بسرعت در اين وضعيت                    

شک و بهت   .  شکاف مى اندازد  
ناشى از جنگ اتومات خيلى ها      

در همين متن    .  را جابجا ميکند   
اوليه تبليغات ناسيوناليستى جان    
بيشترى ميگيرد و فضاى                    
عمومى را بدرجاتى اشغال               

چنين واقعه اى با جنگ      .  ميکند
ايران و عراق تفاوتهاى بنيادى       

اينجا جبهه ها متفاوت           .  دارد
آنچه که تکرار آن در                .  اند

صورت عملى شدن اين                       
تهديدات ممکن است، قيچى              

. شدن مردم در دور اول است          
تحميل عقب نشينى ها و فقر و          

اما .  فالکت گسترده تر است          
شرايط در اين دوران هم مثل            
خود جنگ مرتبا در حال                     

يک .  تغييرات تند و سريع است    
نگرانى از حمله به ايران، غير       
قابل پيش بينى بودن آينده                     

اين نگرانى مشترک          .  آنست
آمريکا و جمهورى اسالمى              

معلوم نيست که پيامدها و . است
واکنشها به حمله آمريکا چه              
ابعادى خواهد گرفت؟ آيا                     
روسيه را وارد جنگ خواهد            
کرد؟ آيا جمهورى اسالمى قادر     

٢٣٨شماره   
است مردم را سالها در جنگ                        
نامتقارن و فقر شديد نگهدارد؟ آيا از       
کوه سرازير شدن ارتشهاى دست             
ساز و جريانات باند سياهى مذهبى          
و قومى چنين فرصتى را به                           
جمهورى اسالمى ميدهد؟ در متن             
جنگ و بسته به سياست و عملکرد           
و توان سياسى و نظامى نيروهاى             
درگير، تغييرات متعدد و متناقضى         

در هر شکل آن،       .  ميتواند رخ دهد    
آينده مبهم شروع چنين فاجعه اى               
نگرانى هاى مختلفى ايجاد ميکند و          
همين يک رکن مهم استراتژى                    

 . سازش است
 

شرايط جنگی،        :يک دنيای بهتر       
بهانه های جنگی هم برای تعرض            

. به جامعه را به دنبال خواهد داشت         
چگونه بايد به مقابله با اين سياستها          
پرداخت؟ چگونه ميتوان اين                        
سياستها را در صفوف کارگران،             

ی کرد؟   زنان و جوانان خن
 

هيچ عذر و بهانه ای          :علی جوادی 
هدف رژيم اسالمی   .  را نبايد پذيرفت  

از اين تقابل و کشمکش مقابله با                  
رژيم در دو      .  مردم معترض است     
جبهه مقابله و     .  جبهه خواهد جنگيد    

سرکوب مردم يک جبهه جنگی                 
. هميشگی برای رژيم اسالمی است       

يک پايه تمرين عمليات نظامی                   
شان، مقابله با شورشهای احتمالی            

من تصور نميکنم که بهانه            .  است
های جنگی خريداری در ميان مردم       

. سرنگونی طلب داشته باشد                        
. خودشان هم چنين توهمی ندارند             

" تحميق"سياست اصلی شان نه                 
بلکه اساسا سرکوب مستقيم و                       

چوبه های دار را برپا    . گسترده است
. گسترش خواهند داد    .  نگهداشته اند  

. دستجات ترورشان فعال خواهد شد      
باندهای سياه شان را به جان مردم            

مساله ما چگونگی    .  خواهند انداخت 
. در هم شکستن اين سياست است              

توهم اصوال در زير      .  توهمی نيست 
شعله های آتش بسرعت ذوب خواهد      

بايد بساط اين اوباش آدمکش را       .  شد
 .در هم شکست

 

يک وجه مهم فعاليت ما     :  آذر ماجدی 
افشای ماهيت چنين سياست هايی             

البته بايد متذکر شويم که                .  است
جامعه برای پذيرش اين افشاگری            

نفرت از اين رژيم     .  کامال مهيا است  
اما مساله       .  بسيار وسيع است            

اينجاست که در شرايط جنگی                
گيج سری ميتواند سريعا حاکم               

مردم با دو دشمن طرف             .  شود
خواهند بود و معموال در اين                    
شرايط به انتخاب يکی در مقابل           

اينجاست که  .  ديگری خواهند رفت  
نقش کمونيسم کارگری تعيين                 

اينکه نشان داده شود    .  کننده ميشود 
که مردم مجبور به انتخاب ميان            

انتخاب .  اين دو هيوال نيستند              
طرح و  .  سومی نيز موجود است     

جا انداختن اين انتخاب سوم و                 
بسيج و سازماندهی مردم برای             
تحقق انتخاب سوم، يعنی                            
سرنگونی رژيم و مقابله با آمريکا      
وظيفه خطيری است که بدوش ما        

ما بايد برای اين شرايط             .  است
کار مهم و پيچيده ای       .  آماده شويم 

 .در مقابل ما است
 

بهانه ها معرفه      :سياوش دانشور 
"اند تحمل !  جنگ است، نداريم     . 

!". کنيد، از ناموس تان دفاع کنيد        
سرکوب و گسترش اختناق و                  
اعدام و ترور هم با همين                            
استداللها و حتى بدون نياز به آن           

اما تمام دامنه قدرت    .  عملى ميشود 
اعمال چنين سياستهائى به اين                
مربوط است که جمهورى اسالمى     
تا چه حد موفق به بسيج                                
ناسيوناليستى و ساکت کردن يک        
بخش و سرکوب بخشهاى ديگر            

همان سياستى که تالش    .  شده است 
ميکند نفس اين جنگ را منتفى               
کند، نيز براى مقابله با اين                        
موضوعات بعنوان پيامدهاى                 
جنگ بر زندگى مردم تالش                    

امروز بايد ماهيت                 .  ميکند
موضوع، خطرات واقعى،                      
تاثيراتش بر مبارزه مردم و نفس         
مدنيت جامعه را وسيعا گفت و               

آمادگى .  جامعه را آماده ساخت         
جامعه در صورت وقوع اين                   
فاجعه و چگونگى روبرو شدن با         

تبعات اين  .  آن مسئله اصلى است     
موضوع هم در همين چهارچوب        

مقابله روشن با دولتهاى      .  ميگنجد
جنگ طلب و نيروى موئتلف                  
شان، افشا و نقد آنها بعنوان                       
نيروها و سياستهائى ضد جامعه،        
بسيج مردم حول يک راه حل                  
مستقل سرنگونى طلبانه و عليه            
سياستهاى نظم نوينى و                               
ميليتاريستى، جامعه را مصون            

اساس مسئله اينست که اين      .  ميکند
دورنما را           

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

صفبندى حول رژيم و     .  منتفى کنيم 
. آمريکا را منزوى کنيم                               

ناسيوناليسم و تبليغات فاشيستى را      
مسئوليت اجتماعى            .  بکوبيم

کمونيسم را به خودآگاهى و ذهنيت      
راه حل مستقل      .  مردم تبديل کنيم     

انسانى جلوى اين آلترناتيوهاى              
سياه بگذاريم و براى آن در                        

اينها .  باالترين ظرفيت تالش کنيم     
 .مکانيزم دخالتگرى کمونيسم اند

 

ارکان استراتژی    :يک دنيای بهتر  
کمونيسم کارگری در مواجهه با            
جنگ چه بايد باشد؟ کدامها هستند؟      

" راست"و    "  چپ"انحرافات و       
زدنها کدامند؟ چه مخاطراتی                   
جنبش کمونيسم کارگری را در              

 اين شرايط تهديد ميکند؟ 
 

استراتژی کمونيسم      :علی جوادی  
. کارگری از زاويه ما روشن است      

ما برای سرنگونی انقالبی رژيم           
اسالمی و استقرار فوری امر                  
آزادی و برابری و رفاه و يک                 
جمهوری سوسياليستی مبارزه              

شکست سياستهای نظم         .  ميکنيم
نوين ارتجاع امپرياليستی يک                

. رکن ديگر سياست ماست                        
سرنگونی فوری و همه جانبه                 
رژيم اسالمی آن سياستی است که        
ما در هر شرايطی در قبال                         

بر .  جمهوری اسالمی دنبال ميکنيم   
خالف نيروهايی که ميکوشند در          
شرايط جنگی در کنار رژيم                     

قرار گيرند، ما ميکوشيم     "  خودی"
که با سرنگونی رژيم اسالمی به           
جنگ و وجود جمهوری اسالمی          

ما مردم را به پيوستن     .  خاتمه دهيم 
 . به اين پرچم دعوت ميکنيم

 

در "  چپ"و     "  راست"گرايش     
ير       " مادر"جنبش ما اساسا تحت تا

همين گرايشات در جامعه خواهد          
تخفيف به جمهوری اسالمی       .  بود

. يک رکن سياست راست است              
تخفيف و همسويی با قطب ديگر            
تخاصم سوی ديگر مخاطراتی               

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

است که جنبش ما را تهديد                  
سياست عمومی حزب      .  ميکند

حکمتيست در دوره گذشته                
حاکی از تخفيف به رژيم                     

اين .  اسالمی در قبال جنگ بود     
سياست خوشبختانه در دوره            

اين .  اخير تغيير کرده است            
بت است   اما در طرف   .  تغيير م

ديگر رهبری حزب کمونيست       
کارگری با اعالم اينکه جنگ          
فرصتهايی را می بندد و                      

به .  فرصتهايی را باز ميکند          
درجه ای در ماهيت جنگ                  
تجديد نظر کرده و عقبگردی           

به ميزانی   .  را نمايندگی ميکند    
که رهبری اين حزب بر اين              

پافشاری "  چپ"سياست بظاهر   
کند به همان درجه در سطح               
جنبش کمونيسم کارگری حاشيه    

 .ای و ايزوله خواهد شد
 

تالش برای        :  آذر ماجدی       
جلوگيری از جنگ، آماده                   
کردن مردم برای اين شرايط،         
افشای سياست های آن بخش از      
اپوزيسيون که خواهد کوشيد            
مردم را به همسويی با يکی از         
طرفين جنگ جلب کند يک               
رکن مهم سياست ما را تشکيل         

يک دسته به جنگ              .  ميدهد
بعنوان مائده آسمانی نگاه                    

اينکه جنگ به آنها             .  ميکنند
فرصت سرنگونی رژيم را               
خواهد داد و به اين معنا به                   
استقبال جنگ ميروند و عمال با      
سياست های آمريکا همسو                

و دسته ديگری که            .  ميشوند
پشت رژيم به صف ميشوند و          
به خاطر دفاع از وطن به                    
دنبالچه رژيم اسالمی بدل                   

اين دو سياست و               .  ميشوند
گرايش بايد شديدا افشاء و                   

افشای ماهيت اين   .  منزوی شود 
جنگ بعنوان جنگ دو قطب            
تروريستی، بعنوان جنگ                  
تروريست ها يکی از مسائل             

و باالخره     .  مهم ديگر است        
بخش اصلی و پيچيده تر کار             
سازماندهی مردم، جنبش های        

٢٣٨شماره   
اجتماعی عليه رژيم در شرايط پيشا        

اين وظيفه    .  جنگی و جنگی است         
اصلی ما و از نقطه ضعف های                  

روی اين وجه کار بايد                 .  ماست
 .تمرکز بيشتری داشته باشيم

 

کمونيسم کارگرى    :سياوش دانشور 
و طبقه کارگر و مردم يک طرف              

آمريکا و     .  درگير اين جنگ اند            
اسالم سياسى منافع خودشان را                  
دنبال ميکنند و خواست و تمايل                   
مردم و طبقه کارگر و جنبش ما در           
اين جنگ و توسط اينها نمايندگى               

لذا ما نه فقط هيچ همسوئى        .  نميشود
آشکار و پنهان با اين دو اردوى                  
تروريستى و جنگ شان نداريم،                
بلکه پيشبرد استراتژيمان متکى به          

ما .  مقابله و شکست هر دو است              
بعنوان يک جريان سرنگونى طلب         
انقالبى و کمونيست کماکان                           

شرايط کار  .  سياستمان تغيير نميکند   
ما .  ما در دوره جنگ تغيير ميکند           

بعنوان يک نيروى کمونيستى براى        
سرنگونى جمهورى اسالمى و                   
استقرار يک حکومت کارگرى                  

اين هدف فورى و        .  مبارزه ميکنيم  
بالفصل و برنامه اى ما تغيير                      
نميکند، شرايط جنگ کنار زدن                 
موانع اين مبارزه را در مقابل ما                

در مواجهه با جنگ ما             .  ميگذارد
بدوا مخاطرات انسانى و اجتماعى           
آن و پسرفتى که به جامعه و                           
جنبشهاى اجتماعى تحميل ميکند را        

ما بدوا خطر        .  در نظر ميگيريم       
پاشيدن مدنيت جامعه، يعنى صفحه         
اى که جنبش ما و جنبشهاى سياسى          
و اجتماعى ريشه دار روى آن بازى        
ميکنند و نفس وجود جامعه پيش                 
فرض تالش آنهاست، را در نظر              

ارکان استراتژى مان از         .  ميگيريم
جمله تالش براى نفى اين خطرات و       
در صورت وقوع کم کردن مشقات          
آن براى مردم، و ايجاد شرايط                    
مساعدتر براى بسط و گسترش                  

انحرافات و    .  مبارزه طبقاتى است      
مخاطراتى که جنبش ما را تهديد                
ميکند، اول گم کردن قطبنماى                     
استراتژيک و يا جابجا شدن با افت           

امرى که در   .  و خيزهاى جنگ است   
دوره هاى جنگ به وفور صورت            

دوم، سمپاتى  .  گرفته و خواهد گرفت   
و سمتگيرى در يکى از کمپهاى                 

. جنگى با هر دليل و توجيهى است           
چنين سياستى به هر طريق و با هر           
بسته بندى آغاز شود، نيروى                       
مربوطه را تماما يا در کمپ                          
جمهورى اسالمى و يا در کمپ                   

سوم، .  آمريکا قرار ميدهد                
پاسيفيسم در مقابل اين اوضاع               
است که اينهم نهايتا به اميد بستن           
به يکى از طرفين جنگ منجر                

چهارم، بيتفاوتى در قبال       .  ميشود
زندگى مردم و مشقاتشان در دوره      
جنگى و نداشتن پالتفرم فعالى               

نهايتا در   .  براى دخالتگرى است     
قبال چنين رويداد بزرگى هر                  
کسى به فراخور حالش موضعى          

اما اعالم موضع تا                .  ميگيرد
داشتن يک سياست دخالتگر و                
حقيقتا انقالبى و کمونيستى                       

 . تفاوتش آسمان تا زمين است
 

نقش ناسيوناليسم    :يک دنيای بهتر  
و گرايشات مختلف آن،                               
ناسيوناليسم عظمت طلب و                      
قومپرست، را در شرايط جنگی           
چگونه می بينيد؟ کمونيسم                        
کارگری چگونه به مصاف اين             

 نيروها بايد برود؟ 
 

ناسيوناليسم علی          :علی جوادی    
العمومی گرايشی است که ميتواند      
در شرايط جنگی در دفاع از                   

" دولت خودی "و  "  کشور خودی "
اين نقش    .  نقش معينی ايفا کند           

کالسيک و تاريخی ناسيوناليسم           
بنظر من ناسيوناليسم کال         .  است

در شرايط حاضر ميتواند نقش              
مخربی در تحوالت سياسی ايفا             
ير گذاری سياسی           کند و منشاء تا

اما اين        .  در جامعه باشد               
ناسيوناليسم در شرايط خاص                 
ايران و نفرت بی حد و حصر                 
مردم از رژيم اسالمی به سادگی          
قادر به بسيجی در حمايت از                   

. رژيم اسالمی نخواهد شد                        
همسويی با رژيم اسالمی واقعا             

کار .  محتاج تالش هرکولی است      
 !ساده ای نيست

 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی         
از "  تجزيه ايران  "در هراس از        

هم اکنون اعالم کرده است که در         
همسويی با رژيم اسالمی عمل              

برای اين جريانات      .  خواهد کرد  
" مقدسی"جغرافيای ايران پديده          

"است تر از زندگی و         "  مقدس. 
سرنوشت مردمی که در اين                    

"جغرافيا زندگی ميکنند      تماميت . 
هويت سياسی و تاريخی      "  ارضی

اما در پس اين       .  اين جريان است   
٧صفحه تحوالت بيش     



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

تماميت "از آنکه قادر به حفظ                  
آبروی "خود باشند،            "  ارضی
خود را به حراج                    "  سياسی

 . ميگذارند
 

ناسيوناليسم قوم پرست تماما در            
خدمت سياستهای جنگی آمريکا و       

سهم بری    .  متحدينش قرار دارد      
خود از سياست را در چهارچوب         
سياست جنگی آمريکا دنبال                     

اينها نيروهايی مشابه            .  ميکنند
. هستند"  جبهه شمال  "و   "  کنترا"

يک عامل تخريب و نابودی                      
 .  جامعه و سگ شکاری آمريکا

 

تقابل با ناسيوناليسم عظمت طلب         
در اين دوره مستلزم افشای بی                
امان نقش مخرب اين جريان در             
تحوالت سياسی جامعه و در رو            
در رويی با مردمی است که                      
ميخواهند از شر رژيم اسالمی               

در شرايط جنگی      .  خالص شوند  
ناسيوناليسم عظمت طلب آشکارا         
رو در رويی تالش مردم                             
سرنگونی طلب قرار خواهد                    

سوی ديگر ناسيوناليسم،       .  گرفت
ناسيوناليسم قوم پرست، در رکاب       
ماشين جنگی آمريکا فعاليت                    

 . خواهد کرد

 

کمونيسم کارگری بايد با کليت                
ناسيوناليسم در جريان جنگ                   

. احتمالی تماما تسويه حساب کند          
اين جريانات بايد حاشيه ای و                  

 .  ايزوله شوند

 

اينها دو نيروی           :  آذر ماجدی     
خطرناک و سناريوی سياهی                  

ناسيوناليسم عظمت طلب       .  هستند
که بيش از آنکه نگران بهای                     
انسانی جنگ، وضعيت مردم و             
فالکت و مشقتی که بر مردم                      
تحميل ميشود، باشد، نگران تجزيه     

اينها پشت جمهوری     .  ايران است  
اسالمی چکمه بپا به صف ميشوند       
و در صورت هر نوع تحرک                  

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

نيروهای قومپرست جنجال بپا       
ميکنند و به يک جنگ ديگر              

نيروهای .  دامن خواهند زد          
قومپرست نيز مترصد بهم                 
ريختن اوضاع هستند تا بيرق          
قومپرستی شان را در گوشه             

اينها نيز به جان      .  ای هوا کنند   
تحرکات .  مردم خواهند افتاد        

قومپرستان که از فرصت                   
جنگ به نفع اهداف خود                      
استفاده ميکنند، تحرکات                     
ناسيوناليسم عظمت طلب را             

درگيری اين  .  موجب خواهد شد  
دو نيرو کامال به فاکتور تعيين         
کننده ايجاد سناريوی سياه در           

ما بايد   .  کشور بدل خواهد شد       
از هم اکنون اين دو نيروی                 

مردم .  ارتجاعی را افشاء کنيم      
را برای مقابله با اين دو نيرو            

اگر ما حساب شده و     .  آماده کنيم 
با جديت کار کنيم، ميتوانيم پاد         
زهر ناسيوناليستی قوی ای به         

بنظر من جامعه     .  جامعه بزنيم  
ايران پذيرای اين پاد زهر                  

 .    خواهد بود
 

اين گرايشات    :سياوش دانشور 
فى الحال فعال شدند، موضع            
گرفتند، و در صورت وقوع             
جنگ وارد مراحل تعيين کننده       

ناسيوناليسم قوم     .  تر ميشوند    
پرست تماما در کنار آمريکا             
است و بعنوان سربازان جبهه         
هاى فرعى آمريکا عمل                      

پرچم دفاع از        .  خواهند کرد   
ايران و ناسيوناليسم ايرانى را         
جمهورى اسالمى بدست خواهد    

نميتوان جنبشى در دفاع    .  گرفت
از خاکى داشت، در کنار                     
حکومت موجود همان جغرافيا       
بود، اما قويتر از حکومت آن           

اين غير  .  پرچم را بدست گرفت   
ناسيوناليسم .  عملى است          

عظمت طلب در عين اينکه               
اعالم ميکند با جنگ و                           
جمهورى اسالمى مخالف                  

دفاع از    "است، اما با پرچم             
تماميت ارضى و مقابله با                   

در کنار جمهورى            "  تجزيه

٢٣٨شماره   
اردوى .  اسالمى قرار ميگيرد             

ناسيوناليسم در جنگ احتمالى بين            
. طرفين جنگ تقسيم خواهند شد                

سياست کمونيسم کارگرى در تقابل         
به نظر من     .  با کل اين نيروهاست       

کمونيسم کارگرى بايد تالش کند که         
تعداد هرچه کمترى از اپوزيسيون           
در کنار آمريکا و جمهورى اسالمى       

ما بايد تالش کنيم            .  قرار بگيرند   
فاکتور جنبش مردم در ايران عليه            
جمهورى اسالمى زير دست و پاى          
ناسيوناليستها و آمريکا و جمهورى         

بايد عدم مطلوبيت    .  اسالمى له نشود  
. اين سياستها را به جامعه نشان دهيم      

روى بسيج صف مستقل مردم در              
در .  ايران و جهان کار کنيم                      

اپوزيسيون ايران توجه ها را به                 
مدنيت جامعه، مسئولين اجتماعى            
اين نيروها و باال بردن استاندارد ها        

باالخره و عليرغم هر        .  قرار دهيم  
تالش ما، نيروهائى بنا به ماهيت               
سياه و استراتژى ارتجاعى شان،              
اين جنگ را پلکان نزديک شدن                

لذا براى هر    .  خود به قدرت ميبينند     
عمل ضد اجتماعى و تروريستى               
عليه مردم آماده اند و نمونه هايشان         

کمونيسم .  به وفور وجود دارد               
کارگرى در دوره جنگ بايد بعنوان        
يک نيروى سياسى و نظامى دخيل           
براى پايان دادن به اين اوضاع و               
بسيج جامعه براى جارو کردن                   
جريانات باند سياهى وارد عمل                  

سياست کمونيستى در متن            .  شود
چنين شرايطى، اعاده جامعه و                    
مدنيت آن، دفاع از مردم و باال                     
بردن توانشان براى تهاجم به اين               

 .  حکومت و بزير کشيدن آنست
 

–جنبش ملی             :يک دنيای بهتر       
اسالمی خود را مخالف جنگ                      

تالش ميکنند مقابله با جنگ      .  ميدانند
را از تالش برای سرنگونی رژيم            

موقعيت و تالش   .  اسالمی مجزا کنند  
جنبش ملی اسالمی و گرايشات                  
متعدد آن را چگونه ارزيابی ميکنيد؟      
مبانی عمومی سياست کمونيسم                 
کارگری در مقابله با اين نيروها چه        

 بايد باشد؟  
 

نيروهای متعدد جنبش     :علی جوادی 
اسالمی جنگ را فرصتی           –ملی   

" گرد هم آيی   "و  "  بازسازی"برای  
پس از شکست     .  مجدد خود ميدانند    

دوم خرداد و بر چيده شدن بساط                 
پرچم ارتجاعی دوم خرداد در اين            
جنبش، اين جريانات پراکنده و                    

اکنون ميکوشند به      .  ايزوله شدند  
زير پرچم مقابله با جنگ دو باره          
مکان خود را در سياست ايران             

يک ويژگی اين تقالهای    .  پيدا کنند 
اين جنبش مقابله با سرنگونی                 
طلبی و راديکاليسم و برابری                 

نيروهای رنگارنگ   .  طلبی است  
اين جنبش از يک طرف ميکوشند       
تا رژيم را از زير ضربات جنبش        
سرنگونی طلبانه خارج کنند و از        
طرف ديگر ميکوشند امتيازاتی           
در تحوالت سياسی به سود                       

گرايش .  اردوی خود کسب کنند        
راست اين جنبش در حال حاضر         

. دست باال را در اين جنبش دارد          
اين صف يک نيروی بی افق و              

از اين رو        .  بی آلترناتيو است       
تالشهای نيروهای آن نه به جيب          
خودشان بلکه اساسا در خدمت              

. رژيم اسالمی قرار خواهد گرفت      
اين جريانات در قبال جنگ فعال          

صلح "زير پرچم         .  خواهند شد    
با "  صلح"عمال پروژه        "  طلبی

رژيم اسالمی را دنبال خواهند               
اين جريانات خواهند کوشيد      .  کرد

تا بر مقاومت مردم در مقابله با              
جنگ و رژيم اسالمی سوار                    

مقابله با جنگ را از مقابله        .  شوند
با جمهوری اسالمی مجزا کرده و       
اين جنبش را از اهداف اصلی                

خطر اين گرايش     .  خود دور کنند    
با توجه به موقعيت اين گرايش در       
جامعه و روحيه محافظه کاری و         
کم توقعی که ميتواند در شرايط             
جنگی ايجاد شود، بيشتر از خطر        
گرايش ناسيوناليسم عظمت طلب        

 . است
 

مبانی سياسی جنبش ما در تقابل با       
اشتباه .  اين جنبش روشن است           

است اگر تصور کنيم اين                            
جريانات شکست خورده کاری از      

ما نبايد    .  دستشان ساخته نيست       
يری            اجازه دهيم اين جريانات تا
 .بر جنبش سرنگونی داشته باشند

 

اسالمی ها      –ملی   :  آذر ماجدی  
بنظر من پشت رژيم به صف                  
ميشوند و پرچم دفاع از ميهن را           

شان با  "  تضاد عمده . "علم ميکنند 
بخشی از  .  امپرياليسم آمريکا است  

اين جنبش از همين حاال ميگويد            
بخش .  که پشت رژيم خواهد رفت     

ديگر آن پرچم صلح را برافراشته       
در شرايط کنونی جامعه           .  است

٨صفحه ايران و                  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

مناسبات بين المللی صلح مقوله ای 
. کامال بی معنا و بی خاصيت است  

منظور از صلح حفظ شرايط                    
يعنی تداوم مقابله        .  کنونی است   

تروريست ها به همين شکل که               
و در عرصه داخلی نيز            .  هست

ما .  تداوم همين شرايط خواهد بود      
االن در شرايط صلح زندگی                    

. دو جنگ در جريان است  . نميکنيم
در عرصه داخلی جنگ مردم با            
رژيم و در عرصه بين المللی                   

ما بايد      .  جنگ تروريست ها           
خواهان خاتمه هر دو جنگ به نفع        
مردم و به نفع آزاديخواهی و                    

سرنگونی .  برابری طلبی باشيم        
بنظر .  رژيم کليد اين مساله است         

من اينها که اکنون دم از صلح                   
ميزنند در صورت قطعی شدن               
امکان جنگ پشت رژيم اسالمی           

افشای جنبش  .  به صف خواهند شد    
اسالمی که از ساير نيروها        –ملی  

از امکانات بيشتری در کشور                
برخوردار است بايد يک رکن مهم      

. سياست کمونيسم کارگری باشد          
نبايد اجازه دهيم که اينها يک بار           

بايد .  ديگر مردم را به مسلخ ببرند      
 .در مقابل آنها بايستيم

 

 –جنبش ملى           :سياوش دانشور   
اسالمى، شايد بجز استثناهائى                
عمدتا کنار جمهورى اسالمى قرار     

اين "  چپ"ورژن   .  خواهد گرفت  
خط سياست حزب توده است که             
زير پرچم صلح و جنبش صلح                
جمهورى اسالمى را بعنوان يک          

اين خط  .  طرف جنگ معاف ميکند   
بنا به شيوه مسالمت آميزش                       

در اين    .  سرنگونى خواه نيست       
دوران به طريق اولى                                    
ناسيوناليسمش بر هر فاصله                    

خطى .  احتمالى با رژيم ميچربد         
شايد در ميان بخشى از                                 
جمهوريخواهان شکل بگيرد که            
مخالفت با جنگ را به مخالفت با           
جمهورى اسالمى گره بزنند، اما          
بعيد ميدانم مخالفتشان را با جنگ         

. به سرنگونى رژيم گره بزنند                
گرايشان درون کشور اين جنبش          
از احزاب نيمچه حکومتى تا                    

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

اپوزيسيون مجاز عموما و با            
سايه روشنهائى از غلظت                  
ناسيوناليسم کنار رژيم اسالمى      

اين نيروها      .  قرار ميگيرند     
تالش ميکنند نقش عامل فشار          
را روى افکار عمومى جامعه         
غربى و جنبش ضد جنگ                   

" نماينده مردم ايران       "بعنوان    
عليه آمريکا و براى صلح پيش       

بخشى از آنها هم بى              .  ببرند
پرده مدافع پروپاقرص                         

. جمهورى اسالمى خواهند شد       
ما بايد بستر عمومى و شاخه             
هاى تبليغات ناسيوناليستى و            
مواضع ناسيوناليستى در قبال         
جنگ را بيرحمانه و مرتبا و با        

ما بايد کنار       .  استدالل بکوبيم   
رژيم قرار گرفتن اين جريانات      
را افشا و اهداف سياسى شان            

. را به جامعه نشان دهيم                       
برخورد انتقادى و سياسى ما با       
اين نيروها يک طرف موضوع     
است، و بسيج مردم حول يک          
سياست کمونيستى و انسانى در      

. قابل جنگ يک موضوع ديگر     
ما بايد همزمان در جبهه هاى           

 .  متعددى بجنگيم
 

چه            :يک دنيای بهتر                    
مخاطراتی جنبش سرنگونی را     
بطور مشخص تهديد ميکند؟            
کمونيسم کارگری چگونه                  
ميتواند در شرايط جنگی در             
راس جنبش سرنگونی طلبانه          

 توده های مردم قرار گيرد؟ 
 

عالوه بر                :علی جوادی        
مخاطراتی که جامعه را تهديد         
ميکند بايد به تهاجم گسترده               
رژيم اسالمی در صورت                  

. جنگ احتمالی اشاره کرد                
رژيم اسالمی بدون ترديد                   
تهاجم گسترده ای را برای                  
سرکوب همه جانبه جنبشهای          

. اجتماعی آغاز خواهد کرد              
موفقيت در اين پروسه مساله           

رژيم اسالمی     .  ديگری است    
قادر به شکست مبارزات مردم      

٢٣٨شماره   
سرنگونی طلب حتی در شرايط                 

نه تنها عوامل      .  جنگی نخواهد شد     
شکل دهنده بحران حاکميت کنونی          
تخفيف پيدا نخواهد کرد، بلکه تشديد       

اما مردم تحت          .  هم خواهد شد         
بمباران به سختی قادر خواهند شد            
که مبارزات عمومی خود را در                 

جنگی .  اشکال پيشين به پيش ببرند        
عاملی در تقويت رژيم اسالمی و              
فاکتوری برای تغيير تناسب قوای            

اين .  سياسی در جامعه است                   
مجموعه علی االصول کار ما                     

هر .  کمونيستها را سخت تر ميکند         
درجه بمباران، هر ميزان فقر و                 
فالکت اقتصادی باع تضعيف                

 . جنبش ما خواهد شد
 

برای ما قرار گرفتن در راس جنبش       
سرنگونی طلبانه توده های مردم              
مستلزم شکل دادن به صفی از                     
رهبران کمونيست است که در راس       
جنبش مقاومت برای پايان دادن                 
فوری به جنگ و حکومت عامل اين       

سازماندهی اعتراض و   .  جنگ است 
مقاومت مردم در شرايط جنگی يک       

اگر جنگی در    .  وظيفه حياتی ماست   
گير شود، وظيفه ما دو چندان بيشتر        

نی کردن    .  و سخت تر ميشود           خ
خطر جنگ احتمالی مهمترين حلقه         
در پيشروی در تالش برای                           

قاطع .  سرنگونی رژيم اسالمی است    
ترين مبارزه عليه جنگ و نيروهای       
باع و بانی اش آن مجموعه                       
شرايطی است که راه پيشروی                    

کمونيسم .  جنبش ما را فراهم ميکند       
کارگری تنها در پس پروسه هايی            
که جامعه درگير آن است ميتواند               
 .شرايط پيشروی خود را تامين کند

 

خطر اوليه خطر           :  آذر ماجدی     
سرکوب خشن اين جنبش از سوی            

جمهوری اسالمی قطعا    .  رژيم است 
ميکوشد اين سياست را اتخاذ و پياده        

فی الحال به سياست سرکوب          .  کند
شتاب و شدت بيشتری داده است،              
بهانه جنگ رژيم را در سرکوب                

تر خواهد  "  حق بجانب "گستاخ تر و    
اسالمی   -و آن نيروهای ملی        .  کرد

که در شرايط حاضر به اين سياست         
اعتراض ميکنند، در شرايط جنگی         
يا صريحا از اين سياست حمايت               
خواهند کرد و يا در بهتری حالت              

بطور نمونه    .  سکوت پيشه ميکنند      
جنبش کارگری کامال دو دسته                    

گرايش راست           .  خواهد شد          
سنديکاليست کارگری، که فی الحال       

به خامنه ای نامه چاپلوسانه                     
مينويسد، در شرايط جنگی در               
مقابل کارگران می ايستد و                       
خواهان توليد بيشتر و گرسنگی           
کشيدن بيشتر کارگران در دفاع            

گرايش .  از ميهن خواهد شد               
راست جنبش دفاع از حقوق زن           
با طيب خاطر در دفاع از ميهن             

تاريخ .  چادر بسر خواهد کرد            
ضمنا .  مملو است از موارد مشابه     

جنگ باعث گيج سری مردم                   
خود اين مساله مردم را           .  ميشود

اين شرايط   .  غافلگير خواهد کرد    
برای رژيم بهترين شرايط برای          

 . گسترش سرکوب است
 

کمونيسم کارگری وظيفه خطيری      
بايد با تمام اين سياست ها           .  دارد

بايد کليه اين سياست        .  مقابله کند  
بايد .  های ارتجاعی را افشاء کند        

گرايش راديکال درون جنبش                
کارگری، زنان و غيره را آماده            

بايد .  مقابله با اين شرايط کند                
. رهبران عملی را بخود جذب کند      

بايد از اين طريق در راس                         
مبارزات اعتراضی مردم قرار            

نه به جنگ، نه     "بايد شعار    .  گيرد
"به جمهوری اسالمی      زنده باد   " 

به شعار  "  آزادی، برابری و رفاه     
در صف    .  اين جنبش بدل شود          

آرايی در مقابل دو طرف جنگ            
کمونيسم کارگری بايد بتواند                   
جنبش سرنگونی را بسمت                       

 .سرنگونی رژيم ببرد
 

جمهورى           :سياوش دانشور         
اسالمى در ادامه سياست سرکوب      
مردم در شرايط جنگى هارتر                

توجيهات کافى آماده             .  ميشود
ديده ايم و خواهيم ديد که           .  هستند

فاشيست تر از فاشيست ها زير              
به "  دفع تجاوز بيگانگان     "پرچم   

در ايندوران   .  مردم حمله ميکنند     
جنبش سرنگونى همراه با                         
نيروهاى سياسى و حزبى اين                 

گرايشات .  جنبش شکاف برميدارد   
خفته و يا کمتر آشکار                                   

تالش .  ناسيوناليستى عود ميکند       
خواهند کرد جنبشهاى اجتماعى           
موجود را منهدم و تا ميزان                      

کارگر را پاى   .  زيادى تحليل ببرند  
توليد براى جنگ به اسارت                     

زنان را به تامين پشت         .  ميگيرند
جبهه ها و کمک لجستيک به                   

در .  وادار ميکنند "  مردان جنگى "
٩صفحه سطح جامعه       



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

قبول درجه بيشترى از فقر و                    
ندارى و گرسنگى و بيمارى را با         
توجيه جنگ و تحريم نهادى                     

جنبش سرنگونى تضعيف     .  ميکنند
ميشود و با سواالت جديد و جبهه           
هاى مختلف که ايجاد ميشود،                  
عمال براى يکدوره توان مبارزه           

. سراسرى را از دست ميدهد                   
اولويتها براى تعداد زيادى تغيير          

نبايد تعجب کرد که سلطنت     .  ميکند
طلب و اسالميون و ناسيوناليست         
و اکثريتى و استالينيست و                          

در .  مائويست را کنار هم ببينيد           
صورت وقوع جنگ و به هم                    
ريخته شدن اوضاع، الاقل امروز،     
تقريبا هيچ نيروئى امکان عينى             
دخالتگرى در يک بعد سراسرى و      

منظورم .  تعيين کننده را ندارد            
نيروئى است که هم سوال روز               
جامعه را پاسخ دهد و هم بتواند               
در مقابل مخاطرات ناشى از                   

قطع .  جنگ سنگر امنى ايجاد کند       
جنگ فورا و بازگرداندن اوضاع        
به حالت عادى، يعنى تامين امنيت       
و سوخت و ساز زندگى اجتماعى،      
مهمترين و محورى ترين سوال            

کمونيسم .  در چنين شرايطى است     
کارگرى بايد به اين سوال پاسخ              
دهد و بايد قادر باشد و تالش کند             
بعنوان يک نيروى سياسى و                    

. نظامى قدرتمند اين پاسخ را بدهد       
بدون اين در شرايط جنگى و به              
روشهاى متعارف کار قابل توجه         

 .       و موثرى نميتوان صورت داد
 

جنبش ضد جنگ     :يک دنيای بهتر  
در غرب در شرايط حساسی قرار       

" ضد امپرياليستی "جريانات  .  دارد
در اين جنبش عمال در همسويی با        
رژيم اسالمی و در مخالفت با                  
جنگ عمل ميکنند؟ چه بايد کرد؟          
چگونه ميتوان به صفی بر عليه             
هر دو قطب تروريستی جهان                 

 معاصر شکل داد؟
 

نبايد اجازه داد تا              :علی جوادی   
در "  ضد امپرياليست   "نيروهای    

جنبش ضد جنگ به رژيم اسالمی        

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

تخفيف دهند و يا با آن همسو              
صلح "نبايد اجازه داد تا       .  شوند
مردم عادی در غرب         "  طلبی

عاملی در جهت همسويی و               
. سازش با رژيم اسالمی شود          

ما بايد تالش کنيم که تصويری        
واقعی از گرايشات موجود در        
جامعه ايران را در دسترس               
بشريت متمدن و آزاديخواه در        

اين .  اين کشورها قرار دهيم          
مردم بايد جامعه ايران را از             

با تبيين های    .  ديد ما نگاه کنند     
سياسی ما از جامعه و حکومت       

 اسالمی آشنا شوند؟ 
 

معموال مردم به جنبه نظامی و        
کشت و کشتار جنگ خيره                 

جنبه های مخرب هر       .  ميشوند
دو سوی اين تقابل را                              

ميدانند که جانورانی    .  ميشناسند
در هر دو سو زندگی مردم را          

در .  در اسارت خود گرفته اند       
چنين شرايطی روحيه محافظه       
کار و حفظ وضع موجود                     

. سياست عمومی شان ميشود          
بايد اين چهارچوب ذهنی را             

حفظ وضع موجود         .  شکست
تنها به معنای همسويی با يکی         
از دو سوی اين جنگ                             

 . ارتجاعی است
 

يک نيروی مهم در تغيير                    
شرايط جنبش ضد جنگ،                   
وجود مردم آزاديخواه در                   

اين .  خارج از ايران است              
. نيرويی سرنگونی طلب است       

توهمی به رژيم و جنگ و پی           
اين .  آمدهای مخرب آن ندارد       

. مردم را بايد به ميدان کشيد              
اين يک وظيفه حياتی ما در               

 .اين شرايط است

 

نيروهای اسالمی   :  آذر ماجدی  
متاسفانه توانسته اند کامال در           

. جنبش ضد جنگ نفوذ کنند              
بعضا در تظاهرات ضد جنگ        
عکس خامنه ای و احمدی نژاد       

٢٣٨شماره   
اگر در اعتراض به . را بلند کرده اند

حمله به لبنان اين عکس ها بلند                    
ميشود، در اعتراض به حمله به                 

. ايران وضع خراب تر خواهد بود           
ما بايد در جنبش ضد جنگ نفوذ پيدا     

بنظر من جنبش ضد جنگ             .  کنيم
ضد .  عمال به دو دسته تقسيم ميشود       

امپرياليست ها و اسالميست ها در           
يک سو و بشريت متمدن و                             

اين .  آزاديخواه در سوی ديگر               
انتظار که بتوان همين جنبش فعلی            
را از اسالميست ها پاک کرد،                     

ما بايد خطاب     .  انتظاری پوچ است    
. به جنبش ضد جنگ حرف بزنيم             

بايد بيانيه و پالتفرمی برای بسيج و          
سازماندهی بخش چپ و مترقی اين        

مساله اينجاست که   .  جنبش تهيه کنيم  
اتفاقا در شرايط حاضر عده ای از            
مردم بخاطر نفوذ اسالميست ها در         
جنبش ضد جنگ از آن دور شده اند         

ما .  و عمال به سکوت کشيده شده اند       
. بايد اين بخش را نيز متشکل کنيم            

يک کار وسيع       .  کار آسانی نيست     
بايد با جريانات چپ،       .  احتياج دارد  

سکوالر و آزاديخواه در جهان در             
بايد در نظر    .  يک صف قرار گيريم    

داشته باشيم که بخشی از جريان                 
سکوالر پشت آمريکا قرار خواهد           

ما بايد گرايش چپ سکوالر       .  گرفت
 . را خطاب قرار دهيم

 

ترديدى نيست که      :سياوش دانشور 
با تعميق بحران اجتماعات ضد                  
جنگ و اعتراضات عليه دخالتگرى      

تا اينجا    .  ميليتاريستى باال ميگيرد      
. هيچ ايرادى ندارد اما ناکافى است          

معضل اينست که اين جنبش، يا                  
دقيقتر فعالين و سازماندهندگان اين         
جنبش، قهرمانانشان را در ميان                
جنبش اسالمى جستجو ميکنند و                
متقابال جمهورى اسالمى از اين                
تمايل بعنوان يک اهرم فشار استفاده       

اين جهتگيرى خود منشا             .  ميکند
فاصله گرفتن مردم در ابعاد گسترده       
تر در اعتراض عليه سياستهاى                 
ارتجاعى آمريکا و تروريسم دولتى        

مردم موافق ميليتاريسم و             .  است
قلدرى آمريکا نيستند اما نميخواهند         
اعتراض شان در جيب جنبش                     

مردم در غرب           .  اسالمى برود     
آرامش طلب و خواهان صلح اند،             
اما سياست جنبش ضد جنگ                         

 –سياستى سنتى و ضد امپرياليستى        
به .  است  –و نه ضد سرمايه دارى         

نظر من اين جنگ احتمالى تفاوتهاى      
بنيادى با حمله به عراق و افغانستان        

يک تفاوت مهم اينست که              .  دارد

سرکرده اسالم سياسى يا قطب               
مهم و دولتى آن با امکانات                        
فراوان، از موضع نيروئى که به          
آن حمله شده و از خود دفاع                      

گسترش .  ميکند، وارد ميشود           
تروريسم و ميليتاريسم و انتحار و       
بمب گذارى در هر گوشه جهان            

چشم .  صحنه را عوض ميکند            
انداز يک صف قدرتمند و تعيين           
کننده که اساس اهداف اين                         
رودروئى را نميخواهد، در ابتداى     
کار واقعى نيست و در توان فعلى         

اما در   .  جنبش ضد جنگ نيست       
تداوم وضعيت جنگى ميتواند                 

کمونيسم کارگرى    .  شکل بگيرد   
بايد بتواند براى ايجاد يک حرکت       
موثر در غرب، منافع و خواست          
مردم در ايران را از منافع و                    
اهداف آکتورهاى جنگى تميز دهد      
و به پرچمى مستقل و                                    

اين مسئله  .  آزاديخواهانه تبديل کند  
بدرجات زيادى تابعى از واکنش          
مردم در ايران به مسئله جنگ و           
فاصله شان از سياست رژيم                    

ما بايد به حرکتى       .  اسالمى است  
شکل دهيم که با آمال و تمايالت             
همين امروز طبقه کارگر و                      
اکثريت عظيم مردم در ايران و             

مقابله طبقه    .  جهان منطبق باشد      
کارگر و مردم دنيا با تروريسم و          
ميليتاريسم در اشکال مختلف آن و      
خواست آزادى و برابرى و رفاه           

. موضع دخالتگرانه اى است                 
کمونيسم کارگرى نميتواند صلح و     
سازش تروريستها را تبليغ کند و          
يا مردم را به تداوم وضع موجود          

سياست ما ممانعت از       .  فرابخواند
اما وقتى جنگ           .  جنگ است     

شروع شد اوضاع تماما تغيير                
شعار بازگشت به وضعيت     .  ميکند

پيش از جنگ سياست هيچ                        
نيروئى دولتى و غير دولتى                     

در نتيجه اتخاذ يک       .  نخواهد بود  
سياست دخالتگر و ذينفع در                     
چگونگى فرجام اين جنگ در                
ابعاد درون و بيرون کشورى بايد        

امروز .  ارکان استراتژى ما باشد      
بايد عليه جنگ و تهاجم نظامى،           
عليه سياست تحريم اقتصادى،              
عليه مسابقه تسليحاتى و ساختن            
بمب اتمى، و براى سرنگونى                
رژيم اسالمى توسط مردم و طبقه        
کارگر و خواست آزادى و رفاه             
همگان تالش کرد و برهمين                   
اساس فعاليت در دوره جنگ و              
در هم ريختگى اوضاع را پيش             

 .   برد
١١صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

جمهورى         :يک دنياى بهتر               
اسالمى با تشديد فشار به کارگران       

 ،زندانى و فعالين کارگرى                        
پرونده        ،احضارها       ،دستگيريها

 سازى و زندانى کردن را گسترش      
هدف سياسى رژيم         .  استداده     

اسالمى چيست و در  مقابل اين               
وضعيت چه بايد کرد؟ سياست               

 حزب چيست؟ 
 

فشارهای         :نسرين رمضانعلى       
کنونى بر فعالين کارگرى و                      
اجتماعى گوشه اى از سياست                 

. سرکوب مستمر مردم ايران است     
در هفته های گذشته جمهوری                 
اسالمی بخش ديگری از فعالين             
کارگری و اجتماعى را دستگير و        

اين در   .  روانه زندان کرده است       
حالی است که تعداد ديگرى از                
فعالين کارگری در زندان بسر                

آنها هم که بيرون زندان           .  ميبرند
هستند داراى حکم هائى هستند که        
هر لحظه ميتواند عليه شان به                  

مدتها از دستگيری    .  اجرا در بيايد   
فعالين کارگری همچون منصور          

رضا         ،ابراهيم مددی               ،اسالو
بهنام ابراهيم    ،علی نجاتی   ،شهابی
محمد فرجی ميگذرد و در             ،زاده

هفته های گذشته به اين ليست                   
 ،شيث امانی             ،شاهرخ زمانی      

مظفر صالحی      ،شريف ساعد پناه    
و محمد حسينی اضافه شده               ،نيا

  .است
 

الزم به ذکر است اين فعالين هر             
کدام بارها دستگير شدند و ماهها           
در زندان بودند و با قرار وثيقه               

تعداد ديگری از فعالين     .  آزاد شدند 
کارگری که در مراسمهای روز           
جهانی کارگر در سنندج قبال                    
دستگير شده و با قرار وثيقه آزاد           
شدند مورد تهديد و دستگيری                  

از جمله    .  مجدد قرار گرفته اند         
مجيد حميدی از طرف وزارت              

 . اطالعات احضار شده است

 

  ،عليه دستگيرى فعالين کارگرى
 ! عليه اختناق سياسى

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

واضح است جمهورى اسالمى       
: از چند مسئله وحشت دارد              

يکى مسئله نمايش انتخابات              
است که تالش ميکند با                          
دستگيريها و پرونده سازيها             
ارعاب ايجاد کند تا از قبل به             
استقبال هر اعتراضى رفته               

يکى وضع اقتصادى و         .  باشد
بحرانى رژيم است که با                      
سياست حذف سوبسيدها                      
نارضايتى شديد در جامعه را           

طورى که خود   .  دامن زده است  
رژيمى ها از شکست اين طرح      

تحريمهای اقتصادی    .  ميگويند
. زندگی مردم را فلج کرده است     

همين تحريمها باعث شده است       
که به خيل بيکاران هر روز              

اين پايان کار         .  اضافه شود    
تحريمهای اخير و فشار     .  نيست

بيش از پيش به مردم بطور                
عموم و بطور اخص طبقه                  
کارگر فضای ناامنی در جامعه      
ايران را روز به روز گسترش        

 . ميدهد
 

رژيم احساس وحشت ميکند و         
با اين فضای ارعاب تالش                 

. ميکند مردم را ساکت نگهدارد     
اما سياست دستگيرى و اعدام          

در حالی که قوه    .  جوابگو نيست 
قضائی رژيم مرتبا حکم اعدام        

آمار جنايت و           ،صادر ميکند   
جرم افزايش چشم گير داشته            

 . است
 

اگر امروز به اين فعالين                      
کارگری تعرض ميشود نه از          
سر قدرت رژيم بلکه نشان                 
ضعف و استيصال آن و تالشى       

در حالی که در     .  برای بقا است  
شهر سنندج فعالين کارگری             
دستگير و روانه زندان                         

ستادهای انتخاباتی و         ،ميشوند
مزدوران اين حکومت تالش           
دارند چهرهای شناخته شده را        

٢٣٨شماره   
نه تنها با پول و وعده بلکه با تهديد             
مجاب کنند که اگر در ستادهای                   
انتخاباتی شرکت نکنند محروميت           

طی .  اجتماعی خواهند گرفت              
بخشنامه ای محرمانه و بقول                        

حاضر "  جذب مردم "خودشان براى   
شدند ابتدا به ساکن يک ميليون نقد و        
وامهای طوالنی مدت با بهره کم                

اينجا ديگر بحث بر سر                 .  بدهند
نمايش انتخاباتی است و بدون ترديد        
اين دستگيريها برای زهر چشم                  
گرفتن از مردمی است که با کليت             

. حکومت اسالمی سر سازش ندارند     
در ادامه دستگيری فعالين کارگری        
در شهر سنندج در بخشهای مختلف         
تعدادی امضا جمع شده است و                    
خانواده های دستگير شدگان به                   
همراه تعدادی از کارگران در مقابل       

زندان تجمع و خواهان  آزادی                      
. بدون قيد و شرط اين فعالين شدند            

اين حرکت جای تقدير دارد اما                    
سوال اين است آيا در شرايط کنونی         
اين نوع اقدامات پاسخگو است يا              
اينکه بايد اقدامات ديگری را هم در         

 دستور گذاشت؟ 
 

برای کسانی که امروز دستگير                  
شدند يا احضار شدند و يا اينکه                    

چگونه    ،هنوز به سراغشان نرفتند       
 ،ميتوانيم در مقابل اين تعرض رژيم      

 تعرضى را سازمان دهيم؟ 
 

تهيه ليستی کامل از فعالين کارگری        
 ،که هم اکنون در زندان بسر ميبرند        

کسانى که احضار شدند به اضافه آن       
دسته از فعالينی که در حاضر آزاد           
هستند اما هر لحظه ممکن است                  

چرا که اين فعالين با      .  دستگير شوند 
قرار وثيقه های سنگينی آزاد شده             
اند و قدرت کمترين تحرک را                     

سياست رژيم برای به گرو          .  دارند
گرفتن فعالين سياسی اجتماعی و               
معترضين اين است که با وثيقه های        

با .  سنگين آزادی آنها را گرو بگيرد      
تهيه و ارسال اين ليست به تمامی               
مراکز کارگری نه تنها خواهان                  
آزادی کارگران شويم بلکه با قدرت        
هرچه بيشتر به رژيم اولتيماتوم                 
بدهيم که اگر فعالين کارگری تا                   
مدت زمان تعيين شده آزاد نشوند ما         
کارگران در مراکز مختلف دست از       
کار خواهيم کشيد و هم طبقه ای و              

همکاران خود را مورد حمايت             
 . قرار ميدهيم

 
عکسها و اسامى فعالين کارگری         
را بايد وسيعا در مراکز کارگری         
پخش کرد و شرايطی ايجاد کرد           
که رژيم وادار به عقب نشينی                 

ضرورى است که در                .  شود
مراکز کارگری و در محالت و            
مناطق کارگری وسيعا متحد شد و      
آزادى بيقيد و شرط کارگران                  
زندانى و زندانيان سياسى را                   

. بعنوان خواست فورى بجلو راند       
بايد وضعيتى ايجاد کرد که                       
دستگيرى فعال کارگرى به ضرر      

 .جمهورى اسالمى تمام شود
 

در اين شرايط بايد بيشترين نيرو          
را برای بسيج اعتراض                              

صدور اطالعيه    .  اختصاص داد   
عليه اين دستگيريها الزم است اما       

ما کارگران بايد با         .  کافى نيست  
نقطه قدرتمان عليه اين وضعيت          
بايستيم و پيشاپيش گسترش                      
دستگيريها و سرکوبها را منتفى           

شرايط حساسی که در ايران      .  کنيم
حاکم است و ترس رژيم از                       
نيروی متحد ما اين را بيش هر               
زمانی ضروری کرده است که             
برای آزادی فعالين کارگری                   

 . مبارزه ای جانانه را آغاز کنيم
 

سالح اين کار اعتصاب حمايتى           
بايد حتى اگر براى دقايقى         .  است

هم شده چرخهاى توليد را از کار          
موثرترين راه اينست که      .  انداخت

در مراکز کارگری در حمايت از        
هم طبقه های خود ماشينهای توليد       

کارگران شرکت  .  را خاموش کنيم  
واحد ميتوانند همزمان در هر کجا       

. هستند اتوبوسها را متوقف کنند          
نيروگاههای برق در اعتراض به        
اين وضعيت برقهای مراکز                    

پتروشيمى .  توليدی را مختل کنند      
١١صفحه  ماشين  ،ها  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

حزب اتحاد کمونيسم              :يک دنيای بهتر        
کارگری بارها اعالم کرده است که شرايط           
جنگی تغييری در اهداف استراتژيک ما                

ملزومات پيروزی کمونيسم      .  ايجاد نميکند  
کارگری در شرايط جنگی کدام است؟                      
چگونه ميتوان به جنگ و جمهوری اسالمی        

 پايان داد؟ 
 

يک رکن مهم جنبش                        :علی جوادی      
سرنگونی طلبانه مردم، مقابله با جنگ و               

پايان دادن به    .  مخاطرات ناشی از آن است      
جنگ در ايران معنايی عملی ديگری جز              
تالش برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی       

در خارج از ايران مقابله با تهديدها و  . ندارد
تالش برای شکست سياستهای نظم نوينی             
ارتجاع امپرياليستی يک رکن ديگر سياست       

تشديد مبارزه سرنگونی       .  کمونيستی است   
طلبانه توده های مردم، گسترش جنبشهای            
اجتماعی موجود تنها راهی است که ميتواند        
به جنگ و جمهوری اسالمی همزمان خاتمه       

 . دهد
 

هدف و استراتژی ما سرنگونی     :  آذر ماجدی 
رژيم اسالمی و استقرار جمهوری                             
سوسياليستی و پياده کردن برنامه يک دنيای       

در هر شرايطی اين هدف ما             .  بهتر است  
مساله اينجاست که شرايط مختلف             .  است

يک .  تاکتيک های متفاوتی را ايجاب ميکند       
نيروی کمونيست مسئول و پا روی زمين               
بايد پيچيدگی های شرايط مختلف را در                   
نظر بگيرد و خود و مردم را برای آن آماده           

. بايد مردم را روی زمين سازمان داد          .  کند
به اين منظور بايد از حاال خود را برای                   

. بدترين شرايط، بدترين سناريو آماده کنيم           
نميتواند روش يک      "  انشاءاهللا گربه است     "

بايد .  حزب کمونيستی مسئول و جدی باشد         
. مردم را هم برای چنين شرايطی آماده کنيم         

بنظر من ما بايد تبليغات افشاء گرانه خود               
عليه نيروهای اپوزيسيونی که با هر يک از         

. طرفين جنگ همسو ميشوند را شدت بخشيم   
برای جا انداختن سياست خود ميان مردم               

بايد مخاطرات سياسی   .  متمرکز تر کار کنيم   
اجتماعی جنگ را کامال برای مردم باز             –

بايد بکوشيم که رهبران عملی                      .  کنيم
راديکال جنبش های اجتماعی را بخود جلب        

سازماندهی اعتراض توده ای     .  و جذب کنيم  
بايد .  در شرايط جنگی کار آسانی نيست               

 .برای اين کار آماده شويم

 

 

 جنگ، کمونيسم کارگری، 
 ...مصافها و چشم اندازها 

اهداف و استراتژى ما با          :سياوش دانشور 
وقوع جنگ تغيير نميکند بلکه شرايط                        

ترديدى .  فعاليت و کار ما را پيچيده تر ميکند       
نيست که در چنين شرايطى مردم خواهان              

کسى عاشق     .  قطع فورى جنگ هستند              
بمباران و کشته شدن فرزندان و بستگانش              

کسى از بيکارى و فقر و تشديد                    .  نيست
حتى جمهورى    .  اختناق خوشحال نميشود       

اسالمى نميتواند روى بسيج ناسيوناليستى              
بدنبال .  جامعه در يک ميانمدت حساب کند          

شک و واکنش اوليه به بمبارانها و استفاده               
اى که رژيم اسالمى از آن ميکند، نگهداشتن         
همين وضعيت و ارتقا آن يک معضل                         

ما با شرايطى        .  حکومت اسالمى ميشود       
روبرو خواهيم شد که تهاجم به مردم و                       
معيشت و امنيت شان گسترده ميشود و در               
عين حال رژيم تالش ميکند نيروى طبقه                  

. کارگر و جامعه را پشت خود بسيج کند                   
ميتوان فرض  .  تحقق اين پالتفرم ساده نيست      

کرد که يک دولت بورژوائى که درجه اى              
امنيت اقتصادى مردم را تامين کرده و سابقه        
کشمکشهاى حاد با مردم ندارد، و يا بدرجه            
اى محصول راى و خواست مردم در                         
مقطعى بوده است، بتواند با بسيج                                   
ناسيوناليستى در مقابل جنگ يک نوع                      

اما .  همبستگى در ابعاد کشورى ايجاد کند            
اين کار براى جمهورى اسالمى مقدور                     

در نتيجه جامعه در يک شرايط                   .  نيست
وحشتناک و برزخى قرار ميگيرد و سواالت       
چنين جامعه اى، بويژه با توجه به ابعاد و                 
لطمات روزافزون چنين جنگى، متفاوت                

به نظر من کليد پيشروى و                .  خواهد بود   
پيروزى کمونيسم و هر جنبش سياسى ديگر          
در چنين اوضاعى، شناختن اين سواالت و             

شرايط .  پاسخ همه جانبه دادن به آن است              
جنگى براى نيروهاى سياسى مثل فيلم تند               

بسرعت غيرقابل باورى نيروها       .  شده است  
سواالت .  و آکتورهاى سياسى جابجا ميشوند      

قطب بنديها    .  روز جامعه عوض ميشود           
براى ما که ميخواهيم سياست         .  تغيير ميکند  

نظم نوينى را به شکست بکشانيم و                               
جمهورى اسالمى را سرنگون کنيم،                           
مهمترين و محورى ترين مسئله در چنين                
موقعيتى آمادگى سياسى و نظامى و دخالت            
کردن در اوضاع براى خاتمه آن به نفع                     

راه پيروزى    .  طبقه کارگر و مردم است             
کمونيسم در شرايط جنگى تنها از اين طريق         

 .* هموار ميشود
 

٢٣٨شماره   
 

 ،عليه دستگيرى فعالين کارگرى
 ...عليه اختناق سياسى 

 

و در بخشهای مختلف همزمان چند دقيقه          ،سازى ها 
چنين اقدامى بويژه در     .  ماشين توليد را متوقف کنند      

مراکز مهم صنعتی مثل گاز و نفت تاثيرات تعيين                
کارگران همه جا ميتوانند با          .  کننده و فورى دارد       

نصب پالکارتهائی برسر در کارخانه ها که بر آن               
ما خواهان آزادی فعالين کارگری      "نوشته شده باشد     

در محالت کارگری        .  ابراز وجود کنند       "  هستيم
مرتب اين شعار نه تنها نوشته شده باشد بلکه دور                 
هم جمع شوند و از تاکتيکها و اشکال ديگر مبارزه              

 . برای آزادی کارگران صحبت کنند
 

ضرورى است که در مراکز کارگری در مجامع                 
عمومی تصميم بگيرند که کميته هائی برای حمايت           
از کارگران زندانى ايجاد کنند و با ايجاد روابط                     
گسترده و خبر رسانى مرتب فضاى جديدى خلق                 

خانواده های کارگران زندانى شايسته بهترين         .  کنند
حمايتهاى مادی و معنوی هم طبقه ايها و مردم                        

بايد صندوقهای کمک   .  زحمتکش و آزاديخواه هستند   
بايد به  .  برای خانواده های دستگير شده تشکيل شود       

نهادهاى جهانى کارگرى از جمهورى اسالمى بدليل        
اذيت و آزار کارگران و خانواده هايشان شکايت                  

 . کرد
 

ما با   .  سياست حزب در اين زمينه روشن است                 
با سازمان دادن              ،انتشار اخبار اين دستگيرها             

حرکتها و اقداماتی در حمايت از رفقای کارگر                      
با طرح سياستهاى فوق و تالش براى           ،دستگير شده 

عملى شدن آنها تالش ميکنيم پاسخى به اين معضل             
 .* بدهيم

 

جهان بدون فراخوان 
  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون  

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

حزب تعدد نظرات و            "عبارت    
شايد بتواند يک         "  وحدت اراده    

. فانتزی جذاب در گفتار تلقی شود       
نجايی که به يک حزب         آمنتها تا     

سياسی مربوط می شود اين                      
عبارت به مثابه يک تز بنيادی به          

ء اين معنی متناظر است که اعضا       
ن حزب عليرغم          آو کادرهای          

برخورداری از نظرات گوناگون        
در مورد يک موضوع سياسی               
معين چاره ای به جز تبعيت از                

. يک ارادۀ واحد نخواهند داشت            
در اينچنين حزبی نظرات متعدد و       
گوناگون موجود خواه که زياد هم         

″ن    آتنها    .  باشند اهميتی ندارند      
. است که مهم است     ″  وحدت اراده 

″چون نظرات متعدد هرگز موجد       
. ای نخواهند بود       ″  وحدت اراده   

ن را از جای ديگری            آپس بايد      
ميگويند اين وحدت را               .  وردآ

مصوبات تضمين ميکند اما وقتى         
اختالف نظر و تعدد نظرات مانع          

وحدت ″اين    ،مصوبات جديد است   
چيزی به جز ارادۀ کسى يا       ″  اراده

حق آب  "کسانى که خود را داراى       
 . ميدانند نيست" و گل

 

اين تز البته در عمل نشان داده بود        
که مقدار کمى هم قدرت تحمل                 

را ندارد اما          "  متعدد"نظرات     
اينبار واقعا خود را در عمل اثبات        

گفته اند اثبات شير برنج در         .  کرد
وقتى مدافعين    !  خوردن آن است      

اين تز به ته خط رسيدند عليه                    
حزب و ارگانهاى رسمى اش                   

کودتا ميوه اين تز و       .  کودتا کردند 
 .  اثبات آن است

 

″حزبی که با انتخاب نام                              
تعدد نظرات و   ″و متد   ″  حکمتيست

تاسيس شود دير يا       ″  وحدت اراده  
زود محکوم به تحمل يک انفجار          
اعتراضی در داخل خود خواهد            

حتی بدون اينکه معترضين         .  بود
ن علت اصلی اى باشند که      آمتوجه  

 

  ،کودتا
 "حزب تعدد نظرات و وحدت اراده"ميوه تز 

 

 سعيد مدانلو

حزبشان را در چنين وضعيتی        
اتخاذ بی ربط    .  قرار داده است   

ترين تصميمات به کمونيسم              
کارگرى و تصويب سياستهاى       

″دست راستى در حزب                      
معلول تناقض بين     ″  حکمتيست

 . نام و روش و سياست است
 

هيچ حزب انقالبى کمونيستی          
در رديف کمونيسم کارگری             
منصور حکمت را بر اين                   

در .  اساس نمی توان ساخت          
 ،يک حزب کمونيستى کارگری   

هميشه اين توافق و يا وحدت             
نظر همگان و يا اکثريت است         

ن ارادۀ  آکه تصويب می شود و      
يا پراتيک سياسی الزم را                   

″  ،در فقدان اين    .  تامين ميکند  
″ تعدد نظرات و وحدت اراده          

تنها زمانی ميتواند برای اتخاذ        
يک سياست و تعيين مصوبات        
يک حزب سياسی عمل کند که        
از قبل اراده ای وجود داشته              
باشد به نحوی که افراد عليرغم       
تعدد نظرات موجود در                        

ن آميانشان ناگزير باشند که از        
همان .  ارادۀ موجود تبعيت کنند    

″ارادۀ اى که در اينجا اتفاقًا               
″.  خطابش ميکنند ″  خط رسمی 
اى که وقتى از         ″  خط رسمی  

رسميت مى افتد ديگر حوصله        
اش سر ميرود و راسا عمارت        
را به آتش ميکشد و فرمان                  

اينهم نوعى      !  انحالل ميدهد     
از ته خط   "  وحدت اراده "تامين  
 !است

 

يک حزب انقالبى و خالف                
جريان کمونيستی کارگرى را         
تنها و تنها بر اين اساس که                 
قادر شود بيشترين وحدت نظر       
و کمترين اختالف را چه در              
داخل خود به مثابۀ يک                         
تشکيالت سياسی کمونيستی و        
چه در درون جنبش اجتماعى          

٢٣٨شماره   

کمونيستى کارگرى تامين کند، می          
اين يک هدف استراتژيک         .  سازند
هيچ مصوبۀ    .  ن حزب است       آدر    

حزبی براساس تعدد و اختالف                   
. نظرات قابليت تصويب نمی يابد             

نجايی که وحدت نظر وجود دارد            آ
است که وحدت اراده حضور خواهد      

يک حزب سالم و پيشرو                .  يافت
کمونيستی هميشه  گرايش و جهت            
عمده اش رو به تامين وحدت نظر و        

. تامين رهبرى متحد و انقالبى است       
حزب منصور حکمت اختالف                   

 ،نظرات را تقديس و تبليغ نمی کند           
نرا يک امر کامًال مجاز به              آبلکه   

ورد و به حرمت مجاز        آحساب می    
 . بودنش هرگز تخطی نميکند

 

فرض بگيريد که شما قصد داريد               
قرار، قطعنامه يا بيانيه ای را در                
مورد موضوع و يا اتفاق سياسی               

اينجا دو  .  معينی به تصويب برسانيد    
يا بازتاب      .  اتفاق ميتواند بيافتد           

واقعيت موجود در ذهن همگی                   
اعضای دارای رای در جلسه نسبتا         
يکسان و مطابق قرار، قطعنامۀ يا            
بيانيۀ پيشنهادی است که در اين                  

ن قطعيت خواهد    آصورت تصويب    
يافت و يا اينکه بازتاب موضوع و            
يا اتفاق سياسی مورد نظر در ذهن           

به نحوی است که    ء  تعدادی از اعضا  
با کل و يا بخشی از قرار، قطعنامه           

. و يا بيانيۀ پيشنهادی موافقت ندارد         
دراين صورت همواره فرض بر              
اين است که جدل نظری کمک                    
ميکند تا از ميان نظرات موجود                 
بتوان به بهترين گزينۀ دست يافت و        

ن خواهد بود که    آمنطقی ترين گزينه    
حاصل بيشترين نظرات موافق                  

همه نکتۀ بحث در اين است           .  باشد
که همواره، همه و يا اکثريت                        
نظرات موافق است که به مثابۀ يک        
نظر واحد، اراده و يا سياست يک             
حزب و تشکيالت سياسی را تعيين          
ميکند و به اجرا ميگذارد نه تقديس           

نجاييکه تعدد     آاز     .  تعدد نظرات    

نظرات فی نفسه مخالف شکل                
گرفتن نظری که کل و يا اکثريتی         

ن موافق باشند      آاز يک جمع با           
به عنوان يک اصل         ،عمل ميکند 

ن حزب آپايه ای، مکانيزمی را به 
تحميل ميکند که امکان رسيدن به        
يک توافق جمعی و حصول                     

ن سلب می   آهمنظری را بکلی از      
 . نمايد

 

جدايی تعدادی از کادرهای قديمى       
ن ء آو در اثنا   ″  حکمتيست″حزب  

کنگره غيرعلنی حزب، نشانه               
های بارزی از وجود اعتراض و        

اين .  ن حزب بود  آغاز بحران در    آ
پروسه در داخل حزب بسيار بطی      
طی شد و با شکست سياستهاى              
بنيادى اين حزب و قوام                               
ديدگاههاى راست رفته رفته به             

کودتا اگر   .  وضعيت اشباع رسيد    
 ،وحدت اراده بود       "معنى جديد        

مقابله حزب با کودتا و تصميم به          
از ″  خط رسمی   ″کنار گذاشتن        

جانب هيئت دائم واکنشی در مقابل      
در .  اين وضعيت اشباع شده بود        

شرايط حاضر که شتاب يابندگی          
تحوالت سياسی رو به فزونی                
دارد جذب هرچه بيشتر نيرو و              
کادرهای حزب به مخالفت با                  

از اهميت  ″  خط رسمی ″محافظان  
. ويژه ای برخوردار خواهد بود           

نهايی که با        آروی اين حساب            
عنوان پرچم منصور حکمت عليه      
کودتا و سياستهاى راست در                   

شرط پيشروى      ،حزب ايستاده اند    
شان اينست که کليۀ نظرات                      
راهبردی و ضد کمونيسم                          
کارگرى و منصور حکمت از               

تعدد نظرات و وحدت       ″جمله تز     
را با قاطعيت و اعتماد به          ″  اراده

نفس مورد نقد و باز بينی اساسی           
 . قرار دهند

 

کسی برای باختن به بورژوازی          
. منصور حکمت نشده است                    

مخصوصًا حاال که سرمايه و                 
حکومتهايش تا خرخره در                       
بحرانند و منصور حکمت                        

زنده باد   .  ازهميشه ضروری تر     
زنده باد منصور                  ،سوسياليسم

 ! *حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

شمسی طاهری در اعتراضات              
آنچه که به     (    1357خيابانی سال  

توسط )  مشهور شد         57انقالب     
. دژخيمان رژيم شاه گلوله خورد          

دژخيمان به او گلوله زدند به همان   
دليلی که امروز مردم معترض را        
در ميدان التحرير در قاهره، در             
خيابانهای يونان، يمن، اسپانيا،              
انگليس، سوريه، ايتاليا، تونس،            
آمريکا، فرانسه و نيجريه به گلوله       

شمسی خواهان تغيير دنيا      .  ميبندند
و جايگزين اش با يک دنيای بهتر         

دنيائى که در شان و شايسته          .  بود
او خواهان رفاه ،           .  انسان باشد   

آسايش، آزادی و برابری برای              
به همين خاطر به او        .  همگان بود 
 .گلوله زدند

  
شمسى به همت زحمات و                           
فعاليتهای شبانه روزی مادرش و         
بخشا ديگر عزيزان و دوستانش            

 ،زنده ماند تا اين يکبار زندگی را         
(تجربه کند     ،گرچه سخت   او از   . 

گردن به پائين معلول شده بود و              
تنها بازوی راستش به شکل                      

او با     ).  محدود حرکت ميکرد         
مشکالت عديده ای برای رفع                  
نيازهای روزمره و ابتدائی                       

. زندگيش دست و پنجه نرم کرد             
سالهای اول زندگی در سوئد                    

. برايش سخت و آزار دهنده بود            
چرا که او برای اولين بار، مثل               
فرد، مستقل شده بود و جامعه                   
مسئوليت کمکهای انسانی به او              
را، که شبانه روزی بود، به عهده         

اما او نيازها و روتين                .  داشت
هايش منحصر به فرد بود و بدون         
پرسنل متخصص او هنوز                         
ميبايست از عزيزانش، برای زنده      
ماندن، کمک بگيرد و اين برايش          

به همين خاطر او به     .  درد آور بود  
جنبشی پيوست که برای حق                    

در سوئد  "  پرسنل شخصی "داشتن  
به راه افتاده بود و در همين رابطه        

 

 

 پيام تشکر
 

 مهدى طاهرى

او به همراه هيئتی منتخب، از          
استان محل زندگی خويش                  
برای مذاکره با وزير امور                

. اجتماعی وقت رفت                             
خوشبختانه اين جنبش موفق شد     
که اين خواست برحق را به               
دولت تحميل و به قانون تبديل          
کند و از آن زمان بود که او                 

و زندگی    "  استقالل"صاحب    
شد بدون اينکه نياز به     "  نرمال"

 . کمک آشنايانش داشته باشد
 

شمسى بجز زبان فارسى و                
به       ،يادگيرى زبان سوئدى           

فراگيری چهار زبان ديگر؛              
آلمانی، انگليسی، فرانسوی و          
اسپرانتو پرداخت و با اين                   

با توجه   .  زبانها آشنائی داشت     
به همين توانائی دو بار در                  

. کارهای پروژه ای شاغل شد         
استاد استفاده از کمترين                       
فرصتها و امکانات به بهترين         

طوری که در اين        .  شکل بود  
زمينه خاطرات عديده ای را             
برای عزيزان و اطرافيانش به        

 .جا گذاشت
 

گلوله دژخيمان رژيم شاه                    
نتوانست جان شمسی را از او          
بگيرد ولی خدمات پزشکی               

اولين .  سوئد اين کار را کرد           
بار نبود که او گذرش به                       

عفونت (بيمارستان می افتاد             
ولی متاسفانه، به خاطر     ).  مثانه

سهل انگاری کارکنان                           
بيمارستان، و اين آن چيزيست        
که فقدان او را درد آورتر                    

در .    ميکند، آخرين بارش بود    
ساعات پايانی زندگيش در                 
بيمارستان چندين بار از                      
پرستار مسئول ميخواهد که              
دکتر را به بالينش بياورد چون        

اما .  که حالش خوب نيست             
متآسفانه با جواب منفی پرستار      

٢٣٨شماره   
  .روبه رو ميشود

 
در جامعه ای که انسانها انتخاب                

نوع کار و فعاليت اجتماعی خويش          
را نه بر اساس عالئق و استعدادهای       
فردی خود بلکه برای داشتن                         
دستمزد، که با آن بتوان جوابگوی            
نيازهايی چون داشتن مسکن و                    

در شرايطی      ،پوشاک و غذا باشند       
که جامعه بيشتر از هر زمان ديگر           
نياز به پرسنل خدمات پرشکی دارد        
ولی دولتها، چون اين نوع خدمات            
سودآور نيستند، به کم کردن پرسنل         
بيمارستانها و امور خدماتى                          

و به اين اعتبار شدت،             ،ميپردازند
فشار و استرس کار برای پرسنل               
باقی مانده افزايش می يابد، آنوقت            
اتفاق افتادن چنين وقايعی گريز                  

 . ناپذير است
 

آنچه را که شمسی عزيز به                       
خاطرش گلوله خورد، يعنی تغيير      
اين دنيا، هنوز در دستور روز               

بايد برای اين مهم           .  قرار دارد   
 .کوشيد

 
در اينجا از حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری، سازمان آزادی زن،              
رفقا، دوستان و آشنايانی که با                
ارسال پيامهای تسليت و اظهار             
همدردی خود، بار بدوش کشيدن         
فقدان شمسی عزيز را قابل تحمل         

 . تر کردند، صميمانه سپاسگذارم
 

  يادش گرامی
 ٢٠١٢ژانويه 

 

 انحالل ستاد تعميرات فازهاى عسلويه
 

. ستاد تعميرات فازهاى عسلويه بناچار منحل شد                   ،بنا به خبر دريافتى        
اعضاى مديريت اين ستاد طى دوره اى در زد و بند با پيمانکاران دست به                 
اختالس هاى هنگفت زده و پولهاى اختالس شده را به بانکهاى دوبى انتقال              

 .داده بودند
 

مسئله دزدى مديران ستاد تعميرات فازها با افشاگرى کارگران روبرو                        
ميشود و به دنبال افشاگريهاى شوراى کارگرى اين ستاد منحل و اعضاى                  

 .مديريت آن به بخشهاى ديگر منتقل ميشوند
 

اين زنجيره فسادهاى مالى و اختالس حکومتيها و سرمايه داران در                               
در     ،شرايطى صورت ميگيرد که حقوق کارگران را ماهها نميدهند                            

مهمترين صنايع کارگرى هر روز کارگران قربانى ناامنى محيط کار                          
سرويس غذا و رستوران و خوابگاهها و پزشکى و ايمنى بدوى                    ،ميشوند
و حقوقها حتى اگر پرداخت شود کفاف دو هفته زندگى بخور و نمير                 ،است

 . در اين تورم افسار گسيخته را نميدهد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠ديماه  ٢۵ – ٢٠١٢ژانويه  ١٧

 

:منتشر ميشود   
 

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

 

 کارگران ميادين تره بار 
 کاهش دستمزدها -افزايش کار 

 

در چند روز گذشته و به دنبال             ،بنا به خبر دريافتى     
مدير عامل   "  قديمی"انتشار بخشنامه ای از طرف            

 18و    17ميادين ميوه و تره بار شهرداری مناطق              
تهران شامل مهر آباد جنوبی، يافت آباد، شوش و                   

تعرض جديدى به     ،ديگر بخشهای جنوب شهر تهران    
نفر از کارگران شاغل      60زندگی و معيشت بيش از       

در بخشنامه کذايی   .  در اين بخش صورت گرفته است 
قديمی که از عوامل دزد و جانی حکومت اسالمی                 

برای صرفه جويی در هزينه ها و           :  است آمده است   
منبعد   ،برای استفاده مناسب و بهينه از نيروی انسانی       

بخشی از دستمزد کارگران را که در ازای کار در                
تعطيالت و ساعات غير اداری به کارگران در غالب         

 . اضافه کاری پرداخت ميشد لحاظ نخواهد شد

 

کارگران زحمتکش ميادين تره بار ساعت کاريشان            
عالوه .  ساعت است   13شب يعنى        8صبح تا      7از  

بر اين در روزهای جمعه و تعطيالت نيز کار                           
کار در ميادين ميوه و تره بار بعلت               .  برقرار است  

 ،کمبود نيرو و حجم باال و ساعات طوالنی کار                       
حاال قديمی اوباش   .  بسيار سنگين و طاقت فرسا است      

! حکومت اسالمی ميخواهد از اين آب هم کره بگيرد          
در راستای همين سياستهای سود جويانه و ضد                       
کارگری بطور نوبتی و به اجبار ساعت کار برخی              
کارگران را کاهش و افزايش داده و اين حجم کار                   
روی زمين مانده را از طريق فشار و تهديد به ديگر             

نتيجه اينکه کار روزمره        .  کارگران تحميل ميکنند     
ميادين و تره بار هر روز توسط عده ای از کارگران           
انجام ميشود اما در پايان ماه شهرداری نسبت به قبل            

 . دستمزدهای کمتری به کارگران ميپردازد

 

و    ،با تغيير شيوه کار، حذف برخی شيفتهای کاری             
تحميل بار شيفتهای حذف شده کاری به ديگر                            

از يکطرف موجبات تشديد استثمار                         ،کارگران
کارگران را فراهم کرده اند و از طرف ديگر                             
دستمزدهای ماهيانه کارگران را که در غالب اضافه          

هزار تومان      200تا      150کاری پرداخت ميشد از         
 200تا    150حذف و کاهش ماهيانه      .  کاهش داده اند  

هزار تومان از حقوقهاى ناچيز يعنی سقوط هرچه                
بيشتر کارگران و خانواده هايشان به دريای فقر و                  
محروميت و گرسنگی و در مقابل انباشت ثروت                   
های بيشتر در حسابهای بانکی امثال قديمی و ديگر             

جنايت عليه حرمت و       .  کاربدستان حکومت اسالمی    
حقوق و معيشت کارگران توسط سرمايه داران حد و          

 . مرزى ندارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠ديماه  ٢۵ – ٢٠١٢ژانويه  ١٧

٢٣٨شماره   

 

 !سازمان آزادی زن برگزار ميکند
 جلسه در پالتاک 

 

 !ناموسپرستی و خشونت عليه زنان: موضوع 
 سنت، فرهنگ و اسالم سياسی 

 

 آذر ماجدی، پروين کابلی و هما ارجمند: سخنرانان
 

 به وقت اروپای مرکزی 20ساعت   2012ژانويه  20جمعه : زمان
 سعيد مدانلو: ادمين اتاق

   Middel East, Iranپالتاک، گروه : مکان
 برای آزادی زن: اتاق

 

 کارگران شرکت بستاب بنا
 

 ! ماه دستمزد معوق 7

 

نفر از کارگران شرکت پيمانکاری و ساختمانی بستاب بنا            150بيش از     ،بنا به خبر دريافتى   
دستمزدهای خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر،      .  ماه است که دستمزدی دريافت نکرده اند        7

آبان و آذر ماه کارگران تا امروز پرداخت نشده و عالوه بر اين تا چند روز آينده                                                
بهانه کارفرما در نپرداختن دستمزد کارگران بی            .  دستمزدهای ديماه نيز معوق خواهد شد         

پولی و عدم دريافت مطالبات شرکت از دولت و کسانی است که هم اکنون پروژه های                                 
 . کاريشان نيز به اتمام رسيده است

 

نپرداختن دستمزد کارگران در حاليست که کار روتين شرکت بطور منظم و هر روزه ادامه                  
پولهای .  داشته و پروژه ها و قراردادهای کاری شرکت يکی پس از ديگری به اتمام ميرسند                 

لفت و ليس    .  ميلياردی به حسابهای بانکی مديران شرکت و سرمايه داران سرازير ميشود                  
که جمعيتی بيش     ،حضرات سرمايه دار برقرار و به راه است اما کارگران و خانواده هايشان             

ماه است برای تامين ابتدايی ترين نيازهای گذران روزانه             7  ،نفر را تشکيل ميدهند     600از  
 .زندگيشان با فقر و نداری گرفتارند

 

نفر کارگر قراردادی با              150شرکت پيمانکاری و ساختمانی بستاب بنا با بيش از                              
هزار تومانی مصوب قانون کار اوباش اسالمی و              300قراردادهای يکساله و دستمزدهای       

عصر تا شب و انجام کار اجباری در روزهای            5عصر و از      5صبح تا     8ساعت کاری از    
مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های بزرگ ساختمانی در سطح شهر                            ،تعطيل

 . تهران بوده و دفتر مرکزی شرکت در خيابان وزرا تهران واقع است

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠ديماه  ٢۴ – ٢٠١٢ژانويه  ١۶
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بياد فاديمه شهيندال و ديگر 
 قربانيان ناموس پرستی

  
ده سال پيش فاديمه شهيندال بعد از دوره ای طوالنی از مبارزه برای يک زندگی                
آزاد و به دور از سنت پرستی و مردساالری در هنگام مالقات با مادر و                                     

قتل فاديمه   .  خواهرش در شهر اپساال در سوئد به دست پدرش به قتل رسيد                       
شهيندال در کشوری اتفاق افتاد که چندين دهه ادعای برابری و دفاع از حقوق                   

قتل فاديمه شهيندال نه اولين     .  شهروندان را به شعار اصلی خود تبديل نموده بود        
قتل در نوع خود بود و نه آخرين، پيال اطرشی چند سال قبل از فاديمه و بعد از                       

فاديمه، عباس رضايی در جنوب سوئد و ژيان در کاترينه هولم، تنها نمونه های بارزی از ادامه حيات عقب مانده ترين سنت ها در                                     
به همين مناسبت سازمان آزادی زن و تشکل ميخک سفيد در دو                 .  کشور سوئد در پناه سياست نسبيت فرهنگی و رشد راسيسم است               

روز متفاوت با برنامه های مختلف در گراميداشت قربانيان ناموس پرستی و در دفاع از حق حيات انسانها، از همه شما انسانهای                                     
آزاديخواه و برابری طلب دعوت ميکند که با شرکت در اين آکسيونها و گردهمايی ها همبستگی خود را قربانيان ناموس پرستی نشان                            

  .دهيد و به سياست های  نسبيت گرايی دولت سوئد اعتراض نمائيد
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يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 

 مضحکه انتخابات رژيم اسالمی 
 !را بر سرشان خراب کنيم

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 عمر سياه اين رژيم قرار دهد؟

 

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

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

 

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

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ژوئيه  ١٧ -  ١٣٩٠تير ٢٧

٢٣٨شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


