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 جدال چپ و راست 
 آذر ١۶در 

 

گزارشات اجتماعات روزھاى اخير را ھمه ديده اند و 
تکرار آنھا چيزى به اطالعات کسى .  خوانده اند

اما دراين روزھا وقايع مھمى در .  اضافه نميکند
نيروھاى مختلف از حکومتيھا و جريانات .  جريان بود

دست ساز دانشجوئى تا طيف متفرقه راست 
ناسيوناليست و فاشيست و ليبرال چپھا و دمکراتھا و 
ھمينطور کمونيستھا و آزاديخواھان و برابرى طلبان 

راست و چپ تالش .  آذر شرکت داشتند ١۶در نبرد 
داشتند روى دوش دستاوردھا و معضالت سال گذشته 

آذر سرخ سال  ١٣از .  به اين روز مھر خود را بزنند
گذشته تا روزھاى اخير البته دانشگاه ھا و جامعه 

اعتراض و اعتصاب و نخواستن ھرجا . گورستان نشد
و ھمه جا به تناسب توان و موقعيت عليه ارتجاع 

اين ديگر نرم .  اسالمى سرمايه داران در جريان بود
جامعه زنده ايران است که متناوبا خبر اعتراض و 
اجتماع را در دانشگاه ديد و يا کارگر گرسنه و به 
تاراج رفته اعتصابات پرشور و قھرمانانه راه 

. زنان مقاومت و اعتراض کنند و نه بگويند.  بياندازد
جوانان با نيروى سرکوب درگير شوند و شھر را 

قانون نانوشته اين مبارزات اينست که .  شلوغ کنند
 ،زندان ميروند ،فعالين و صف اوليھا سرکوب ميشوند

ھدف .  اخراج ميشوند و يا به گرو گرفته ميشوند
ميتوانم  ،حکومت اينست که بگويد من سرجايم ھستم

در کنار اين جنگ و گريز !  بايد بپذيريد ،بزنم و بمانم
و نبرد سنگر به سنگر البته چوبه ھاى دار و سبعيت 

است "  صنعتى"اين تنھا .  اسالمى سه شيفته کار ميکند
ولى !  که بى بحران است و تعطيلى برنميدارد

روزھاى معينى فشرده جدال يکدوره است و يا محمل 
سال آذر  ١٣ھدف سرکوب وسيع .  بروز آن ميشود

سال گذشته اينبود که اول چپ و کمونيسم حساب 
کارش را بداند و صحنه را براى نيروھاى پاستوريزه 

٢صفحه دوم روى .  و قابل تحمل واگذار کند  
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الش خورھا  ،دوش اين سرکوب
امسال در دانشگاه رژه بروند و 

شان را مانند "  پيروزى"جشن 
 . خارى در چشم حريف فرو کنند

 

حکومتيھا و سران درجه يک 
نيروى اطالعاتى و انتظامى خود 
راسا به دانشگاھھا رفتند و 

نيروھاى .  بساطشان را پھن کردند
کرايه اى و کفن پوش و قمه 

تکنولوژى .  بدست را آماده کردند
را براى کنترل دانشجويان تا 
زواياى زندگى خصوصى آنھا 

اوباش را با گيت .  بکار گرفتند
ھاى سيار در دانشگاھھا جا دادند 
. تا ترس و وحشت را جارى کنند

دراين مدت مشغول دست درازى 
اسالمى به زنان دانشجو شدند که 
چند مورد آن معرف حضور ھمه 

در قلمرو سياسى و .  ھست
ايدئولوژيک اقدامات معينى را در 

از جمله .  دستور قرار دادند
(انقالب فرھنگى دوم" بخوانيد " 

را مزمزه )  قلع و قمع ھر مخالف
آذر که  ١۶در باره ھويت .  کردند

سالھاى اخير رنگى متمايز و 
. انسانى گرفته بود به جنگ آمدند

ميدان را براى رژه نيروھاى 
وابسته به سپاه و جناح ھاى دولتى 
بيش از پيش باز کردند تا جوالن 
بروند و انتقام دوره قبل را 

آذر  ١۵رژه حزب هللا در .  بگيرند
و برافراشتن عکس احمدى نژاد 
پاسخى بود به آتش زدن عکس 
. احمدى نژاد در حضور خودش

دراين سالھا دو رئيس جمھور 
ارتجاع اسالمى در دانشگاه با 

پاسخ .  خفت بيرون انداخته شدند
رئيس مجلس شان ھم کمابيش 

دانشجويان توانسته .  ھمين بود
بودند در نبردى نابرابر و با علم 

مھره ھاى  ،به زندان و شکنجه
اصلى حکومت را در دانشگاه به 
سه کنج برانند و زمينه 

يک .  عوامفريبى را به آنھا ندھند
سال سرکوب و ارعاب و زدن 
کمونيستھا و آزاديخواھان قرار 
بود شرايط را براى تحکيميھا و 
بسيج و حزب هللا و ھمينطور 
نيروھاى دست راستى که در 
حاشيه آنھا تکانکى ميخورند 

تحکيمى ھا با سوبسيد .  بودند
سرکوب چپ بازى را ادامه 

 ١۶از دعوا برسر ھويت .  دادند
تا زمينه "  سه قطره خون"آذر و 

سازى براى جناح مطلوبشان در 
حتى قبلتر و در متن .  انتخابات

دعواى جناحى گفتند که زير نام 
عده اى "چپ قرار است 

بيايند و مراسم شان را "  ناشناس
منشا اين خبر را کسى .  بھم بزنند
اما ھدفى دوگانه را دنبال .  نميداند
اگر آنھا خبر دارند که .  ميکرد

اطالعاتى ھا و طرفداران احمدى 
نژاد قرار است بيايند و مراسم 
بھم بزنند چرا ھمين را 
نميگويند؟ چرا ميگويند عده اى 
ناشناس تحت نام چپ و با 
پالکارد سرخ؟ پروکاسيون 
ھميشه ميتواند وجود داشته باشد 
اما يک لبه اين دھن دريدگى 
عليه چپ و کمونيسم ادامه تالش 
روزنامه شرق و امثال 
. عربشاھى در سال گذشته بود

اينھا داشتند پيشاپيش اعالم 
ميکردند ھر پالکارد سرخى به 
نيروھاى دولتى تعلق دارد تا 
دانشجويان را زير پرچم خود 

تحکيم براى ھزارمين .  بسيج کنند
بار نشان داد که نيروئى 
. دستگاھى و ضد کمونيست است

اينھا محصول تاريخى قلع و قمع 
دانشجويان چپ و کمونيست اند 

 . و نمکدان را نميشکنند

 

اجتماع تحکيم درعين حال 
ائتالفى اعالم نشده بود از 

از دمکراسى خواھان و .  راستھا
حقوق بشريھا تا ناسيوناليستھاى 
پان ايرانسيت و قوم پرست و 

اما اينھا ھميشه .  چپھاى نارنجى
بوده اند و بويژه تاچريستھائى که 

ميخوانند کمتر "  ليبرال"خود را 
از روزنامه شرق و شخص 
خامنه اى از آنتى کمونيسم کم 

يا حکومت اسالمى در .  نياوردند
دوره اخير به پان ايرانيست ھا 
ميدان داد که به بھانه نام خليج و 
مسئله سه جزيره عربده ھاى 
فاشيستى و ضد عرب بکشند تا 
به چرخ پنجم بسيج ناسيوناليستى 

از .  جمھورى اسالمى تبديل شوند
جناب رفسنجانى تا خود احمدى 
نژاد دراين راه جانفشانى کردند 
و حتى يادشان رفت که ھويت 

اما ھدف واقعى !  اسالمى دارند
شان ھضم اعتراض و 

 

 ...آذر ١۶جدال چپ و راست در 
اگر ھمه چيز بر وفق .  فراھم کند

مقام "نوبت  ،مراد پيش ميرفت
بود که بيايد و با "  معظم رھبرى

حساب "  عطوفت اسالمى"
. دانشجويان را کف دستشان بگذارد

آذر و ھوا  ١۵رژه حزب هللا در 
کردن عکسھاى خامنه اى و احمدى 

ما اھل "شعار .  نژاد براى ھمين بود
و "  کوفه نيستيم على تنھا بماند

" انقالب فرھنگى اجرا بايد گردد"
 .   اھداف آنھا را بروشنى بيان ميکرد

 

اما اتفاقات دانشگاھھا در روزھاى 
قبل سيگنال نامطمئنى را رله 

مھم نبود که طرفداران جناح .  ميکرد
خاتمى الريجانى را به آن روز 

مھم اينبود که اعالم نفرت .  انداختند
آنھم توسط کسانى  ،از احمدى نژاد

 ،محسوب ميشوند"  خودى"که 
بيانگر وضعيت بھم ريخته حکومت 
پيش از انتخابات و ظرفيتھاى 
اعتراض و مقابله بود که ميتوانست 
مانند کبريتى بر بشکه باروت عمل 
کند و اوضاع را از دست ھر 

اگر خاتمى و .  دويشان خارج کند
احمدى نژاد و خامنه اى سر آمدن و 
نيامدن به دانشگاھھا براى سخنرانى 
اين پا و آن پا ميکردند بدليل برنامه 

ھنوز نميدانستند .  فشرده شان نبود
. وضعيت تا چه حد زير کنترل است

بويژه اين ريسک وجود داشت که 
ھر کسى ھر داغى بر دل دارد سر 
خامنه اى بريزد و مسئله از مقياس 

در چنين .  دانشگاه بيرون رود
ديگر در ميان "  رھبر"اوضاعى 

! خودشان ھم کالھش پشمى نداشت
و اعالم لغو ديدار خامنه اى پيام 

اين يک شکست .  الزم را به ھمه داد
معلوم شد که به .  سياسى بود

دانشجويان .  خودشان اطمينان ندارند
ھم بدرست اين واقعه را ديدند و از 

آذر  ١٧روز .  آن استفاده کردند
ايران  ،سيد على پينوشه"شعار 

نشان داد که چه آتشى "  شيلى نميشه
زير خاکستر سرکوب و حزب هللا 

 . چرخانى نھفته بود

 

با لغو ديدار خامنه اى و ديگران از 
دانشگاھھا تنھا بازيگر با رگ و 
ريشه خودى ھمان تحکيمى ھا 

٧٩شماره   
راديکاليسم موجود در ميان بدنه 
دانشجو بود که در صورت 
حضور چپ زير پرچمھاى سرخ 

شعارھاى دفاع از .  بسيج ميشدند
جنبش زنان و مخالفت با سنگسار 
و اعدام تنھا بيانگر فشار 
اعتراضى بود که در دانشگاھھا و 
جامعه عليه آپارتايد اسالمى و 
. اختناق و آدمکشى وجود دارد

تالش تحکيمھا اينبود که 
خواستھاى آزادى و برابرى زن و 
مرد را به چھارچوب کمپين يک 
ميليون امضا و حقوق بشر و چپ 
نارنجى دمکراسيخواه برانند تا 
خواست برابرى بيقيد و شرط زن 
و مرد و اعتراض عليه آپارتايد 
جنسى در ميان دانشجويان را به 
زير پرچم خود بکشند و حرفھاى 

 . اصلى ديگرشان را به آنھا بزنند

 

جمعيت در .  با اينحال موفق نشدند
کنترل آنھا نبود و از ھمام اول 
صبح معلوم بود که بخشھاى 
مختلف دانشجويان خود را آماده 
ميکنند و تحکيميھا اگرچه مراسم 

نه .  بنامشان بود اما اقليت اند
توانستند در باصطالح تريبون آزاد 
ھمه چيز را مطابق ميل شان پيش 
ببرند و نه توانستند پتانسيل 
اعتراضى را در ميان دانشجويان 

احمدى نژاد بايد "شعار .  مھار کنند
به سرعت به شعار "  پاسخگو باشد

مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر "
اين .  تبديل شد"  احمدى نژاد

شعارھا ھنوز رنگ دعواى جناحى 
اما وقتى به خامنه اى پيام .  داشت

ايران شيلى  ،سيد على پينوشه"
اينھا فورا سفره  ،داده شد"  نميشه

گفتند که ديگر .  شان را جدا کردند
مسئوليت تظاھرات و اجتماع را "

چند ھزار نفرى که !"  بعھده ندارند
دراين اجتماع شرکت کردند 

عمده .  نيروى تحکيم وحدت نبودند
اينھا دانشجويان معترضى بودند 
که دراين روز تالش داشتند 
اعتراض شان را بکنند و در حد 
. مقدورات حرفشان را بزنند

حضور وسيع زنان و جوانانى که 
آماده نبرد با نيروى انتظامى بودند 
و درب دانشگاه را از جا کندند 
جنس شان با تحکيم و امثال آنھا 

اينھا کسانى اند که .  ابدا نميخواند
اگر چپھا ميتوانستند امسال در 
تھران حضور يابند زير پرچم چپ 
رژه ميرفتند و صراحت بيشترى 

به شعارھايشان 
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه    

تحکيم با تمام تالش و جمع آورى نيرو و در حاشيه .  ميدادند
سرکوب شديد چپ نھايتا توانست مدت کوتاھى مراسم را 

از نيروھاى سرکوب و دولتيھا و اطالعاتيھا تا .  نگھدارد
تحکيم ھمين حد ظرفيت داشتند و ھمين حد توانستند روى 

راستھاى متفرقه که .  دوش سرکوب چپ خودى نشان دھند
ھمواره زير پرچم تحکيم عليه چپ راه ميروند نيز بحدى 
معدود و انگشت شمار بودند که نتوانستند کارى بکنند و يا 

ھمينجا نيز بايد به جريان جعلى .  حتى بحساب آيند
اشاره کرد که تولد اينترنتى شان "  دانشجويان سوسياليست"

دراين ھمه اعتراض دانشگاھھا ازاين .  با بدنامى ھمراه بود
گويا ھنر اينھا صرفا اينبود .  موجودات فضائى خبرى نبود

که عليه کمونيستھا و منصور حکمت ليچار بگويند و در 
 ! نميکنند" آلوده"ميدان واقعى عليه راست و دولتيھا خود را 

 

اما ھمزمان با اين اجتماع و روز بعد در مازندران و شيراز 
دانشجويان مبارز و چپھا و کمونيستھا تالش کردند که 

دوباره شعار دانشگاه .  بگويند سرکوب تان بيھوده بوده است
پادگان نيست جلو صف قرار گرفت و آزادى و برابرى و 
اعالم ھمبستگى با جنبش کارگرى و جنبش رھائى زن و 

اعتراضات و اجتماعات ديگر در .  غيره رخ نشان داد
ھمه جا .  شھرھاى مختلف نيز ھمين پيام را کم و بيش داد

دانشجويان تالش کردند در مقابل سرکوب و فضاى پليسى و 
نظامى و امنيتى عليرغم دستگيريھا و احضارھا و تھديدھا 

 .   در اين چند روز بايستند و ايستادند
 

آذر امسال  ١۶جمھورى اسالمى نتوانست به اھدافش در 
عليرغم سرکوب سال گذشته و فضاى بگير و ببند و .  برسد

قرق امنيتى و نظامى دانشگاھھا نتوانستند جشن پيروزيشان 
آنھا توانستند حضور چپ را بويژه در تھران .  را بگيرند

محدود کنند و فضا را براى راست باز کنند اما به نتايج 
در سال گذشته چپ سرکوب شد و باز .  مطلوبشان نرسيدند

. چون جنگيدن با ارتجاع زمانه بى تلفات نيست.  ھم ميشود
در يکسال نبرد و جنگ و .  اما اين يک گوشه تصوير است

بخشى از شعارھا و  ،  ٨٧آذر  ١۶تا  ٨۶آذر  ١٣از  ،گريز
اھداف کمونيسم و سوسياليسم در دانشگاھھا و جامعه مطرح 
شد و راست عليرغم استفاده از چتر حمايت دولتى و حاشيه 

نتوانست نھايتا وضعيت را .  امنيتى سرکوب به جائى نرسيد
از نظر سياسى به نفع خود بچرخاند و نتوانست دانشجويان 

" سرجايشان"کمونيست و آزاديخواه و برابرى طلب را 
چپ تلفات داد اما راست و حکومتيھا را ھم وادار به .  بنشاند

از عناصر اصلى و .  آنھا بى آبروتر شدند.  دادن تلفات کرد
سران حکومتى تا نيروھاى امنيتى و اطالعاتى و جريانات 

تکليف کسانى که روى دوش .  وابسته شان مفتضح شدند
سرکوب کمونيستھا و محجبه جوياى نام و برپائى دکانکى 

 .بودند ديگر روشن تر از روشن شد
 

دست سازماندھندگان و شرکت کنندگان اعتراضات پيشرو و 
آزاديخواھانه که خواستھاى واقعى دانشجويان و جامعه را 
برافراشتند و پاسخ سنجيده اى به نيروھاى سرکوب دادند 

 . *   درد نکند

 ١۶جدال چپ و راست در 
 ...آذر

حاکى از اين بود که مراسمی به مناسبت روز دانشجو آذر  ١۵آخرين خبرھاى ديشب 
به گزارش بى بى سى .  در دانشگاه علم و صنعت با حضور خامنه ای برگزار ميشود

امروز صبح به برخی رسانه ھای ايران که تصميم داشتند عکاسان و خبرنگاران "
خود را برای پوشش خبری اين مراسم اعزام کنند، خبر داده شده که مراسم برگزار 

 !"ھنوز دليلی برای لغو اين مراسم اعالم نشده است. نمی شود
 

ما اھل کوفه نيستيم على تنھا "آذر و فريادھاى  ١۵مراسم حزب هللا چرخانى روز 
درست با  ،و برافراشتن عکسھاى خامنه اى و احمدى نژاد بر سردر دانشگاه"  بماند

 ،ھمان فيگورى که دانشجويان سال گذشته شعارھاى آزادى و برابرى را باال بردند
گزارش .  پيش پرده نمايشى بود که قرار بود امروز با حضور خامنه اى برگزار شود

آذر سال گذشته  ١٣تصويرى ايسنا از اين مراسم به طرز عجيبى با گزارش تصويرى 
پيامى که اين گزارش رله ميکند اينست که امسال حزب هللا .  در قالبھا و فرم يکى است

اما ظاھرا ھنوز اين تمھيدات نتوانسته اطمينان !  رژه ميرود"  ضد انقالب"بجاى 
آنھا براى لغو اين .  خامنه اى ايجاد کند"  بى دردسر"خاطرى براى حضور مجلل و 

کافى .  مراسم ھر توجيھى داشته باشند مثل روز روشن است که نخواستند ريسک کنند
بود خامنه اى در دانشگاه حضور پيدا کند و حتى گوشه اى ديگر صداى اعتراضات و 
شعارھاى زندانى سياسى آزاد بايد گردد و دانشگاه پادگان و مسجد و زندان نيست بلند 

کافى بود براى حضور خامنه اى آنچنان شرايط ميليتاريزه و خفقانى ايجاد .  شود
بال ديگر "حتى نگران اين بودند که توسط ".  از سر بگذرانند"ميکردند که مراسم را 

در متن جنگ جناحى و دعواھاى مضحکه انتخابات فضائى ايجاد شود که به ھر " نظام
مسائل .  حال معناى اعتراض به على خامنه اى را بعنوان مسئول ھمه اين اوضاع بدھد

 . زيادى محتمل بودند که اينھا فقط نوع خوشبيانه آن است
 

جالل و "اينبود که  ،حتى اگر فراتر نرويم ،معنا و بازتاب سياسى چنين وضعيتى
اين موضوع از نظر سياسى و بازتاب .  خامنه اى در مال عام فرو ميريخت"  جبروت

ھدف سياسى .  داخلى و بين المللى براى جمھورى اسالمى بسيار گران تمام ميشد
عناصر : "بقول محمد مھدی زاھدی وزير علوم.  حضور خامنه اى قبال اعالم شده بود

ضد انقالب سال ھا است که می خواھند به اشکال مختلف از برگزاری مراسم روز 
دانشجو سوءاستفاده کنند، اما حضور مقام معظم رھبری در اين مراسم نويدی بر 

آذر  ١۶.  جلوگيری از دستيابی اين افراد به اھداف ضد انقالبی شان به شمار می آيد
واقعه ای است که زمانی خود ما داعيه دارش بوده ايم اما اآلن ضد انقالب قصد 

يعنى قرار بود "  .مصادره آن را دارد و بايد آن را به جايگاه اول خود باز گردانيم
ضد "سنگين وزن جمھورى اسالمى با لباس رزم به دانشگاه بيايد تا مقابل 

اما ترسيدند آخرين کارتشان را !  رجز بخواند)  بخوانيد کمونيسم و سوسياليسم" (انقالب
 ! مصون بماند" رھبر"در مال عام بسوزانند و بھتر ديدند فعال 

 
بار ديگر معلوم شد اينھمه سرکوب و بگير و ببند و حزب هللا چرخانى و مانور وحشت 
خيابانى بيفايده بوده و خاصيت جادوئى ساکت کردن و بخانه فرستادن مردم را نداشته 

اعالم حضور خامنه اى در دانشگاه و لغو مراسم يک شکست سياسى آشکار .  است
آنھا راجع به لغو مراسم ھرچه بگويند اين موضوع .  براى جمھورى اسالمى است

 .  بدون ترديد از چشم جامعه پنھان نميماند و نتايج خود را دارد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨دسامبر  ۶ – ١٣٧٨آذر  ١۶
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باالخره کورش مدرسی پس   -١
از يک دوره طوالنی کشمکش و 
نقد سياسی از تزھای راست و 

منشور "پوپوليستی خود مبنی بر 
و ائتالف با جريانات "  سرنگونی

راست که يکی از ارکان تئوريک 
و پايه ای حزب حکمتيست را 

اما .  تشکيل ميداد، عقب نشست
اين عقب نشينی نه به معنای قبول 
و پذيرش نقدھای کمونيستی به 
اين تزھا بلکه بر عکس يک عقب 
. نشينی تاکتيکی و مقطعی است

اين تزھای پوپوليستی الزاما از 
ميتوانند .  صحنه کنار نرفته است

متدولوژی و .  دو باره باز گردند
نگرش حاکم بر اين حزب کماکان 
ھمان نگرشی است که اين تزھا 

 . را در دستور خود قرار داد

 

روش کنار گذاشتن شدن اين   -٢
تزھا نه در يک پروسه اصولی و 
روشن سياسی و جا افتاده بلکه در 

و "  غير رسمی"يک پروسه 
. است"  مانور سياسی"ھمراه با 

ھر حزب جا افتاده ای با صدور 
قطعنامه ھا و بيانيه ھای سياسی 
خود تاکتيک ھا و سياستھای قبلی 
را کنار گذاشته و يا تغيير داده و 
سياستھای جديدی را در دستور 

اما از قرار اين .  قرار ميدھد
اين .  روش حزب حکمتيست نيست

تغيير خط مشی در يک سمينار 
فرار به "جانبی و در يک پروسه 

و کامال طلبکارانه صورت "  جلو
در ھر حال کنار .  گرفته است

گذاشتن اين تزھا و کناره گيری 
کورش مدرسی از ليدری حزب 
حکمتيست بدون ارتباط با ھم 

مستقل از ھر آنچه که گفته .  نيستند
شود، در واقعيت امر کناره گيری 
کورش مدرسی از ليدری حزب 
نتيجه سياسی و تشکيالتی شکست 
 . تزھای سازشکارانه ايشان است

  

کورش مدرسی حقايقی را در    -٣
مورد پوپوليسم و خط مشی حاکم 
بر ح ک ک و نقطه نظرات 
پوپوليستی حميد تقوايی بيان 

اما تزھا و نگرش خود .  ميکند
ايشان در حقيقت روی سکه ديگر 

اين يک مجموعه تئوريک .  است
سياسی راست است چرا که   -

ھدف کمونيستی مبنی بر تالش 
قائم به ذات و بی وقفه برای 
سازماندھی انقالب کارگری، 
تامين ھژمونی و رھبری 
کمونيستی بر جنبش سرنگونی 
طلبانه توده ھای مردم، و 
استقرار فوری حکومت کارگری 
و جمھوری سوسياليستی را از 
دستور عاجل خارج کرده و در 

جمھوری "مقابل مساله ايجاد 
آنھم با جريانات راست "  انقالبی

. را در دستور خود قرار ميدھد
اين تزھا در عين حال دارای 

چرا .  جوھری پوپوليستی ھستند
که حزب حکمتيست مدعی است 

تالشی "  منشور سرنگونی"که 
و "  ارائه پرچم"برای 

برای تمامی "  منشوری"
نيروھای شرکت کننده در جنبش 
سرنگونی، اعم از 
ناسيوناليستھای عظمت طلب تا 

 -بخشھايی از جريانات ملی 
نفس چنين تالشی .  اسالمی، است

به معنای نديدن پرچم ھای 
اجتماعی   –متفاوت سياسی 

طبقات و نيروھای درگير در 
جنبش .  جنبش سرنگونی است

سرنگونی عليرغم حضور 
نيروھای متعدد و متفاوت سياسی 

آلترناتيو "و "  پرچم واحد"
. را نخواھند پذيرفت"  واحدی

جنبش سرنگونی يک جنبش 
ارائه ھر .  نيست"  ھمه با ھم"

آلترناتيو اثباتی در اين 
چھارچوب عمال تالشی 
پوپوليستی و غير کمونيستی 

مساله اساسا بر سر تبديل .  است
و کسب "  نه مردم"شدن به 

ھژمونی سياسی توسط 
کمونيستھا در اين جنبش، 
سرنگونی رژيم اسالمی و پس 
از آن استقرار تمام و کمال 
آلترناتيو اثباتی کمونيسم کارگری 

 . است

 

" منشور سرنگونی"  -۶
ھمانطور که سياوش دانشور 
اشاره کرده بحثی بر سر 

کمونيستھا در قبال "  تاکتيک"
جنبش سرنگونی بطور مشخص 

خالء در "نبود؟ اين بحث بر سر 
استراتژی حزب کمونيست 

اسناد و .  آغاز شد"  کارگری
مباحث اين جدل کماکان موجود 

 فرار به جلو": منشور سرنگونی"کورش مدرسی، 
 

 على جوادى

ھمان نگرش مرحله ای و 
پوپوليستی در قبال انقالب است و 
دارای ماھيت مشترکی با خط مشی 

خط حميد تقوايی .  حميد تقوايی است
اکنون بنا به ادعای خود اين جريان 
ھر چه بيشتر حکک را به حزب 

تبديل کرده "  جنبش سرنگونی"
حمله به ماھيت عملکرد و .  است

جوھر سياسی خط مشی پوپوليستی 
حميد تقوايی نميتواند جوھر راست 
و پوپوليستی تزھای کورش مدرسی 

اين پرده پوشی امکان .  را پنھان کند
 . پذير نيست

 

اين بار کورش مدرسی علت   -۴
کنار گذاشته شدن اين تزھا را 

" شکست"و نه "  فروکش کردن"
. جنبش سرنگونی اعالم کرده است

اما !  جای بسی خوشبختی است
واقعيات تبليغات سياسی اين حزب 
تماما خالف اين ادعا را نشان 

به ھر حال حتی اگر صورت .  ميدھد
ظاھر اين ادعا را بپذيريم، سئوالی 
که اين دوستان بايد پاسخ دھند اين 
است که چرا حزب حکمتيست 

خود را در قبال جنبشی "  تاکتيک"
که ھدفش سرنگونی رژيم اسالمی 

آن "  فروکش کردن"است را با 
کردن "  فروکش"تغيير ميدھد؟ چرا 

تحرک جنبش سرنگونی بحث 
را از "  تصرف قدرت سياسی"

دستور اين حزب خارج ميکند؟ چرا 
جنبش "  فروکش کردن"با 

دوران "سرنگونی جامعه از 
که ويژگی آن باز "  تالطمات انقالبی

بودن بحث قدرت سياسی در جامعه 
وارد "  غير انقالبی"است به دوران 

ميشود؟ استنتاجات سياسی و عملی 
" غير انقالبی"ورود برای دوران 

برای اين حزب چيست؟ چه اھداف 
متفاوتی را در اين دوران در دستور 
حزبی قرار خواھند داد؟ تفاوتھا 
تاکتيکھا و سياستھايشان با دوره 

 پيش چگونه است؟

 

برخالف ادعاھای کورش   -۵
نه يک "  منشور سرنگونی"مدرسی 

تاکتيک کمونيستی در قبال جنبش 
سرنگونی بلکه يک تاکتيک راست 
و پوپوليستی در قبال اين جنبش 

٧٩شماره   

تالش برای .  و غيرقابل انکارند
قلمداد کردن مبحثی که "  تاکتيکی"

يک رکن پايه ای سياسی حزب 
حکمتيست را تشکيل ميدھد 
عليرغم ھر منفعت  سياسی مقطعی 
که مد نظر باشد در عين حال 
اذعان به اھداف خرد سياسی 

تالش برای .  حزب حکمتيست است
يک انقالب در "  ماھيت"تعيين 

دوران پيش از انقالب نه يک 
سياست کمونيستی بلکه تالشی 
برای مرحله بندی کردن انقالب و 
محدود کردن دامنه تحوالتی است 
که ميتواند سازماندھی و عملی 

ما در ھر شرايطی برای .  شود
سازماندھی يک انقالب کارگری 
در پس تحوالت حاضر تالش 

انقالب آتی ايران يک .  ميکنيم
انقالب کارگری با ھدف خلع يد 
سياسی و اقتصادی از بوروژازی 

 .و حکومت اسالمی است

 

کورش مدرسی تالش ميکند   -٧
را "  منشور سرنگونی"بحث 

انقالب "اقتباسی از بحث لنين در 
قلمداد کند، بدون "  دمکراتيک

اينکه بخواھد بپذيرد منشور 
سرنگونی طرحی ناشی از مرحله 
بندی کردن انقالب و در نتيجه به 
عقب انداختن انقالب کارگری 

حتی مقايسه و ھمطراز قرار .  است
دادن نيروھای سياسی اپوزيسيون 
ايران و نيروھايی که در انقالب 

که بلشويکھا مساله  ١٩١٧فوريه  
رھبری يک انقالب دمکراتيک را 
در دستور خود داشتند، يک اشتباه 

تالش برای .  جدی سياسی است
با جريانات راست پرو "  ائتالف"

غربی سرنگون شده در چھارچوب 
منشور سرنگونی يک تاکتيک 

بعالوه جمع .  تماما راست است
بندی واقعی تجربه بلشويکھا و 
لنين در انقالب فوريه و اکتبر 

نشان ميدھد 
۶صفحه   
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چنانچه بلشويکھا ميتوانستند در 
راس انقالب فوريه قدرت سياسی 
را در روسيه تصرف کنند، بدون 
واسطه و در ھمان شرايط مشغول 
سازماندھی و استقرار حکومت 
کارگری و اجرای تزھايی از 
جنس تزھای آوريل ميشدند که 
بعدھا لنين ارائه کرد و به 
اعتباری بلشويکھا خود را مقيد به 

انقالب "تزھا و محدوديتھای 
 . نميکردند" دمکراتيک

 

" منشور سرنگونی"تز   -٨
کوچکترين ربطی به تزھا و نقطه 
. نظرات منصور حکمت ندارد

الصاق اين تزھا به منصور 
حکمت يک کينه توزی آشکار با 
منصور حکمت و تھيه خوراک 
سياسی برای جريان منحط آذرين 

مقدم و دشمنان طبقاتی کمونيسم   –
تزھای .  منصور حکمت است

منصور حکمت در قبال جنبش 
سرنگونی و انقالب آتی ايران به 
روشنی غير قابل تحريفی در 

جنبش توده ای برای "رساله 
" سرنگونی رژيم آغاز ميشود

 : بيان شده است

 

انقالب ايران انقالبی کارگری "
خواھد بود با ھدف اثباتی ايجاد 
يک حکومت کارگری، يک 

...  جمھوری سوسياليستی ما در . 
صف مقدم جنبش سرنگونی طبی 
. در اين ميدان حضور پيدا ميکنيم

به .  اما نگاھمان به آنجاست
اين احتمال البته .  انقالب کارگری

وجود دارد که سرنگونی رژيم و 
پيروزی کارگری در يک پروسه 
ھمراه با ھم و ھمزمان به وقوع 

ما برای اين تالش .  بپيوندند
بھترين حالت برای ما .  ميکنيم

ھمين است که رژيم اسالمی با 
يک انقالب کارگری سرنگون 
شود و به جای آن، مستقيما و به 
کم مشقت ترين شکل، يک 
حکومت کارگری با يک برنامه 

 ." کمونيستی برقرار شود

  *** 

 . ھرگونه چرخش سياسی

  

رضا پھلوی  اخيراً به صراحت 
و به مراتب قاطع تر ازگذشته 
اعتراف فرمودند که در 

وجود "  قوميتھا"مملکتشان ھنوز 
. ميخواھند"  حقوق"دارند و 

شاھزاده قول داده است که اگر 
" حقوق"دستش به جايی بند شد 

. آنھا را ھم پرداخت کنند
قوميت "شاھزاده از اين بابت 

را "  مليتھا"و ھمچنين "  ھا
. مقادير زيادی خوشحال فرمودند

االن چند "  ملّيتھا"و "  قوميتھا"
روز است که دارند ميزنند و 

! چه التفات شاھانه ای.  ميرقصند
" اقوام"چه سعادت بزرگی برای 

آن مملکت  که  بزرگتر از اين 
موھبات و الطاف شاھانه کس 
ديگری را يارای  فراھم 

 . آوردنش نبود

 

بد نيست روی اين نکته ھم تاکيد 
داشته باشيم که ھيچگونه تفاوتی 

"  ملّيت"و "  قوميت"در تعريف 
ھر دو از يک .  وجود ندارد

جنس نخاله، مشابه و از يک 
"برند سياسی ھستند " مليت. 

" ملّت"ريشه لغوی مشترک با 
دارد و  از آنجايی که  ملّت 

است مقداری از اين "  مقدس"
نيز شامل حالش "  تقدس"بار 
از اين رو فرقش با .  ميشود

تنھا در جعبه ای است "  قوميت"
که آنرا برای فروش در آن نھاده 

موجود در "  تقدس ِ "به لحاظ .  اند
، جعبه اش گل و "ملّيت"

منگولی تر و دلربا تر است و 
بدرد قرار گرفتن پشت ويترين 

شاھزاده اگر تنھا از .  ميخوَرد
استفاده ميکرد "  ّمليت"واژۀ 

. لطفش ھنوز بيشتر ميبود
و ذکر "  قوميت"پذيرش عنوان 
" عاشقان ملّيتھا"علنی آن برای 

ضايعات شديد راسيسم فوق 
ارتجاعی از نوع قرون وسطايی 

 .ايجاد ميکند

 

منشور "کورش مدرسی، 
فرار به ": سرنگونی
 ...جلو

دور و "سلطنت طلبی که مخاطبش 
بودند، با لحنی "  بريھای شاھزاده
شاھزاده رضا : "برافروخته ميگفت

پھلوی مگر چه گناھی کرده که 
دوباره بايد برود به آدمی مثل 
خاتمی يا يکی مثل او تبريک 
بگويد؟ دست از سر شاھزاده 

 " !برداريد

  

کل صف متلون ناسيوناليستھاى 
ايرانی از رضا پھلوی گرفته تا 
تيپ جمھوريخواه و توده ای و 
اکثريتی و امثالھم اميدوارند اگر 
اين امکان ايجاد شود که 
دمکراتھای به قدرت دست يافته در 
آمريکا، بخواھند با جمھوری 
اسالمی وارد معامالت سياسی 

" اصالح طلب"شوند، تيپ و طايفه 
داخل حکومت جلودار صحنه 

 . قدرت سياسی در ايران باشند

 

با الزم آمدن تغيير بعضی سياستھا 
در سرمايه داری آمريکا و غرب، 
در حقيقت با لزوم کم رنگ کردن 
برخی سياستھا و پر رنگ نمودن 
برخی ديگر، سران جريانھای 
ناسيوناليست ايرانی و بويژه 

در "  مشروطه خواھان"
اپوزيسيون، ھرچند که کنار آمدن با 
سياستھای جديد آمريکا و غرب 
برايشان چيز جديدی نيست که به 
آن عادت نداشته بوده باشند، منتھا 
اين سقوط متواتر و خانمان سوز 
. نرخ ارز دارد دق کششان ميکند

دليل عمده دستپاچگی و 
سراسيمگيشان از اينجا ناشی 
ميشود نه از اجبارشان به بلند تر 

و "  اصالح طلبی"برافراشتن پرچم 
خاتميگری و نه حتی اجبار به دادن 
امتياز بيشتر به قومپرستھای آن 

 .مملکت

 

يکی نيست اين وسط دلداريشان 
ھمۀ خبرھا و وعده ھا برای .  بدھد

بھتر شدن اوضاع وال استريت و 
توابع موکول به دو يا سه سال 

آنھا بيشتر نياز به .  ديگر ميشود
دارند تا "  دلداری و قوت قلب"

٧٩شماره   
تا حاال گمان بر اين بود که در 
دوران اقتدار حکومت پھلوی 
عليرغم ھر باليی که به سر مردم 
آمد، ساختار سياسی و اجتماعی 
قوم و قبيله ای برچيده شد و 

ملّت "  مقدس"سرمايه داری مفھوم 
. را درآن مملکت جا انداخت

. بود"  اقوام"خود  آلترناتيو "  ملّت"
" اقوام"ساختاراجتماعی و سياسی 

مربوط به دوران ارباب و رعيتی 
است که شاه در آن رئيس اعظم 

 .خانھا و اربابھا بود

   

حاال شاھزاده به ما ميگويد که 
يعنی پنجاه و اندی .  اينطور نبود

سال حکومت مطلقۀ پھلوی به امحا 
قبيله ای جامعه   -ساختار قومی

و "  کبير"رضا شاه .  نيانجاميد
چيزی بجز "  آريامھر"شاھنشاه 

رئيس  رؤسای اقوام و قبايل و 
با ھمين حکومت .  رعايايش نبودند

قوم و قبيله ای داشتند چھار نعل 
دروازه ھای "ميتاختند به طرف 

راستش اينچنين ".  تمدن بزرگ
حکومتی بيشتر بدرد الی جرز 
. رفتن ميخورد که ھمينطور ھم شد

انقالب سفيد شاه "ما فکر ميکرديم 
که اينھمه شاھنشاه با آن "  و ملّت

پُز ميدادند قرار بود تتمه 
موجوديت اقوام و فئودالھا را از 

اينطور که معلوم .  ميان بردارد
ھم "  انقالب سفيد شاه و ملّت"است 

 . کشک بود

 

او .  رضا پھلوی بی تقصير است
تنھا ميخواھد به رسومات و 

ش وفادار "جليل"منويات خاندان 
: درست گفت آنکه گفت.  بماند

مردم رعيت نيستند که شاه "
بی جھت نيست که ".  بخواھند

رضا پھلوی ھم گاھی از خير شاه 
شدن ميگذرد و ھوای رئيس 

منتھا  .  جمھور شدن به سرش ميزند
ايشان اگر رئيس جمھور ھم بشود 
رسم و رسومات خاندانی و 
ملزومات قوم و قبيله ای حکومت 
کردن را نميشود يک دفعه فاتحه 

تنھا .  اش را خواند و دور انداخت
ميتوانند درخت خشکيده و "  اقوام"

" با شکوه"موريانه خوردۀ دوران 
آبياری و سر "گذشته را دوباره 

نه ميشود "  اقوام"بدون .  کنند"  زنده
 !شاه شد و نه حتی رئيس جمھور

*** 

 !رضا پھلوی شاھنشاه اقوام مختلف
 

 سعيد مدانلو                                                         



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه    

. مضحکه انتخابات در راه است
کارگران و مردم محروم در فقر 
. و فالکت دست و پا ميزنند

احمدى نژاد با سياستھايش بيشتر 
شمشير فقر و فالکت را روى سر 

پس بايد .  مردم آويزان کرده است
دراين انتخابات در مورد اقتصاد 

بيانيه اخير جبھه .  ھم حرف زد
مشارکت ھم ھمين کار را کرده 

ببينيم اين حرافان اسالمى .  است
 :چه ميگويند

 

در بيانيه پس از مقدمه چينی چنان 
جھت پرھيز از ":  امده است

خصوص تجربه ھای ناموفق در 
مثله شدن برخی از ايده ھای 
راھگشا و اجرای نادرست برخی 

جبھه مشارکت  سياست ھای کلی
کدام  ..."توجه به چند نکته مھم را

ايده ھاى راھگشا مثله شدند يا 
: نادرست اجرا شدند؟ پاسخ

! قانون اساسی 44اجرای اصل 
جبھه مشارکت دراين بيانيه 
نگران درست اجرا نشدن اصل 

ھمان .  قانون اساسی است 44
اصلى که از خامنه اى و 
رفسنجانى و خاتمى و ھر دزد و 
گردنه بگير پاسدار و خالصه 

" مافياى اقتصادى"انواع و اقسام 
در پرتو آن ھر روز کيسه ھاشان 
را پر ميکنند و کارگران را به 

اما اين اصل .  خاک سياه مينشانند
 چيست؟ " راھگشا"

 

قانون اساسی چنين  44در اصل 
"می خوانيم نظام اقتصادی : 

جمھوری اسالمی ايران بر پايه 
تعاونی و  ،سه بخش دولتی

خصوصی با برنامه ريزی 
. صحيح و منظم استوار است

بخش دولتی شامل کليه صنايع 
بازرگانی  ،صنايع مادر ،بزرگ
 ،معادن بزرگ ،خارجی
 ،تامين نيرو ،بيمه ،بانکداری

سدھا و شبکه ھای بزرگ 
پست  ،راديو و تلويزيون ،آبرسانی

 ،ھواپيمايی ،و تلگراف و تلفن
راه آھن و مانند  ،کشتيرانی

اينھاست که به صورت مالکيت 
عمومی در اختيار دولت قرار 

واقعيت اينست که تنھا قانون 
جارى و سارى بر ھمه جا 
سازماندھى استثمار شديد طبقه 
کارگر و انباشت سرمايه و پر 
کردن حساب ھای بانکی سران 
. رژيم و سرمايه داران است

قانون اساسی سرمايه ھمان 
. توحش و زور و چماق است

کارگران نصيب شان ازاين 
قانون اينست که اگر عليه 
مالکيت يعنى دين و مذھب و 
مقدسات سرمايه حرکتى کنند با 
. چماق قانون سرکوبشان ميکنند

ميگويند دولت مالک اين 
کارخانه است و دوست دارد 

از اين !  اموال خود را بفروشد
دروغ بزرگتر کجا ميتوان يافت؟ 
اينھا اسم اموال بسرقت رفته 

نام "  اموال دولتی"کارگران را 
گذاشته اند تا ھم راه برای سود 
جويی شان باز باشد و ھم ھزينه 
سنگين کارگران بيکار شده را 
بر دوش کارگران شاغل 

يعنی از ھراس اخراج .  بيندازند
ناچار تن به ھر بردگى شديدى 
بدھند و برای اشتغال موقت چک 
و سفته و قرارداد سفيد امضا 

 .کنند

 

جبھه مشارکت در اين بيانيه پس 
از ابراز نگرانی از مثله شدن 
سياست خصوصی سازی که 
باعث صدور بيانيه اش شده است 

"آورده است تجربه کشورھای : 
برخوردار از بخش خصوصی 
توانمند و موفق بيانگر آن است 
که فراھم کردن شرايط نھادی و 
حقوقی مناسب جھت شکل گيری 
و گسترش بخش خصوصی 
مستلزم حاکميت تام و تمام 

 ،ثبات سياسی و اجتماعی ،قانون
امنيت اقتصادی و قضايی در دل 

به رسميت شناختن  ،اين کشورھا
به ِويژه کامل حق شھروندی 

است که  مالکيت خصوصی
الزاما نيازمند قوه قضاييه مستقل 

 ."و کارآمد است

 

کلى منبر اسالمى رفتن براى 
برسميت شناسى :  ھمين بود

اين حرف .  مالکيت خصوصى
ھر بورژوا در ھر گوشه دنيا 

جبھه مشارکت اوال .  است
خصوصی سازی را بھشت 

ثانيا خود  ،موعود جلوه می دھد

 جبھه مشارکت و دغدغه ھای مالکيت خصوصی

 على طاھرى

پس از توضيح و تعريف ."  دارد
محدوده دو بخش ديگر يعنی تعاونی 
: و بخش خصوصی آمده است

مالکيت در اين سه بخش تا جايی "
که با اصول ديگر اين فصل مطابق 
باشد و مايه زيان جامعه نشود مورد 
حمايت قانون جمھوری اسالمی 

 ." است

 

اما در بيانيه جبھه مشارکت آمده 
"است ھر چند واگذاری شرکت و : 

موسسات دولتی به نھادھای عمومی 
غير دولتی يک گام به جلو محسوب 
می شود اما آنرا نمی توان مغاير 

 ...."قانون خواند

 

قانونى و غير "بحث کردن برسر 
ھنر بخشھاى مختلف "  قانونى

اين قانون را . ارتجاع در ايران است
بايد ھمراه با حکومت حامى اش به 

اما بحث .  زباله دان انداخت
مشارکت در مورد قانون در واقع 
ھدفش تسھيالت قانونى بيشتر براى 
سرمايه داران و جلب آراى اين 

اينھا .  بخش در داخل و خارج است
ميگويند ما بھتر ميتوانيم اين اصل 
را اجرا کنيم و بساط استثمار 
. وحشيانه کارگران را راه بياندازيم

اما در اين قانون چه آمده است؟ در 
قانون اساسی تاکيد شده است که 
ھمه اينھايی که جبھه مشارکت می 
گويد متعلق به مالکيت عمومی است 

بخوانيد بساط مفتخوری سرمايه (
يعنی اموال عمومی محسوب )  داری

می شود و دولت صاحب اختيار و 
بلکه صرفا برای .  مالک آن نيست

. بھره برداری در اختيار دولت است
خب کدام عقل سليمی اين کاله 
برداری و شارالتانيزم بورژواھا و 
قانون اساسى شان را قبول می کند 
که جبھه مشارکت استناد به آن 
دارد؟ تازه اگر خود رژيم به حرفش 

فروش کارخانه  ،و قانونش قائل بود
ھا و بيکار سازی انبوه کارگران 
مخالف قانون اساسی خود رژيم 

اختالف اينھا با احمدى نژاد .  است
برسر نفس اين بساط دزدى و فقر و 

 44برسر نفس اصل  ،جنايت نيست
 . برسر شيوه اجراى آنست ،نيست

 

٧٩شماره   

را با نماينده قانونمندی ميداند و در 
آخر پيش شرط اين بھشت موعود 
را احراز مقام ھای سياسی رژيم 

باال .  از سوی باند خودشان می داند
و پايين اين بيانيه را بخوانی از 
تمام حقوق بشر و کنوانسيون ھای 
رنگارنگ تنھا چيزی که جبھه 
مشارکت به آن اشاره کرده واژه 

حقوق مالکيت و شيوه "  ويژه"
. صيانت از آن را بيان کرده است

اينجا مشارکت فرقى با مصباح 
قباحت اين .  يزدى و ديگران ندارد

. بيانيه براى کارگران روشن است
اينھا درست مثل امام شان و قانون 
کار اولشان که اسم کارگر را ھم 

نام سرمايه دار را به  ،خط زده بود
تغيير داده "  فعاالن اقتصادی"

قوه "ھدفشان از طرح .  است
اول "  قضائيه مستقل و کارآمد

اينست که اين نھاد زير نفزذ 
باندھاى حريف نباشد و واقعا منافع 
کل طبقه سرمايه دار را قانونا 
حراست کند و دوم در تامين امنيت 
فعاليت اقتصادى سرمايه داران 
سنگ تمام بگذارد و ارگانھاى 
الزم سرکوب کارگران و حمايت 

 . از سرمايه داران را فراھم کنند

 

بيانيه جبھه مشارکت چشم بروی 
ھمه حقوق ابتدائى مردم بسته است 
و تنھا روى آزادی سرمايه 

آنچنان آزادی .  متمرکز شده است
سرمايه اساسى است که جبھه 
مشارکت خواستار بستر سازی 
ھمه جانبه برای استقرار آن شده و 

"مينويسد در عين حال شکل : 
گيری بخش خصوصی و توانمند 
سازی آن در ھر کشوری نيازمند 
بستری مناسب از جھت ذھنی و 
." فرھنگی و اجتماعی است

منظورشان در اين بند چشم و 
گوش بسته قبول کردن بردگی در 
نظام سرمايه برای چرخش اين 

نظام منحوس 
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه    

از جبھه مشارکت تا .  است
رفسنجانى و ديگران با حمله به 

عدالت "احمدی نژاد و شعار 
اش می خواھند برای "  اجتماعی

اينھا می .  خود آبرويی بخرند
گويند احمدی نژاد زمينه ساز 
ناامنی و بی اطمينانی فضای 
کسب و کار بخش سرمايه گذار 

يعنى .  را فراھم آورده است
معضل شان ھمان آزادى عمل 
قانونى سرمايه داران و عدم 

. است 44اجراى درست اصل 
وگرنه احمدى نژاد که برادر 

. خودى است.  خودشان است
احمدی نژاد پديده ای نو ظھور و 
از آسمان افتاده نيست بلکه ادامه 
دھنده سياست ھای ھمين نظام از 

فالکت .  رفسنجانى تا خاتمى است
اقتصادی سيکلی متداوم در 

نتيجه .  جمھوری اسالمی است
 . عملکرد يک جناح معين نيست

 

و در پاراگراف پايانی بيانيه آمده 
"است تقويت بخش خصوصی : 

در کشور ايران نيازمند 
سازماندھی تشکل ھا و اتحاديه 
ھای صنفی فعال و غير دولتی در 
عرصه روابط کار است که عالوه 
بر سخن گويی در اين بخش 
قدرت دفاع از منافع دست 
اندرکاران اعم از کارفرما و 

جبھه ."  کارگر را دارا باشد
مشارکت اينجا مشغول عوامفريبى 
و راى جمع کردن در ميان 

کارگران ھنوز .  کارگران است
فراموش نکرده اند که اين 
حضرات وقتی در زمام امور 
بودند و وزارت کار در اختيار 
ايشان بود مانع ابتدايی ترين 
حقوق کارگر يعنی ايجاد تشکل 
می شدند تا اينکه يادشان آمد در 
برنامه انتخاباتی معين از حق 
ايجاد سنديکا سخنی برانند تا شايد 
صاحب آرای ميليونی کارگران 

آيا يادشان رفته در زمان .  بشوند
دولت ضد کارگر خودشان بود که 
به سينه کارگران خاتون آباد گلوله 

آيا اينھا کارگر را !  شليک کردند
ذيشعور فرض کرده اند که شايد 
بتوان با اين شعارھا کارگران را 
بدنبال خود کشاند؟ کسانى که وقت 

DAY OF REFLEXION - DECEMBER 10 

 60 YEARS OF THE DECLARATORY OF THE 
DAY OF HUMAN RIGHTS  

Has there been Progress or fall back?  

252 de Bloor Street W. OISE-
UNIVERSITY OF TORONTO  

 CLASS ROOM 213, at 6:00 until 
8:30PM  

 

PROGRAM  

•         Introduction, (Aliddesa-Women) 

•         Skills, Tools, and Resources for the 
Defence of Human Rights in Canada, 
(Consuelo Rubio, de Human Rights Legal 
Service).  

•         The Right of Refuge in Canada  and  what 
are the implications.  ( Paola Gómez)  

•         Situation concerning Refugee Application 
in Ontario (Daniel Fine)  

•         REFRESHMENTS  

•           The violation and abuse of the rights of 
agriculture women workers in Canada. 
(Evelyn Encalada)  

•           International Campaign against Sharía 
Court  in Canada, (Homa  Arjomand  de 
Irán).  

•      Public Participation  (Questions and 
Answers)  

•         Campaigns of the defence of Human 
Rights  

 
CONVOCA: ALIDDESA-WOMEN 
 

PARTICIPAN:  BLOOR INFORMACION SKILL 
CENTER, CENTRO PARA GENTE DE HABLA 
HISPANA, CANADIAN HUMAN RIGHTS 
INTERNATIONAL SUPPORT –CHRISTEAM. 
CONVERSATORIO DE MUJERES, PROGRAMA DE 
MUJERES LATINAS DE TORONTO RAPE CRISIS, 
SISTERING, WORKING WOMEN COMMUNITY CENTER. 

 ...جبھه مشارکت و دغدغه ھای مالکيت خصوصی

 

خودش نتوانستند حتى روزنامه ھاى 
خودشان را باز نگھدارند ميخواھند 
به کارگران سنديکا مرحمت کنند؟ 
اگر ديروز عده اى دراين توھم رفتند 
امروز کارگران به اين سياستھا تف 

 .ھم کف دستشان نخواھند انداخت

 

اما از آه و ناله مشارکتى ھا برای 
مسئله  ،اجراى قانون اساسی بگذريم

اينست که اجراى تمام و کمال اين 
قانون اساسی کذايی و بيانيه 
چرندشان تنھا به زنجير کشيدن 
بيشتر طبقه کارگر تحت نظام 

اينھا بنا به .  سرمايه دارى است
موقعيت طبقاتى شان و از موضع 
سرمايه دار کارى به معضالتی چون 

برآوردن نيازھای  ،فقر و محروميت
حفظ آزادی و  ،پايه اى شھروندان

و  ،ارتقا مادى و معنوى انسان
جلوگيری از بھره کشی در 

اينھا کارگر .  سيستمشان جايی ندارد
فرض می کنند "  واحد اقتصادی"را 

که می شود با چھار ورق باال پايينش 
اينجا وارد اين بحث نشديم که .  کرد

معضل سرمايه دارى ايران بنيادى 
مسائلى که مشارکتى ھا .  تر است

ميگويند قوانين ناظر بر يک سرمايه 
دارى متعارف است و نه جمھورى 

سران جبھه مشارکت ھم .  اسالمى
بھتر است دکانشان را جمع کنند و 
بيش از اين خود را مضحکه عام و 

 .خاص نکنند

 

حقيقت اينست که خوشبختی کارگران 
و کل جامعه در دست خود کارگران 
است و کمتر کسی امروز به ترھات 

خوشبختی برای .  اينھا توھمی ندارد
کارگران نه به واسطه اين جناح و آن 
جناح جمھوری اسالمی يا فالن 

نھاد .  سيستم سرمايه تحقق پيدا نميکند
ھای مفتخور و انگلی مانند جبھه 
مشارکت وظيفه شان عمر خريدن 
برای نظامی است که بالی جان و 

آزادى طبقه .  زندگی کارگران است
کارگر و جامعه در گام اول جارو 
کردن اين دولت مرتجع اسالمى 
سرمايه داران با کليه حشو و زوائد 

دنياى بھتر کارگران را تنھا .  آنست
ميتوان روى ويرانه ھاى اين نظام 

 . *منحط ساخت

٧٩شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه    

چند وقتی است که دورادور با 
يکی از گروه ھای پان ايرانيست 
آشنا شدم و بايد بگم تجربه 
. دردناک و تاحدی مضحک است

در واقع تنھا بايد تجربه کرد تا 
فھميد که چگونه گروه ھای 
فاشيستی در فضاى خفقان ھمچون 

 .قارچ ھائی سمی رشد می کنند

 

در واقع اين جريانات که ھم 
اکنون در قالب گروه ھای ضد 

اگر  ،حکومتی خود نمايی می کنند
فرصت بيابند دستکمى از ھمين 

اينھا محصوالت .  اسالميھا ندارند
جنبشھاى عقب مانده و ارتجاعى 
سرمايه دارى و جناح افراطى و 
. آريائى ناسيوناليسم ايرانى ھستند

محصول ارعاب ھر روزه، عقده 
ھای فروخورده و ھويت از دست 
رفته انسان ھايی ھستند که پشت 

با .  فاشيسم ايرانى بسيج شدند
نظرى به درون اين جريانات 
بسادگى ميتوان ظرفيتھاى باالى 
سناريوی سياھی را در آن مشاھده 

اينھا حاضرند با پرچم ايران .  کرد
. و خاک و نژاد ھر جنايتى بکنند

ھسته اوليه اين گروه ھا ھميشه از 
طرف افرادی شديداً فاشيست و با 
سياست دستور از باال اداره می 

 . شوند

 

اين جريان و جريانات سناريوی 
سياھی در حال جمع آوری 
نيروھای خود از بين جوان ھايی 
ھستند که با تفکر آزادی و رھايی 
پا به عرصه مبارزه می گذارند 
اما در تور عوام فريبی اين 
جريانات به انسان ھايی سياه فکر 
. و بالقوه جنايتکار تبديل می شوند

ھويت انسانی آنھا را با ھويت 
ھای کاذب مذھبی و تعصب کور 
ملی جايگزين ميکنند و درون آنھا 
را از عقده ھای جاه طلبانه می 

تفکر آنھا را با نفرت از !  انبانند

به دنبال افزايش ساعت کاری 
پرستاران بخش درمان 

 35بيمارستانھای کرمانشاه از 
ساعت و لغو يک  44ساعت به 

روز استراحت در ھفته برای آن 
دسته از پرسنلی که دارای سابقه 

سال می باشند  18کاری باالی 
و ھمچنين  ،در چند روز اخير

عدم پرداخت مبالغ و دستمزد 
مربوط به اضافه کاری ماھھای 
شھريور و مھر و آبان پرستاران 
که به شدت به جو اعتراض و 
نارضايتی در ميان پرستاران 
عليه حکومت اسالمی سرمايه 
داران دامن زده و اوضاع را 
 ،متشنج و ملتھب نموده است

بدنبال قرار قبلی امروز يکشنبه 
ميرزا بيگی رئيس  17/9/87

نظام پرستاری و از پادوھای 
شناخته شده حکومت اسالمی در 
سالن آمفی تئاتر بيمارستان امام 
رضا ظاھرا برای جوابگويی و 
رسيدگی به خواستھای پرستاران 

نفر از  500در برابر بيش از 
پرستاران بيمارستانھای مختلف 
کرمانشاه که در محل حاضر 

 !بودند حاضر شد

 

ميرزا بيگی در اين جلسه که 
شديدا تحت کنترل جاسوسان 

صبح تا  9حراستی نيز بود و از 
کوشيد با  ،ظھر ادامه داشت 12

تردستی و تکيه بر مظلوم نمايی 
برای حکومت جنايتکار و دزد 
اسالمی و ھمچنين طرح مسايل 
نامربوط به مشکالت پرستاران 
و تشويق پرستاران به صبر و 

مشکالت پرستاران  ،کار بيشتر
را ماستمالی و ماجرا را ختم 

در مورد افزايش ساعت .  نمايد
کاری ھم با گستاخی و صراحت 

 به بھانه برگزاری آکسيون عليه سياستھای امارات
 روبروی سازمان ملل در تھران

 

 کاميار آزادمھر

انسان .  قوم ھای ديگر شکل ميدھند
را تفکيک می کنند و برايش مرز و 
نژاد تعيين می کنند تا بتوانند به 
. راحتی آنھا را عليه ھم بشورانند

تظاھرات ضد عربی يا به قول 
يکی از "  ضد تازی"خودشان 

تھييجات شان برای جذب نيروھای 
جوانی است که به حسب ناآگاھی 
مشکل جامعه را در عرب زبان 
. بودن مذھب اسالم جستجو می کنند

غافل از اينکه اين خود مذھب است 
که بدبختی می آفريند چه عربی چه 

 !غير آن

 

ميگويند ما برای اعتراض به فروش 
دختران ايرانی در امارات اين 

مگر نه !  تظاھرات را راه مياندازيم
اينکه تا وقتی فقر و بدبختی باشد 

حال .  فساد و تن فروشی نيز ھست
مگر نه .  در امارات يا در ايران

اينکه ھمين جمھورى اسالمى که 
ھمراه با آنان شعار فاشيستى ميدھيد 
مسئول اين وضعيت است؟ مگر 

جلو "  ايرانى"ميليونھا تن فروش 
چشمانتان ھر روز جسم و روان 

 شان براى لقمه اى نان له نميشود؟ 

 

ای مسخ شدگان پرچم سه رنگ شير 
و خورشيد شما حتی از درک 
موضوع عاجزيد چه برسد به اينکه 
بخواھيد برای آن آلترناتيوی پيدا 

شايد ھم به خوبی ميدانيد چه !  کنيد
می کنيد و آن را ھم سو با اھداف 

 .غير انسانی خود پيش می بريد
 

اما نيروھای آزاديخواه و برابری 
. طلب و کمونيست اينجا ھستند

پيام ما به .  روبروی شما ايستاده اند
شما که سپاه خود را :  شما اين است

با کثيف ترين و پليد ترين افکار ضد 
بشری آراسته ايد بدانيد که ما با 
سالح  روشنی به نبرد شما خواھيم 

 *!آمد

٧٩شماره   

طرح افزايش ساعت کاری :  گفت
ماه آينده  فعال بايد  3حداقل تا 

اجرا شود و ما کاری از دستمان 
 ! بر نمی آيد

 

در خاتمه اين جلسه و در خارج 
از سالن پرستاران ناراضی و 

در .  معترض تجمع کوتاھی داشتند
: ھمين جا يکی از پرستاران گفت

از ھر )  ميرزابيگی(اين بابا 
چيزی گفت بجز مشکالت و 

اما ما ذره ای از .  بدبختی ھای ما
خواستھايمان عقب نشينی نخواھيم 

در اين ميان طی توافقاتی که .  کرد
بين پرستاران بعمل آمد قرار شد 
شکايت و تھيه تومار و جمع 
آوری امضا ھمچنان ادامه يابد و 
ھمچنين اعالم شد اگر به 
خواستھايشان رسيدگی نشود در 
محوطه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه در برابر دفتر نوری 
زاد دست به تجمع اعتراضی 

 !خواھند زد

 

الزم به ياد اوريست به دنبال 
اعتراض و پی گيريھای پرستاران 
بيمارستان فارابی کرمانشاه در 
مورد کسر خودسرانه و عدم 

ساعت از  20پرداخت 
دستمزدھای مربوط به اضافه 
کاريشان و ھراس مديريت اين 
بيمارستان از خشم و اعتراض 

محمدی رئيس  ،پرستاران
بيمارستان در يک عقب نشينی 

. من جبران می کنم:  تلويحا گفته
اما پرستاران با ناباوری و بدبينی 

 .به اين وعده ھا می نگرند
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 مجمع عمومى
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران 

. کارگران در مبارزات جارى به مجمع عمومى متکى شويد. است
! جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد  

 يک دنياى بھتر 
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

 مذاکره پرستاران کرمانشاه
 !با رئيس نظام پرستاری حکومت اسالمی  بی نتيجه ماند

 

 ليال احمدى



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

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

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از  
 ،تامين نيازھاى پايه اى خويش

گسترش بيکار سازيھا و اخراج 
افزايش کار  ،گسترده کارگران

گسترش  ،قراردادى و سفيد امضا
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين 
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند، 
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم 
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان 

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

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

و مردمى  ،را خرد کرده است
ناراضى و منزجر ھر روز بيشتر 

شورش  ،قربانى اين اوضاع ميشوند
گرسنگان عليه وضع موجود يک 

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

 .اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و   -٢
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى 
ناشی از آن، جناح ھاى مختلف 
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را 
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد 

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

و کال "  حمايت از توليدات داخلى"
ديدگاھھاى ناسيوناليستى و 
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى 
درمان اين اوضاع بلکه تالشى 
آگاھانه براى خارج کردن مسبب 
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام 
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع 
اسالمى از تيررس تعرض و 
اعتراض کارگران و مردم گرسنه 

در عين حال طرح اين .  است
سياستھا تالشی برای پاسخگويی به 
فشار پائينى ھا از جانب باالئى ھا 
است که به سھم خود به جدال درون 
حکومتى برسر کنترل اوضاع و 
. نفس بقاى حکومت دامن ميزند

جمھوری اسالمی نه ميخواھد و نه 
. ميتواند اين اوضاع را تخفيف دھد

تحميل فقر و فالکت يک سياست 
رژيم اسالمی برای بزانو درآوردن 

 .کارگران و مردم زحمتکش است

 

از بزرگترين سران مافياى 
کارگران .  اقتصادى در ايران ھستند

و مردم گرسنه دراين جدال نبايد به 
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشھاى 
. مختلف سرمايه تبديل شوند

کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل 
طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى 
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر 

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

مبارزه عليه .  اوضاع تاکيد ميکند
در عين حال که مبارزه اى  ،فقر

براى رفع نيازھاى فوری کارگران 
درعين حال جبھه  ،و مردم است

مھمى از مبارزه عليه حکومت و 
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه 

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

 .ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين   -۵
شرايط دھشتناک يک واقعيت انکار 

اعتراض و شورش .  ناپذير است
عليه وضعيت موجود يکی از 
اشکال محتمل اعتراض در چنين 

اما در اين شرايط .  وضعيتی است
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و 
جنبش آزادی و برابری و رفاه را 
تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران 
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را 
بشناسند و راه حل واقعى و عملى 

واقعيت .  در مقابل آن ارائه دھند
اينست که شورش عليه فقر و 
گرسنگى، بدون سازمان و بدون 
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و 
افق روشن سياسى در مقياس 

به تحرک و اعتراضى  ،سراسرى
نتيجه چنين .  کور تبديل ميشود

وضعيتى، عليرغم حقانيتى که دارد، 
ارکان .  سرکوب و شکست است

سياست و تاکتيک حزب در مواجھه 
متشکل کردن توده  ،با اين اوضاع

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

 !عليه گرانى و فقر 
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

نه فقط جمھورى اسالمى، بلکه   -٣
ديگر نيروھاى بورژوائى اپوزيسيون 
نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی فقر 

اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا .  ندارند
وعده بھبود اين اوضاع را نميدھد، 
بلکه چند نسل از کارگران را به جان 
کندن براى بازسازی سرمايه دارى و 

خرابيھاى ناشى از عملکرد حکومت "
-جريانات ملى.  فرا ميخواند"  اسالمى

اسالمى اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى 
را ابزارى در خدمت جنگ جناحى می 
بينند و عموما سياستھاى ناسيوناليستى 

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

ابزارى در خدمت شورش و عصيان 
مردم عليه رژيم تلفی ميکنند يا با طرح 
سياستھاى آنارکوپاسيفيستى از 
سازماندھى توده اى و کارگرى عليه 

 . فقر طفره ميروند

 

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

بدرجه اى که .  کارگر و مردم ميداند
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى 
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان را 
در تحميل فقر و فالکت بيشتر عقب 

به ھمان درجه شرايط براى  ،برانند
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى يک 
انقالب عظيم کارگرى عليه وضع 

 .موجود فراھم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و   -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر، نظام 
سرمايه داری را مسبب مستقيم فقر و 
فالکت و بيکارى و گرانى و گرسنگى 
. و مصائب اجتماعى ناشى از آن ميداند

رژيم اسالمى، حکومت مشتى گانگستر 
نظامى و باندھاى اقتصادى   -سياسى

مافيائى است که بر تمام امکانات 
مساله اين .  جامعه چنگ انداخته اند

" مافياى اقتصادى"نيست که گويا 
نميگذارد دولت کارش را بکند و نتيجتا 

اين .  اين وضعيت پيش آمده است
حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در 

سران رژيم اسالمی خود .  ايران است

٧٩شماره   
بعنوان سه رکن مھم  ،و رھبرى

. تضمين پيشروى و پيروزى است
تبديل شورش کور به شورش آگاھانه 
و سازماندھی اعتراض عليه وضعيت 
موجود درگرو تامين اين سه رکن 

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در   -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و 
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار 

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

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

ھر انسانی به محض .  مبارزه است
چشم گشودن به اين جھان بايد از 
تمامی نيازھای انسانی برخوردار 

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

ايجاد سازمانھاى توده .  سياست ماست
اى عليه فقر، برگزارى مجامع 
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد 
مواد غذايی و نيازھای مردم، 
برگزاری مجامع عمومی در محالت 
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن 
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه گرسنگى 
و فقر، شرط اساسی پيشبرد چنين 

بايد در .  استراتژی و سياستی است
ھر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و 

 .فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -٧
رھبران  ،توجه پيشروان طبقه کارگر

فعالين  ،سوسياليست و کمونيست طبقه
اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به 

حزب .  اين اوضاع خطير جلب ميکند
اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر 
و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن 
و مقابله با موج فقر و فالکت و 
گرانى عليه نظام سرمايه دارى و 

 !حکومت اسالمى فراميخواند

 

  

 ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

 ٢٠٠٨ژوئن 



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه    

ديشب ساعت ده و نيم تعدادى  ،بنا به خبر دريافتى
دانشجو توسط نيروھاى اطالعاتى و امنيتى در 

در خوابگاه دانشجوئى واقع در خيابان اروميه 
با ضرب و شتم دستگير و به مکان رودکى 

 . نامعلومى انتقال داده شدند

 

 :اسامی دانشجويان  بازداشت شده

عبدهللا نبی دانشجوی رشته زيست شناسی   -١
 .دانشگاه اروميه ترم آخر

 5حميد مام عبدهللا رشته اقتصاد نظری تزم   -٢
 . دانشگاه اروميه

رشته اقتصاد  5رحيم بورشيخه دانشجوی ترم   -٣
 .بازرگانی دانشگاه کرمانشاه

شيرزاد امير خانی دانشجوی رشته مديريت   -۴
 .بازرگانی ترم آخر دانشگاه

جالل برافروخت دانشجوی رشته جغرافيای   -۵
 . شھری دانشگاه اروميه

شريف احمد تاش دانشجوی اخراجی در آبانماه   -۶
 . رشته روانشناسی 1384

 

نيروھاى امنيتى ھر تالشى که بوى آمادگى و 
ابراز وجود آزاديخواھانه و برابرى طلبانه در 
. روز دانشجو را بدھد بشدت سرکوب ميکنند

جمھورى اسالمى تالش دارد ھرگونه ابراز وجود 
. آذر را در نطفه خفه کند ١۶دانشجويان در 

ھمزمان دانشجويان تالش دارند اين سياستھا را 
 .خنثى کنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى فعالين دانشجويان 
دانشگاھھاى سراسر کشور را دعوت ميکند که با 
سنجيدن دقيق ميزان آمادگى و فضاى اعتراضى 
موجود در ميان دانشجويان و ھوشيارى در مقابل 
ھر نوع سياست نسنجيده و درعين حال تسليم 
طلبانه تالش کنند سياست سرکوب جمھورى 

 . اسالمى را به شکست بکشانند

 

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨دسامبر  ۵ – ١٣٧٨آذر  ١۵

 

 

 

دستگيرى تعدادى از دانشجويان 
 در اروميه

آذر  ١۶دسامبر بدعوت واحد انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پيکتى بمناسبت  ۵امروز 
ھدف اين اجتماع گراميداشت اعتراضات انقالبی .  در مقابل سفارت رژيم در لندن برگزار شد

دفاع از مبارزات آزاديخواھانه کارگران و مردم در ايران و محکوم  ،دانشجويان در سال گذشته
 .کردن جنايات رژيم و موج جديد سرکوب و اعدام و اختناق بود

، "زنده باد آزادی، زنده باد برابری"، "مرگ بر جمھوری اسالمی"فعالين حزب با فريادھای 
مرگ بر حکومت اعدام "  ،"زندانى سياسى آزاد بايد گردد"، "دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد"
حمل پالکاردھا و پوسترھايی در حمايت از جنبشھای اعتراضی و انقالبی در ايران روز  ،"

دراين اجتماع عکسھائی از سرکوبگرى رژيم جنايتکار جمھورى .  دانشجو را گرامى داشتند
 ١۶اسالمى در محل نصب شده بود و در طول اجتماع اطالعيه اى به زبان انگليسی به مناسبت 

در ميان مردم توزيع "  دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب"آذر و اعتراضات سال گذشته 
 . گرديد
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٧٩شماره   

 پيکت  در مقابل سفارت رژيم اسالمی در لندن

 آذر ١۶بمناسبت 



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه    

مبانى بحران فعلى  :پرسش
حاکميت اسالمى در ايران 

ات از جايگاه اين  چيست؟ ارزيابى
بحران چيست؟ بحرانى ديگر يا 
بحران آخر؟ آيا رژيم از اين 
بحران جان سالم بدر خواھد برد؟ 

شھريور،  ١٧چگونه؟ با تکرار 
؟ "جامعه مدنى"يا  ٦٠خرداد 

 کداميک؟ ھيچکدام؟
 

رژيم اسالمى  :منصور حکمت
. اساسا با بحران متولد شد

حکومت اسالمى با مشخصات 
تاريخى و فرھنگى جامعه قرن 
. بيستم ايران تناقض ماھوى دارد

به مردم ايران نميتوان به شيوه 
اين منشاء .  اسالمى حکومت کرد

ھمه بحرانھاى رژيم اسالمى از 
پيدايش رژيم .  آغاز تا امروز است

اسالمى در ايران حاصل پيروزى 
سياسى جنبش اسالمى در ايران 

از جنبش اسالمى در آستانه .  نبود
اى بيش باقى نمانده  پوسته ٥٧سال 
سال قبل از آن يک  ٧٠.  بود

تر،  جامعه به مراتب سنتى
تر، در  مانده تر و عقب مذھبى

انقالب مشروطيت دست رد به 
سينه حرکت مذھبى زده بود و 
دخالت مستقيم و علنى مذھب در 

آنچه اين .  حکومت را نپذيرفته بود
ُمرده سياسى را از گور بيرون 
کشيد و اينطور به زندگى مردم 
ايران تحميل کرد، شرايط ويژه 

و بخصوص اوضاع  ٥٧خيزش 
اسالميون .  المللى بود و احوال بين

در متن جنگ سرد به قدرت 
انقالب در يک کشور .  رسيدند

حوزه نفوذ آمريکا، با يک رژيم 
آمريکايى، با محاسبه  پليسى پرو

ھر ناظرى ميرفت که به يک 
اما .  حکومت چپگرا شکل بدھد

براى قدرتھاى غربى اين امرى 
بخصوص در ايران، .  ممنوعه بود

الجيشى بر فراز  با آن اھميت سوق
منابع نفتى خليج فارس و در 

واضح است .  ھمسايگى شوروى
که با شروع تالطم سياسى در 
ايران اسالميون ھم مانند بقيه 
جريانات فعال ميشدند، اما آنچه 
آنھا را به مرکز جنگ قدرت 
کشيد و نھايتا قدرت را در کف 
آنھا قرار داد، پديد آمدن يک 

خود رژيم اسالمى در ابتدا نه به 
عنوان حکومت آخوندھا و 
خمينى بلکه به عنوان حکومت 
جناح نمازخوان جبھه ملى و با 
قصد برقرارى يک نظام 

وقتى .  پارلمانى پا پيش گذاشت
معلوم شد که دولت بازرگان از 
کنترل جنبش مردم که به خيال 
پيروزى انقالب ھنوز حقشان را 
ميخواستند ناتوان است، خمينى 
از قم به تھران آمد، بازرگان 
 -برکنار شد و رژيم آخوندى

اى که اکنون سِر  مذھبى، به شيوه
 .گذارى شد کار است، پايه

 

رژيم اسالمى، به عنوان يک 
وصله ناجور بر پيکر جامعه، 
سِر کار آمد تا انقالبى که رژيم 
شاه در سرکوبش مانده بود را 
. خفه کند و چپ را بکوبد

اسالميون در اين حرکت موفق 
اما ساختن يک دولت .  شدند

متعارف و ماندگار امر ديگرى 
رژيم اسالمى بنا به ماھيت .  است

. خود نميتواند چنين دولتى باشد
مردم ايران، جامعه ايران، بنا بر 

اش  عادات و مشخصات وجودى
يک حکومت اسالمى را 

نسل ما و نسلى که .  نميپذيرد
بخصوص امروز پا به عرصه 
دخالت در زندگى جامعه 
ميگذارد، اسالم و حکومت دينى 

 .را نميپذيرد
 

اگر من بر اسالميت رژيم به 
عنوان اساس بحران سياسى 

اش تاکيد ميکنم، به اين  دائمى
ھاى  معنى نيست که فقر توده

وسيع مردم، شکاف عميق 
طبقاتى، بيحقوقى سياسى فرد و 
اختناق سياسى و توحش و 

روزه رژيم علل  سرکوبگرى ھر
اصلى انزجار مردم از اين 

اما انزجار مردم .  حکومت نيست
از دولت، مشخصه ھمه جوامع 
استبدادى و ھمه رژيمھاى 
وحشى دست راستى است که 
ممکن است بعضا ثبات ھم داشته 
باشند و يا الاقل در طى 

ھايى کم و بيش طوالنى  دوره
رژيم .  بحران نداشته باشند

اسالمى، به دليل ناخوانايى عميق 
حکومت دينى با جامعه معاصر 
در ايران، تا چه رسد به دنياى 

دارى آستانه قرن بيست و  سرمايه
يکم، نميتواند حتى به اندازه يک 

پليسى "  متعارف"ديکتاتورى 

 اوضاع سياسى ايران
 با منصور حکمت ١از ميزگرد پرسش شماره 

المللى براى انتقال  ائتالف عظيم بين
قدرت به جريان اسالمى در مقابل 
چپ، و الجرم کرنش ليبراليسم و 
ناسيوناليسم در داخل کشور به اين 

از يک آخوند عامى و .  جريان بود
مرتجع و عمدتا ناشناخته يک رھبر 

بحث من اين نيست که .  ساختند
توطئه "پيدايش رژيم اسالمى 

. بود"  کار آمريکائيھا"يا "  غرب
به .  منظورم ابدا تئورى توطئه نيست

نظر من رژيم اسالمى بر دو رکن 
اول عنصر .  اساسى بنا شد
ستيزى که خميره  شرقزدگى و غرب

خلقى، جامعه "  چپ"مشترک 
روشنفکرى و جنبش اسالمى در 

و دوم توان تبليغاتى و .  ايران بود
ديپلوماتيک دول غربى و 

ھايشان، براى چھره ساختن  رسانه
از جريان اسالمى و رھبرانش و 
اِعمال نفوذ به نفع آن در صحنه 

انقالب ايران مقارن شروع .  داخلى
اى و غلبه  عصر مدياى ماھواره

المللى توليد افکار بر  بازار بين
به نظر من .  بازارھاى داخلى است

ھاى  غرب توانست از بين داده
موجود دنياى سياسى ايران، يک 
نيروى مرتجع دست راستى نوين 
بسازد و به عنوان رھبر به يک 

افق که  اپوزيسيون فلکزده و بى
دنبال يک راه شرقى در مقابل رژيم 
به اصالح غربى شاه ميگشت 

و نھايتا ھم خود دولت .  بفروشد
آمريکا بود که آدم فرستاد تا ارتش 
رژيم شاه را به حمايت از جريان 

به اين اعتبار .  اسالمى جلب کند
رژيم خمينى از روز سر کار آمدنش 

رسالت .  عمرش را کرده بود
اش سرکوب انقالب به نام  تاريخى

اى که در اين  انقالب بود و به درجه
امر توفيق مييافت، به ھمان درجه 
فلسفه وجودى خود را نيز تخريب 

حکومت اسالم با مشخصات .  ميکرد
زيستى و فرھنگى و وجودى جامعه 

. خوانايى نداشت ٥٧ايران در سال 
ايران در مغز استخوان خود يک 

زدگى و  شرق.  جامعه غربى است
زدگى نه فقط امروز، بلکه در  شرع

ھمان بيست سال قبل، در ميان مردم 
شھرنشين نشان عقب ماندگى و 

آخوند .  تحجر بود و استھزاء ميشد
ترين و منفورترين تيپ  شخصيت بى

و اگر يادتان باشد، .  اجتماعى بود

٧٩شماره   
 .ثبات و تعادل داشته باشد

 

بيش از نيم جمعيت ايران را 
جوانانى تشکيل ميدھند که در 
رژيم اسالمى چشم به حيات 

اند و بسيار طبيعى است که  گشوده
آنچه را که ميبينند با زندگى 
متعارف مردم زمانه خود مقايسه 

اين نسل جمھورى اسالمى را . کنند
اين نسل جنگ خود را .  نميخواھد

اين .  با رژيم اسالمى نکرده است
. جنگ تازه دارد آغاز ميشود

مردم، مردم اين نسل، حکم به 
اين پيام را ھمه .  اند رفتن رژيم داده

جدل جناحھاى حکومتى .  اند گرفته
در رژيم، ديگر بر سر مسائل قديم 
نظير اقتصاد دولتى يا خصوصى، 
مکتب يا تخصص، رابطه با 
غرب، توسعه طلبى اسالمى يا 
. اسالم در يک کشور غيره نيست

بلکه صاف و ساده بر سر 
استراتژى بقاء رژيم اسالمى در 

آيا رژيم ميتواند .  اين شرايط است
اى سازش و تعديل، به  با درجه

عنوان يک جمھورى اسالمى نوع 
را مبناى "  قانونيت"دوم که نوعى 

کار خود قرار داده است، بر عمر 
خود بيافزايد، که اين خط خاتميون 
است، و يا اينکه ھر تعديل به 

اى براى گسترش تحرک  روزنه
مردم عليه کليت رژيم منجر ميشود 
و لذا بايد زد و ماند، که اين خط 

. اى و مخالفان خاتمى است خامنه
به نظر من ھيچيک از اين دو 
استراتژى حاصلى براى اينھا 

ھر نوع سازش رژيم، واقعا .  ندارد
به ناسازگارى بيشتر مردم و 
گسترش مبارزه براى آزادى و 

از .  سرنگونى کل رژيم ميانجامد
" زدن و ماندن"سوى ديگر دوره 

گذشته و چنين سياستى از پيش 
روند .  محکوم به شکست است

برچيدن رژيم اسالمى آغاز شده 
در اين مسير اتفاقات .  است

ھاى  گوناگونى رخ ميدھد و دوره
کودتا، ضد .  مختلفى طى ميشود

ھاى فلج سياسى رژيم  کودتا، دوره
ھاى  و گشايش سياسى عملى، دوره

اما يک .  بگير و ببند و رجزخوانى
چيز به نظر من مسلم است، و آن 
اين است که نقطه تعادل جديدى که 
در آن جامعه با رژيم اسالمى حاکم 
بر آن نوعى ثبات نسبى و روال 
متعارف بخود بگيرد وجود نخواھد 

اين چرخ، از ھر طرف که .  داشت
بچرخد، قدر مسلم از حرکت 

 *.نميايستد باز



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه    

آذر ماه مراسم گراميداشت فاطمه  ١۵امروز جمعه  ،بنا به خبر دريافتى
حقيقت پژوه در مسجدى در خيابان رى تھران با حضور تعدادى شرکت 

اين .  اعدام در جمھورى اسالمى مسئله جديدى نيست.  کننده برگزار شد
اما اعدام فاطمه واکنشھاى .  رژيم اعدام و ترور و سبعيت اسالمى است

زيادى را برانگيخت که اين واکنشھا تنھا بيان نفرت بى پايان از جمھورى 
 . اسالمى و رژيم آدمکش و ضد زن است

فاطمه در وصيت نامه اش از فرزندان دلبندش خواسته بود که در صورت 
اين احساس مادرى !  ازدواجشان کارت دعوتی را بر مزارش بگذارند

است که بخاطر دفاع از جگر گوشه اش سالھا زندان و شکنجه و تحقير 
آرزوی او يعنى ديدن  ،جمھورى اسالمى.  کشيد و نھايتا جانش را داد

 . ھمراه خود او به گور سپرد ،ازدواج فرزندانش را

 

چند نفر از رفقای حزب اتحاد کمونيسم کارگری دراين مراسم حضور 
ننگ و نفرت بر جنايت "يافتند و مراتب ھمدردى و تسليت حزب را با؛ 

به "  ياد و خاطره فاطمه حقيقت پژوه گرامی باد ،پيشگان اسالمی
 . بازماندگان او اعالم کردند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 ٢٠٠٨دسامبر  ۵ – ١٣٧٨آذر  ١۵

 مراسم گراميداشت فاطمه حقيقت پژوه
 !اگر ازدواج کرديد کارت دعوت بر مزارم بگذاريد

٧٩شماره   

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان 

!برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه يک دنياى بھتر 
.سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى يک دنياى بھتر 
! آزادى جامعه است  

 

 شعار نويسى در کرج

تيمى از فعالين حزب  ،آذر ماه ١٩بنا به خبر دريافتى امروز سه شنبه 
در کرج در ناحيه خيابانھاى شيخ آباد تا چھار راه طالقانى که منطقه اى 

 . کارگرى و شلوغ است مبادرت به شعارنويسى کردند

 

 ،آزادى"  ،"مرگ بر سرمايه دارى"شعارھاى نوشته شده شامل؛ 
زنده باد منصور حکمت و على "  ،"حکومت کارگرى ،برابرى
جمھورى "و "  برابرى ،آزادى"  ،"نه ،اعدام ،فقر ،جنگ"  ،"جوادى

 .بودند" سوسياليستى

 

توصيه ما اينست در اينگونه فعاليتھاى تبليغاتى شعارھاى ثابت حزب 
ما مجموعه اى از اين شعارھا را از طريق کميته سازمانده .  نوشته شود

ھمينطور اکيد توصيه ميکنيم که .  در اختيار واحدھاى حزب قرار ميدھيم
 . نام کامل حزب را بنويسيد

 

اقدام و ابتکار رفقاى کرج را ارج مينھد و به آنھا خسته نباشيد  ،حزب
 .ميگويد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨دسامبر  ٩ – ١٣٧٨آذر  ١٩

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه    

دزدى و بچاپ بچاپ در ايران سر به .  با عرض سالم و خسته نباشيد
البته بايد گفت .  گزارش زير يک نمونه ديگر است.  فلک کشيده است

. دولت سرمايه دارى و حکومت سرمايه دارى اساس آن دزدى است
جمھورى اسالمى ھم حکومت ھمين دزدان .  دزدى از طبقه کارگر

ولى ديگر اين رسوائى ھا و کالھبردارى ھا دارد بالى جان .  است
يعنى فقط از کارشان نميدزدند بلکه ھمه چيزشان .  کارگران ھم ميشود

 . را از جمله محل کار را ھم ميبرند و ميخورند
 

نکات اين .  کارخانه اى ھست به اسم محصوالت خانگى پارس خزر
فرزند "  سيد"گزارش فقط گوشه اى از مسئله است از دزديھاى يک 

اين شرکت .  که با مدير فروش نسبت فاميلى نزديک دارد!  رسول خدا
پارس خزر که توليد کننده لوازم الکتريکی والکترونيکی است توسط 
مسئول فروش بازارش در غرب کشور   با ھمکاری اين سيد آقا دست 

 .  و با حمايت دولت دست به اقداماتى کثيف عليه کارگران زدند
  

عدم فروش "اين آقايا ن با ھمکاری مالک کارخانه به بھانه 
آنھا  را در مقادير کم و از ھر کدام از  ،"محصوالت در بازار داخلی

توليدات تعدادی نمونه درون کانتينرھای گمرکی بارگيری ميکنند و با 
تنی  10کيلوئی را  100کانتينر  ،تبانی شان با گمرک شھرستان تھران

در مرحله بعد کانتينر .  در ارزش گمرکی اعالم و در دفاتر ثبت ميکنند
پلمب شده را بدون بازنگری و باسکول دوباره از بازارچه ھای 

ھمينطور در مرزھای عراق باز .  مرزی غرب کشور ترخيص ميکنند
چند نمونه  ،"عدم فروش کاال و در کشتی بودن محصوالت"به بھانه 

بعد .  از اجناس را از طريق راھھای قاچاق زمينى وارد کشور ميکنند
اعالم ميکنند که اين ميزان صادرات داشتيم ولی متاسفانه آنجا نيز 

 !بازار نداشت
 

دراين ميان اولين چيزى که با جعل و تقلب نصيب آقايان ميشود 
است که از وزارت بازرگانی مبالغ ھنگفتى "  جايزه صادراتی کاال"

دوم مساله افزايش قيمت اين کاالھا در بازار داخلی .  دريافت ميکنند
سوم پائين آوردن بيشتر .  است که بھانه آن ھم افزايش ھزينه است

چھارم نپرداختن حقوق کارگران به .  قدرت خريد مصرف کننده است
بيکار کردن کارگران و کاھش دستمزدھا ھم .  بھانه ھاى واھى است

که ھمه جا در جريان است و بھانه براى دزدى از کارگر کم نمى 
خالصه اينکه ھم کالھبردارى مفصل خود و گرفتن پولھاى .  آورند

کالن را براى چيزى ناموجود ميکنند و ھم کارگر را بيشتر به فقر 
 . ميرانند

 

مادام که اين جنايتکاران و دزدان حرفه .  اين سرمايه دارى ايران است
براى خالصى از اين وضعيت .  اى سر کارنند سھم کارگر ھمين است

. ما کارگران راھى جز متشکل شدن و سرنگونى اين نظام نداريم
امنيت و رفاه ما تنھا در نظامى تامين ميشود که از دست اين 

طبقه ما .  استثمارگران و دشمنان قسم خورده طبقه کارگر خالص شويم
بايد خود را براى روفتن اين نظام و برقرارى حکومت کارگرى آماده 

فقط طبقه کارگر ميتواند اوضاعى را سر و سامان دھد که با نفى .  کند
ھر کسى به اندازه توانش در  ،مالکيت خصوصى و بردگى مزدى

توليد نيازھاى جامعه مشارکت کند و به اندازه نيازش از نعمت 
 . *اجتماعى بھره جويد

آذر به ابتکار چند نفر از کارگران  ١۵صبح جمعه  ،بنا به خبر دريافتى
مورچه "تعدادی از نشريات حزب در دھھا نسخه در شھرک صنعتی 

 . اصفھان پخش شد" خورت
 

الزم به توضيح است که اين شھرک صنعتی در محدوده اصفھان و خارج 
 ،شيشه بری ،از شاھين شھر قرار دارد و شامل انواع کارگاه ھای بافندگی

مورچه خورت يک مرکز صنعتی به شمار می .   سنگ بری و غيره است
رود که بيشتر شبيه اردوگاه است و شرايط کاری بسياری سختی ھم دارد که 

 .ھر کسی حاضر به کار در آن نيست
 

حزب تالش و ابتکار رفقاى کارگر در توزيع نشريات و ادبيات کمونيستى 
توزيع ادبيات کمونيستى بويژه در مناطق کارگرى .  کارگرى را ارج مينھد

 ،ما فعالين و دوستداران حزب را.  يک اولويت فعاليت تبليغاتى حزب است
به گسترش تکثير و  ،با توجه به امکانات و مقدورات و رعايت اکيد امنيت

توزيع ادبيات حزب و منصور حکمت بويژه در مناطق کارگرى فرا 
 . ميخوانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨دسامبر  ۶ – ١٣٧٨آذر  ١۶

 جايزه صادراتى کاال و ريزش آوارش 
 برسر کارگران

 پيرانشھر ،ھه ژار

٧٩شماره   

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى 

نقدى از زاويه طبقه .  و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است
تلقى .  کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى

زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، 
چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى 

تلقى .  حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است
برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت 
يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق 

اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد .  مالکيت نميتوانست باشد
کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و 
استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق 

پرولتاريا نميتواند آزاد .  آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و 

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در .  تقسيم طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -اساس اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى 
آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص 
کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت 

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ .  نظرى عظيمى دست يافت
خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى 

 .عميق و ناگسستنى داشته است
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه 
کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض 

اھداف .  طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند
و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه 
دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه 

 .طبقاتى، مبتنى است

 

 پخش نشريات حزب در اصفھان



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه    

مى خواھم ...مداد سياه.....برايم مداد بياور"...اگر به خانه ى من آمدى
روى چھره ام خط بكشم تا به جرم زيبايى در قفس نيفتم، يك ضربدر ھم 

 ! روى قلبم تا به ھوس ھم نيفتم

 

نمى خواھم كسى به ھواى .....  يك مداد پاك كن بده براى محو لبھا
 !سرخيشان، سياھم كند

 

شخم بزنم وجودم ....يك بيلچه، تا تمام غرايز زنانه را از ريشه در آورم
 !بدون اينھا راحت تر به بھشت مى روم گويا...را 

 

و بى واسطه ... سرم ھوايى بخورد.... يك  تيغ بده؛ موھايم را از ته بتراشم
 ! روسرى كمي بيانديشم

 

اينگونه ....بدوزمش به سق...  نخ و سوزن ھم بده، براى زبانم مى خواھم 
 !فريادم بى صداتر است

 

  !مى خواھم ھر روز انديشه ھايم را سانسور كنم......قيچى يادت نرود

 

مغزم را كه ....  براى شستشوى مغزى....  پودر رختشويى ھم الزم دارم
تا آرمانھايم را باد با خود ببرد به آنجايى كه ...  شستم، پھن كنم روى بند

 ! مى دانى كه؟ بايد واقع بين بود... عرب نى انداخت

 

مى خواھم وقتى به جرم عشق .....  صدا خفه كن ھم اگر گير آوردى بگير
 !بغضم را در گلو خفه كنم.... و انتخاب، برچسب فاحشه مى زنندم

 

براى وقتى كه خواھران و برادران ....  يك كپى از ھويتم را ھم مى خواھم
 ! دينى به قصد ارشاد، فحش و تحقير تقديمم مي كنند

 

تا ....  برايم بخر....  مى فروختند "  حقى"اگر جايى ديدى ....تو را به خدا
 ! ترجيح مى دھم خودم قبل از ديگران حقم را بخورم.... در غذا بريزم

 

به شكل .....  برايم  يك پالكارد بخر...  و سر آخر اگر پولي برايت ماند 
 :و رويش با حروف درشت بنويسم.... بياويزم به گردنم.... گردنبند

 

 "!من ھر روز يك انسانم" ...."من ھنوز يك انسانم"..."من يك انسانم"

 

 مسعود ،ارسالى 

 ،بحران سرمايه داری
 پی آمدھا؟: انتخابات آمريکا

 

 پرسش و پاسخ با علی جوادی
  

 پی آمدھا ،مبانی بحران جھان سرمايه داری  *
 راه حل ھا و چشم اندازھا*   

جھان پس از شکست جريان نوکنسرواتيو و * 
 واقعيات و توھمات :پيروزی اوباما در آمريکا

 کمونيسم کارگری و تحوالت جھان معاصر*    
 

 :زمان و مکان

 شب ٧دسامبر ساعت  ١٢جمعه 
North York Civic 

Center,Committee Room #3 
       

 حزب اتحاد كمونيسم كارگری ـ كانادا

 

 زن
٧٩شماره   

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 



١۶صفحه   يک دنياى بھتر                     ٧٩شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

  ،ستون آخر
 "اشغال کارخانه"

 على جوادى

  در اعتراض به بيکارسازيھا
 

ھزار کارگر در ماه  ٥٣٣بيش از 
نوامبردر آمريکا بيکار شدند و آمار 

به دو  ٢٠٠٨بيکارسازيھا در سال 
در حال حاضر بيش .  ميليون رسيد

. از ده ميليون نفر در آمريکا بيکارند
اما دو تصوير واکنش به 
بيکارسازيھا را بطور ويژه ای بيان 

 .  ميکرد

 

روسای سه کمپانی  :تصوير اول
جنرال  ،بزرگ اتوموبيل سازی

فورد و کرايسلر و ھمچنين  ،موتورز
مسئول اتحاديه کارگران اتوموبيل 
سازی آمريکا را در کنار ھم نشان 

پيام اين تصوير تالش .  ميداد
سرمايه و کار برای "  مشترک"
صنعت اتوموبيل سازی "  نجات"

مباحٽات پيرامون اين .  آمريکا بود
مساله يکی از مھمترين اخبار ھفته 

حضور مسئول اتحاديه .  بود
کارگران اتوموبيل سازی در کنار 
روسای اين کمپانی ھا يک ويژگی 
. مھم طرح طرح قلمداد ميشد

مسئول بزرگترين  ،صاحبان سرمايه
اتحاديه کارگری را در کنار خود 

تالش ميشد که تصويری .  داشتند
داده شود که سرمايه و کارگر در 

در اين .  نجات سرمايه ذينفع اند
تصوير يک پيام ضمنی اما ديرينه 

 ،اشتغال ،کار.  به اذھان الغا ميشد
بيمه و مسکن کارگر در  ،زندگی

گرو تداوم حيات و بقاء سرمايه 
 ،خارج شدن سرمايه از دور.  است

ورشکستگی سرمايه مترادف با 

نابودی کارگر و تامين معاش و حق 
در اين تصوير کارگر .  زندگی است

. زندگی خود را مديون سرمايه است
حياتش بسته به حيات سرمايه و 

و چرا که .  سودآوری سرمايه است
نه؟ مگر نه اينکه در اين نظام 
کارگر تا زمانی کار ميکند که 
کارش سودی برای سرمايه دار 
ايجاد ميکند؟ اگر کارش سودی 

بيکار  ،برای سرمايه نداشته باشد
به گوشه ای پرتاب .  خواھد شد
مگر نه اينکه اين قانون .  خواھد شد

جاودانه نظام سرمايه داری است؟ 
چه ايرادی به کارگری ميتوان 
گرفت که زندگی اش اسير قوانين 
کور و ضد انسانی بازار است؟ و 
شايد نه؟ از قرار راه ديگری ھم 

 !ھست

 

در اين تصوير واکنش  :تصوير دوم
ديگری در قبال بيکارسازيھا به 

حکم اخراج .  نمايش گذاشته ميشد
کارگران و تعطيلی کارخانه را 
صاحبان کارخانه در و پنجره سازی 

شيکاگو روز جمعه "  ريپابليک"
حلقه ھای زنجير .  گذشته ابالغ کرد

"اقدامات به اين قرار بودند بانک : 
حسابھای بانکی واحد "  آمريکا

کمپانی .  توليدی را بلوکه کرد
بالفاصله بيمه درمانی کارگران را 

پزشکان معالج به .  لغو کرد
کارگران اطالع دادند که قادر به 
ادامه معالجه کارگران بيمار 

کارفرما به کارگران سه ...   نيستند
اما واکنش .  روز فرصت داده بود

کارگران در اين تصوير متفاوت 
کارگران سياست ديگری را .  بود

اعالم کردند که نمی .  اتخاذ کردند
اجازه نميدھند اينگونه به !  پذيرند

بيمه .  گوشه خيابان پرتاب شوند
مزايا و .  درمانی شان لغو شود

. سنوات کاری آنھا پرداخت نشود
کارگران کارخانه را به اشغال خود 

اعالم کردند که تا .  در آوردند
پرداخت کامل مطالبات و مزايای 

. خود کارخانه را ترک نخواھند کرد
اين تصوير اگر چه نه به اندازه 
تصوير اول بلکه به درجات زيادی 
توجه افکار عمومی را بخود جلب 

حتی سی ان ان و رسانه ھای .  کرد
اصلی خبری آمريکا ناچار به بازتاب 

تيتر برخی از روزنامه ھا .  آن شدند
کارگران مشکل و راه حل ":  گويا بود

عمل مستقيم کارگران .  "را نشان دادند
برای مقابله با بيکارسازيھا و دريافت 
مزايای خود اذھان بسياری را به اين 

 . واقعيت جلب کرد

 

مقايسه اين دو تصوير گوشه ای از دو 
سياست در مقابله با بحران اقتصادی 
. سرمايه داری جھانی را نشان ميدھد

يکی مبارزه برای معيشت و زندگی 
کارگر را به تداوم و بقاء سرمايه گره 

مزد و شرايط کاری بھتر را در .  ميزند
چھارچوب مناسبات سرمايه داری و 

"گسترش سرمايه جستجو ميکند مزد . 
شعار اين "  خوب در مقابل کار خوب

اين سنت بورژوايی در .  جنبش است

مناسبات سرمايه .  صفوف کارگر است
 . داری در اين گرايش فرض است

 

کارگر با عمل و  ،در طرف مقابل
ابتکار مستقيم کارگری راديکال و از 
. پائين خود تن به اين شرايط نميدھد

سرمايه و مناسبات سرمايه داری 
عمل کارگران در و .  قدوسيتی ندارد

پنجره سازی شيکاگو گوشه ای از اين 
کنترل کارگری گوشه ای .  جنبش است

از اين جنبش عمل مستقيم کارگری 
درخواست بيمه بيکاری مکفی .  است

. گوشه ای از سياست اين جنبش است
تالش برای نابودی مناسبات سرمايه 

اين جنبش .  داری ھدف اين جنبش است
 . * کمونيسم کارگری است

را از سايت کنترل کارگرى کتاب 
!حزب دريافت و توزيع کنيد  


