
!  کارگران جهان متحد شويد  
 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

١٢٠ 
١٣٨٨ مهر ٨ - ٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠  e.mail: siavash_d@yahoo.com  

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 

 

موشکى  -هدف جنجال اتمى
جمهورى اسالمى مقابله با خيزش 

 ! ميليونى مردم است
 

همزمان با حضور احمدى نژاد در اجالس سازمان ملل              
خبر يک مرکز مخفى غنى سازى اورانيوم در قم وسيعا             

 که حدود چهار سال         ،انتشار علنى اين خبر      .  منتشر شد  
است دولت آمريکا از آن مطلع است و دليل افشاى آنرا                 

غير امنيتى بودن از نظر سازمانهاى          "در مقطع کنونى      
 درست در آستانه اجالس       ،عنوان کرده است   "  اطالعاتى

 تالشى براى تحت فشار قرار دادن          ، در اول اکتبر    ١+۵
بيشتر جمهورى اسالمى و بخط کردن چين و روسيه                     

بدنبال انتشار اين خبر         .  براى تحريم هاى جديد است           
دولت اسرائيل بار ديگر اعالم کرد که به تاسيسات اتمی             

جمهورى اسالمى نيز     .  رژيم اسالمی حمله خواهد کرد        
در متن اين   .  موشکهاى جديدی را مورد آزمايش قرار داد      

اوضاع و انتشار اين خبر جنگ تبليغاتى دو دولت                           
 . تروريستى جمهورى اسالمى و اسرائيل باال گرفته است

 

جمهوری اسالمی در صدد دستيابی به سالحهای اتمی و            
ساختن بمب اتم را ضامن بقای       .  کشتار دسته جمعی است   

بسيار روشن  .  حاکميت اسالم و حکومت اسالمی ميداند         
است که بدنبال رويدادهاى سياسى ايران و خطرى که کل       

 رژيم اسالمى تالش       ،جمهورى اسالمى را تهديد ميکند        
هدف اساسى   .  دارد که صورت مسئله را عوض کند                

جمهورى اسالمى بسادگى اينست که با يک تير با دو                     
ميپندارد که در چنين فضائى بسادگى ميتواند         .  نشان بزند 

 با  ، کار ناتمام تصفيه هاى درونى را تمام کند و ثانيا          ،اوال
برپائى يک حکومت فشرده نظامى و سرکوب خشن و                 

. ايجاد فضاى امنيتى مردم را در داخل کشور ساکت کند             
نه رژيم   .  اما اين تصورات تماما پوچ و ابلهانه است                  

اسالمی در چنين ظرفيتی است و نه مردم به پا خواسته                
 . چنين فرصتی به رژيم اسالمی خواهند داد

 

رئوس يک سياست اصولى و آزاديخواهانه در قبال اين              
هدف ارتجاعى جمهورى اسالمى و            
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نيروهاى تروريستى از نظر ما             
 :  عبارت اند

ما مردم آزاديخواه و برابری           -١
نه .  طلب بمب هسته اى نميخواهيم    

فقط جمهورى اسالمى و تروريسم      
اسالمى نبايد به سالح اتمى مجهز       
شود بلکه کليه سالح هاى هسته             
اى و کشتار دسته جمعی بايد                    

خاورميانه و دنيا       .  برچيده شوند   
بايد عارى از سالح هسته اى                  

اين يک رکن سياست جنبش     .  باشد
آزاديخواهانه کمونيستى کارگرى      

 .است

  

سياست جمهورى اسالمى و           -٢
تالش اش براى ايجاد تنش با                    

 توجيه فضاى امنيتى و               ،دولتها
سرکوب به بهانه تحريم و تهديد            

 بطور مشخص و مستقيما         ،جنگ
هدفش جنبش مردمى است که                
براى سرنگونى آن بميدان آمده             

 ،اين سياستى ماجراجويانه        .  اند
 و ارتجاعى با هدف       ،ميليتاريستى

سرکوب خونين مردم و مخالفين          
 . سياسى است

 

ما عليه هر نوع تهديد جنگ و          -٣
. سياست تحريم اقتصادى هستيم          

هر نوع تهاجم هوائى و بمباران و       
 ،سياست تحريم اقتصادى شديدتر       

تنها به فقر و فالکت بيشتر مردم            
و زمين گير کردن آنها منجر                   

اين سياستى در خدمت           .  ميشود
ما .  بقاى جمهورى اسالمى است       

درعين حال ميکوشيم که با اعمال       
فشار از پايين اين دولتها را وادار        
کنيم تا اعتبار نامه رژيم اسالمی          

 ،را در مجامع بين المللی رد کنند         
سفارتخانه های اين رژيم را                    

 حسابهای سران رژيم را           ،ببندند
منجمد کنند و سردمداران رژيم را      
در دادگاههای بين المللی محاکمه        

 .  کنند

 

تنها راه مقابله با عوض کردن         -۴
صورت مسئله توسط جمهورى           

 و شکست سياست عر و        ،اسالمى
تيز دولتهاى تروريست و سو                  

 

موشکى جمهورى اسالمى  -هدف جنجال اتمى
 !...مقابله با خيزش ميليونى مردم است

استفاده جريانات ارتجاعى اپوزيسيون                 
 گسترش مبارزه                                   ،ناسيوناليست

آزاديخواهانه براى سرنگونى انقالبى                   
تنها نيروى      .  جمهورى اسالمى است           

ميليونى مردم عليه جمهورى اسالمى است       
که به سياست اتمى شدن و ترويسم اسالمى         

هر دولت و نيروئى که       .  ميتواند پايان دهد   
تالش ميکند اين روند را تضعيف و يا                     
قيچى کند در راستاى سياستهاى جمهورى         

 .  اسالمى عمل ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مردم                       
آزاديخواه و طبقه کارگر ايران را به                       
هشيارى سياسى در مقابل سياستهاى                      
جمهورى اسالمى و ديگر دولتهاى                          
تروريستى براى قيچى کردن مردم از                   
سياست و ميليتاريزه کردن جامعه ايران و          

ما نه زير بار              .  منطقه دعوت ميکند        
عوامفريبى هاى احمدى نژادها زير پوشش       

ميرويم و نه        "  دفاع از مردم فلسطين          "
جنايتهاى اسرائيل عليه مردم فلسطين را به        

ما عليه کشتن و        .  اين بهانه انکار ميکنيم      
قتل و سرکوب در ايران و غزه و لبنان و              

ما عليه جنگ تروريستها       .  همه جا هستيم    
ما هيچ  .  اعم از دولتى و غير دولتى هستيم        

دشمنى با همسايه و هم طبقه اى هايمان در          
. کشورهاى منطقه و جهان نداريم                             

 همبستگی طبقاتی و بين المللی            ،برعکس
يک رکن سياست ما در سرنگونی رژيم               

ما ميخواهيم در دنيائى آزاد       .  اسالمی است 
و برابر و عارى از تهديد و جنگ و                          

اهداف ما با            .  سرکوب زندگى کنيم           
موجوديت جمهورى اسالمى و جنگ                    

جمهورى .  تروريستها در تناقض است            
جمهورى اسالمى بايد     .  اسالمى بايد برود    

. توسط مردم انقالبى تماما خلع سالح شود         
ما بايد در خيابانها و دانشگاهها و کارخانه          
ها و همه جا به جمهورى اسالمى و دنيا                 

و "  فيل هوا کردن اتمى     "اعالم کنيم که با       
تهديد جنگ و جدال تروريستى نميتوانند              
مبارزه ما براى آزادى و برابرى و رفاه را         

ما خود مهمترين         .  به شکست بکشانند        
نيروى مقابله با تروريسم هستيم و يک                  
هدف اعالم شده جنبش ما جهانى عارى از         

 .  سالح هاى کشتار جمعى است
    

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨ – ١٣٨٨ مهر ۶

١٢٠شماره   

  اکتبر ١٠
روز جهانی عليه اعدام را به روز جهانی 

 !هزار اعدام تبديل کنيم١٠٠عليه رژيم 
 

. روز جهانی عليه مجازات اعدام است          )   مهر  ١٨( اکتبر     ١٠
 ، اکتبر را به روز اعتراض عليه رژيم صد هزار اعدام                    ١٠

 . رژيم اوين و گوهردشت و خاوران و کهريزک تبديل کنيم
 

.  قتل عمد دولتی است       ،اعدام يک جنايت سازمان يافته دولتی         
اعدام يک ابزار رژيم اسالمی و طبقات حاکم برای کنترل و به            
انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگهداشتن مردم معترض                   

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و             .  است
يک رکن تالش ما      .  بهانه ای، حق هيچ دولت و قدرتی نيست            

برای برپايی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع           
برای برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع         

 .بشری است
 

رژيم اسالمی حکومت صد هزار اعدام و سه دهه کشتارهای                
 نمونه های       ٦٧ و شهريور          ٦٠خرداد    .  تکان دهنده است      

. برجسته عملکرد اين دستگاه جنايت و آدمکشی اسالمی است             
مبارزه .  جمهوری اسالمی سمبل مجازات اعدام در جهان است        

برای لغو مجازات اعدام در جهان، نميتواند بدون سازمان دادن          
مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی صد هزار اعدام در                 

بايد در اين روز جمهوری اسالمی را        .  ايران به پيش برده شود    
بايد .  در پيشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد                  

جهان يکصدا رژيم طالبانهای ايران را با تمام کراهت اش                       
 .محکوم کنند

 

 اکتبر را روز مبارزه با             ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
. حکومت سمبل اعدام يعنی جمهوری اسالمی اعالم ميکند                    

حزب از تمامی نيروهای آزاديخواه، انساندوست، و پيشرو                   
ميخواهد که دراين روز متحدانه عليه اعدام و رژيم اسالمی                   

اين روز را بايد به روز اعتراض                  .  اعدام به ميدان بيايند        
اين روز تريبون       .  عمومی عليه رژيم اسالمی تبديل کرد                 

در .  بشريتی است که برای رهائی از بربريت تالش ميکند                   
اينروز بايد تظاهراتها و ميتينگهای بزرگی در نقد و افشای                     
مجازات اعدام و رژيم صد هزار اعدام در خيابانها و سالنهای              

" توقف مجازات اعدام   "مبارزه برای    .  اجتماعات برگزار شود   
و لغو آن، بايد با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام                
اعدام صادر شده توسط رژيم اسالمی، و برچيدن چوبه های                  
دار و تالشی عظيم برای بزير کشيدن رژيم جمهوری اسالمی             

 .گره بخورد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٩ – ١٣٨٨ مهر ٧

 زنده باد شوراهاى کارگرى
!شوراها سازمان اعمال اراده مستقيم توده کارگران است  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 چرا چنين           :يک دنيای بهتر          
قطعنامه ای در شرايطی که مردم        
برای بزير کشيدن رژيم اسالمی          

 در شرايطی که    ،به ميدان آمده اند   
" اتحاد"بسياری بر ضرورت               

نيروهای سرنگونی طلب تاکيد             
 ضروری شده است؟                 ،ميکنند

برخی اين تاکيدات را نوعی                    
 ميگويند  ،قلمداد ميکنند "  لجبازی"

در چنين شرايطی بايد تمام                       
نيروهای سرنگونی طلب را گرد        
آورد و متحد کرد و دعوای                       
آلترناتيوها را به فردای سرنگونی     
 موکول کرد؟ پاسخ شما چيست؟

 

 مگر جنبشهای            :علی جوادی      
ديگر محدوديتی برای خود در              
تدوين روش جنبش خود نسبت به        
تالش کمونيسم و طبقه کارگر                 
تعيين کرده اند؟ مگر آنها يک                 
لحظه از تبليغات زهر آلود و ضد        
کمونيستی خود کم کرده اند؟ آيا ما       
شاهد تخفيف کشمکشهای سياسی        
و طبقاتی هستيم؟ اتفاقا چنين                    
قطعنامه ای در اين شرايط حاد              
سياسی اهميت و ضرورت خاص      

در شرايطی که فضای    .  پيدا ميکند 
جامعه برای ابراز وجود جنبشها         
و نيروهای طبقات اجتماعی باز           

 در شرايطی که                  ،شده است     
جنبشهای ارتجاعی و ضد آزادی         
و عقب مانده ميکوشند در حين               
مقابله با رژيم اسالمی تالش                    
جامعه و کارگر و کمونيسم را                
برای رهايی و آزادی انسان را              

مردم را به کم راضی       .  عقيم کنند 
اهداف نيم بند و اخته      .  و قانع کنند  

شده را بعنوان اهداف نهايی و                
. غايی جامعه به خورد مردم دهند       

در شرايطی که اين جنبشها تالش        
ميکنند از جنبش سرنگونی طلبانه      
توده های مردم بمثابه سکوی                 
پرشی برای حفظ قدرت سياسی            
در دست طبقات ارتجاعی و                    

 اما در اشکال متفاوت      ،استثمارگر
 بهره برداری   ،از آنچه حاکم است    

در اين شرايط تعيين روش         .  کنند
سياسی جنبش ما در قبال اين                   
جنبش ها يک امر حياتی و تعيين          

ما نميخواهيم مردم به     .  کننده است 

بقای نظام استثمارگر سرمايه            
 ، آزاديخواه نيستند    ،داری هستند  

 خواهان    ،برابری طلب نيستند       
برای رفاه   .  رفع تبعيض نيستند    

همگان و برای نابودی فقر و              
سود و    .  فالکت تالش نميکنند      

انباشت سرمايه بود با اين                      
ويژگی ها و خواست مردم قابل        

  .جمع نيست

 

محاسبات و تاکيدات مردم                    
اتحاد "سرنگونی طلب بر سر           

ناشی از يک سری            "  نيروها
محاسبات سرانگشتی و بعضا           

بررسی عميق    .  احساسی است   
تر و ژرف تر نشاندهنده اين                
واقعيت است که اين نيروها از          

به يک جنبش   .  يک جنس نيستند  
. اجتماعی واحد تعلق ندارند               

برای اهداف يکسانی مبارزه و         
سرنگونی طلبی   .  تالش نميکنند  

حلقه ای در پيشبرد وتحقق                   
اهداف متفاوت اين جريانات              

نميتوان ميان جريانی که       .  است
خواهان استقرار يک جامعه               

 برای    ،آزاد سوسياليستی است      
 برابری و يک حکومت       ،آزادی

کارگری مبارزه ميکند با                      
جريانی که خواهان استقرار               

است "  پادشاهی مشروطه "نظام  
اين .  وحدت و اتحادی ايجاد کرد     

امر همانطور که قطعنامه تاکيد        
 نه   ،نه ممکن است    .  کرده است  

مطلوب است و نه عملی است و       
نه ما نيرويی هستيم که اين به              
اين سازش و عدول از اهدافمان       

 .تن دهيم

 

راه پيشروی مردم آزاديخواه             
برای سرنگونی رژيم اسالمی          
از کانال اتحاد و وحدت                          
نيروهای متعلق به جنبشهای              

 بر     ،راست و چپ نميگذرد             
عکس از مجرای انتخاب جريان     
چپ و کمونيسم و آزاديخواه                

جامعه در پروسه             .  ميگذرد
سرنگونی رژيم اسالمی به                  

دست پيدا نخواهد   "  همه با همی  "
برای پيشروی بايد تشکل       .  کرد

 :  پيرامون قطعنامه،هيات دائر پاسخ ميدهد

 "ناسيوناليسم طرفدار غرب"و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 

ما نميخواهيم     .  کم رضايت دهند        
گوشت دم توپ جنبشهای ارتجاعی        

ما نميخواهيم   .  و عقب مانده شوند       
ما .  سياهی لشگر اين جنبشها شوند       

 و   ، تمام برابری    ،برای تمام آزادی    
جامعه .  رفاه همگان مبارزه ميکنيم      

ايران در آستانه يک تحول عظيم              
وارد .  اجتماعی قرار گرفته است         

دورانی از تالطمات و تحوالت                 
پيروزی .  انقالبی شده است                 

آزاديخواهی و برابری طلبی و                  
انسانگرايی يک واقعيت محتمل و           

نبايد اجازه داد      .  تماما ممکن است     
بار ديگر جنبشهای طبقات                            
استثمارگر و ارتجاعی اين تالش             
عظيم توده های مردم را به مسلخ             

 ،نوع ديگری از استثمار            .  ببرند
 مذهب و بی              ، نابرابری    ،خفقان

حقوقی مردم را در قالب و بسته                 
  .بندی جديد به مردم حقنه کنند

 

لجبازی و کله شقی خاصی در کار          
پافشاری بر سر اهداف و            .  نيست

ببينيد ما   .  آينده زندگی مردم است        
تصويرمان .  اهدافمان متفاوت است    

. از زندگی و آينده متفاوت است                
توهمی نسبت به اهداف جنبشهای            

اين .  ديگر و تالش آنها نداريم                 
. جنبشها و نيروهايشان را ميشناسيم      

منافع سياسی و طبقاتی شان را                   
اينها آزاديخواه و برابری     .  ميشناسيم

خواهان کوتاه کردن      .  طلب نيستند  
دست مذهب از زندگی و شئونات             

خواهان .  جامعه و مردم نيستند             
نابودی فقر و فالکت و استثمار                   

ببينيد استثمارگر آزاديخواه      .  نيستند
برابری طلب استثمارگر         .  نداريم
جرياناتی که خواهان حفظ و     .  نداريم

١٢٠شماره   

های توده ای و حزبی را شکل                
بايد سازماندهی و رهبری           .  داد
بنظرم .  بايد انتخاب کرد        .  کرد

حلقه گرهی در اين راستا                           
آيا مردم    .  مردم است   "  انتخاب"

چپ و کمونيسم و آزاديخواهی و          
تحول انقالبی را برجسته ميکنند          
تا تسليم راست و جريانات                         
سازشکار و عقب مانده ميشوند؟          

  .کداميک؟ مساله اين است

 

 آيندہ پس از                      :آذر ماجدی       
سرنگونی در همين پروسه                      

در روند  .  سرنگونی تعيين ميشود   
 ،سرنگونی است که جنبش ها                

احزاب سياسی و آلترناتيوهای آنها  
در پروسه        .  مطرح ميشوند       

. سرنگونی مردم انتخاب ميکنند          

آن جريان يا جنبشی که در روند            
سرنگونی بتواند مهر خود را بر           
جنبش سرنگونی بکوبد و رهبری       

 ،خود را بر اين جنبش اعمال کند         
عمال آلترناتيو خود برای آيندہ                

. جامعه را به کرسی نشاندہ است         
اين تصور که همه با هم بدون                 
تمايز صفوف و بدون قطب بندی         

سياسی نظام را       –های اجتماعی     
سرنگون ميکنيم و پس از                          

 در يک روز آفتابی و         ،سرنگونی
در صلح و صفا و هارمونی                     

 آلترناتيو ها را در مقابل          ،سياسی
مردم ميگذاريم و مردم نيز برنامه       
های کليه احزاب را با دقت                       
مطالعه ميکنند و ميان                                   
آلترناتيوهای طرح شدہ و جنبش          
های اجتماعی يا احزاب سياسی           

 يک تصور خام و      ،انتخاب ميکنند 
۴صفحه مکانيکی از               



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انتخاب .  تحوالت اجتماعی است      
 ،جنبش ها يا احزاب توسط مردم         

بويژہ در شرايط تالطم سياسی يا         
انقالبی بهيچوجه اين روند را طی       

جرياناتی که چنين می           .  نميکند
 از روند تحوالت                         ،انديشند

اجتماعی و تالطمات انقالبی در          
مردم قبل  .  جامعه هيچ نفهميدہ اند     
 ميان چپ   ،از هر انتخاب مشخص   
 . و راست انتخاب ميکنند

 

لذا بسيار مهم است که در همين             
 قطب بندی ها و صف بندی       ،روند

جنبش .  ها روشن و متمايز شوند        
 با  ،های اجتماعی بايد به اسم خود      

شعار های خود و در صف                       
مردم .  متمايز خود ظاهر شوند          

بايد جنبش ها و احزاب مختلف را       
در روند مبارزہ سياسی برای                

 ،سرنگونی نظام حاکم ببينند                   
سياست .  بشناسند و محک زنند         

هميشه بنفع جرياناتی   "  همه با هم  "
تمام ميشود که به برکت اوضاع           
اجتماعی از شرايط مساعد تری           

بطور نمونه در       .  برخوردار اند   
 جنبش   ،شرايط حاضر در ايران        

اسالمی از امکانات بسيار       –ملی  
بيشتر و از دسترسی وسيع تری            

روسا .  به جامعه برخوردار است     
و رهبران آن بخشی از رژيم اند            
و از امکانات تبليغی بسيار                       

. گستردہ تری بهرہ مند هستند                
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب                 
امکانات بسيار گستردہ مالی در           

بعالوہ هر دوی اين      .  اختيار دارد 
جنبش ها از مساعدت و همکاری        
بيدريغ دولت ها و بورژوازی                

. داخلی و بين المللی برخوردارند       
شيب زمين مبارزہ سياسی                    "

  ".بسمت آنها است

 

کارگری و طبقه             –کمونيسم      
کارگر در شرايط بسيار نامساعد         

 ،تری از نظر امکانات مالی                   
تبليغاتی و دسترسی نسبت به                  

 از     ،بويژہ.  جامعه قرار دارد         
آنجايی که در شرايط اختناق                    

 کمونيست ها در صف             ،سياسی
 شکنجه و      ، زندان  ،اول سرکوب  

معرفی و افشای جنبش های                  
اجتماعی ارتجاعی به مردم از            
وظايف مهم و مبرم کمونيسم                

بايد اين جنبش       .  کارگری است   
 نيات و اهداف شان را به                 ،ها

کمونيست ها سی    .  مردم شناساند 
سال است که دارند عليه                           
جمهوری اسالمی و برای                      

در .  سرنگونی آن مبارزہ ميکنند     
اين راہ ضربات و مشقات                       

. بسياری را متحمل شدہ اند                   
اکنون که  .  هزاران کشته دادہ اند    

جنبش سرنگونی در ابعاد                       
 ،ميليونی به خيابان ها آمدہ اند             

کسانی که عمدتا طی اين مدت             
مشغول همکاری با رژيم                        

 بعضا از بنيان      ،اسالمی بودہ اند   
 و در      ،گذاران اصلی آن هستند       

مقابل هر تکه استخوانی که اين          
رژيم جنايتکار در مقابلشان                  

 به عالمت        ،پرتاب کردہ است       
 به  ،سپاسگذاری دم تکان دادہ اند     

کمونيست ها درس سياست و               
به ما     .  اخالق سياسی ميدهند         

گوشزد ميکنند که بايد در مقابل          
اين رژيم اتحاد داشته باشيم و               
اختالفات را به بعد از رفتن                   

به اين       .  رژيم موکول کنيم            
. سياسی"  مردرندی"ميگويند       

يادمان "  بحث بعد از مرگ شاہ      "
 اکثر  ۵٧در انقالب    .  نرفته است 

کمونيست ها تسليم اين شعار                
عوامفريبانه اسالميست ها شدند        
و چند سال بيشتر طول نکشيد تا         
تل اجساد کمونيست ها در گور           
های دسته جمعی بی نام و نشان          

 .زير خاک مدفون شد

 

همراهی با جنبش های ديگر و            
مستحيل شدن در صف آنها يک         

. اشتباہ بزرگ و نابخشودنی است  
کمونيسم کارگری بايد بکوشد             
ضمن مبارزہ بی امان برای                  

 جنبش   ،سرنگونی رژيم اسالمی    
اسالمی و           –های ملی                 

ناسيوناليسم پرو غرب و نيات و         
. اهداف آنها را به مردم بشناساند       

بکوشد صف طبقه کارگر و                  
مبارزہ آزاديخواهانه و برابری         
طلبانه را از صف ارتجاع                      

شعارهای خود را به     .  متمايز کند 
. شعارهای اين مبارزہ بدل کند           

بکوشد .  مردم را تعميق کند    "  نه"
که تعبير کمونيسم کارگری از             
روند مبارزہ سياسی و سرنگونی     
رژيم اسالمی به درک مردم بدل        

 

و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 
  ..."ناسيوناليسم طرفدار غرب"

 کمونيست ها         ،اعدام قرار دارند        
هنوز نيز از امکان ابراز وجود و             
بيان علنی نظرات خود در جامعه            

تسليم شدن به سياست        .  محروم اند  
و تبليغات عوامفريبانه   "  همه با هم  "

وحدت طلبی جنبش های                                 
 بمعنای مرگ سياسی            ،بورژوايی

برای کمونيست ها و طبقه کارگر            
و وحدت  "  همه باهم "سياست  .  است

جنبش های اجتماعی بمعنای                       
مستحيل شدن آلترناتيو آزاديخواهانه    

 –و برابری طلبانه کمونيستی                    
کارگری در آلترناتيوهای ارتجاعی      

 .بورژوايی است –

 

ديدگاہ خودبخودی و عاميانه وحدت      
اين تصور که برای          .  طلب است   

سرنگونی بايد همه نيروهای                       
خواهان سرنگونی با هم ائتالف                
کنند و متحد در مقابل جامعه و نظام        

 ديدگاہ و سياست     ،حاکم ظاهر شوند   
بورژوايی است که بر جامعه حاکم         

کمونيست ها متهم            .  شدہ است     
ميشوند که با افشای اهداف و نيات           
جنبش های ديگر و با بيان حقيقت             
در مورد آنها به جنبش سرنگونی             
ضربه ميزنند و آن را تضعيف                   

اين نيز تبليغات عوامفريبانه    .  ميکنند
جنبش های بورژوايی و ارتجاعی          

هدف اين است که با اين                 .  است
تبليغات تيزی نقد کمونيست ها را             

.  آنها را خلع سالح کنند            ،کند کنند  
کمونيست ها بارها و بارها در طول     
تاريخ تسليم اين تبليغات و سياست           

دود اين خودکشی     .  عاميانه شدہ اند   
سياسی کمونيستی نيز به چشم طبقه        

. کارگر و مردم رفته است                             
کمونيست ها عمال با ارتکاب اين             
اشتباہ سياسی به نردبان قدرت                   
گيری بورژوازی و جنبش های                

بورژوازی .  ارتجاعی بدل شدہ اند       
هيچ ابايی ندارد که بمحض قدرت            
يابی نه تنها ائتالف اش را با                         

 بلکه دسته         ،کمونيست ها بشکند        
دسته کمونيست ها را اعدام کند و             
بدنبال سرنگونی يک نظام                            
ارتجاعی يک نظام ارتجاعی                      

 .سرکوبگر ديگر را بنا نهد

 

١٢٠شماره   
کمونيسم کارگری بايد              .  شود

بکوشد مهر خود را بر پروسه                
سرنگونی جمهوری اسالمی                  

اگر کمونيسم کارگری           .  بکوبد
بتواند در اين روند دست باال را             

 گزينه کمونيستی و        ،بدست آورد  
 برابر  ،دستيابی به يک جامعه آزاد  

و مرفه برای مردم قابل تحقق                 
 .خواهد شد

 

 طبقه کارگر و       :سياوش دانشور  
جنبش کمونيستى کارگرى نه جزو     

ناسيوناليسم است و نه             "  ملت"
اسالميون   -ملى"  امت"جزو      
اهداف ما و جنبش طبقه         .  متفرقه

. ما اساسا در تقابل با آنهاست                  

جنبشهاى سياسى بورژوازى                 
نهايتا براى حفظ اين نظام تالش            
ميکنند و جنبش کمونيستى                        

حزب .  کارگرى براى نفى آن            
کمونيستى ايجاد نميشود تا به                  
جنبش و سياست طبقه بورژوازى      

حزب کمونيستى     .  سوارى دهد    
ايجاد ميشود تا منافع مستقل طبقه         
کارگر و اکثريت مردم محروم را        
در جدال سياسى نمايندگى کند و            
جامعه را بر اساس برنامه                         

ما هيچ منافع     .  کارگرى بچرخاند  
 در        ، ولو تاکتيکى              ،مشترکى

شرايط امروز با اين جنبشها                    
تا به بحث سرنگونى و            .  نداريم

مربوط "  اتحاد براى سرنگونى      "
 جنبشهاى راست بورژوائى      ،است

 ، بجز استثناهائى             ،در اساس      
. سياست فورى سرنگونى ندارند        

اکثريت عظيم آنها در کمپ                       
. اسالمى موسوى سينه ميزنند               

روشن است که اين جنبشها نهايتا         
ميخواهند اين نظام را در مسيرى        

دهند و يا وقتى       "  تغيير"طوالنى   
امر سرنگونى مسجل شد همه                
شان رنگ عوض ميکنند و چه              

بسا از من و              
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شما دوآتشه تر سرنگونى طلب             
سياست کمونيستى نميتواند     .  شوند

خود را به نوسانات بورژوازى            
مرتجع و هراسان از تغييرات                

حتى وقتى     .  انقالبى گره بزند         
بورژواها سرنگونى طلب ميشوند     
اولين هدفشان خالصى از دولت          

 و به       ، سازشى در باال         ،موجود
خانه فرستادن مردم و طبقه                      

قرار نيست منتظرى   .  کارگر است 
و موسوى و خاتمى و همايون و            
نگهدار و پاسدار سابق گنجى                  
براى طبقه کارگر پرچمدار آزادى     

اينها و   .  و برابرى و رفاه شوند          
نوع اينها پرچمداران ارتجاع                 

 . سياسى و انقياد طبقاتى اند

 

در مورد اتحاد براى سرنگونى ما      
در باره اتحاد طبقه کارگر و                    
اکثريت جامعه ايران حرف                     

اکثريتى که هيچ نفعى در       .  ميزنيم
تداوم استثمار و آپارتايد و                          

. حاکميت ارتجاع مذهبى ندارد            
سرنگونى يک گام و حتى ميتواند        
يک پروسه جدال طوالنى تا                    

در اين  .  استقرار نظام بعدى باشد     
مسير هر جنبشى به آينده فکر                 
ميکند و جنبشهاى بورژوائى                  
براى بقاى وضع موجود در کليت       

کمونيسم و طبقه   .  آن تالش ميکنند  
کارگر نيز به شرايط و امکاناتى           
فکر ميکند که آينده را براساس              
آزادى جامعه از طبقات و استثمار      
طبقاتى و ديکتاتوريهاى                             

. رنگارنگ بورژوائى شکل دهد        
. ما منافع عميقا متفاوتى داريم                

حاضر به فروختن آرمانها و                   
حاضر نيستيم  .  اهداف خود نيستيم   

بار ديگر جريانات مرتجع روى          
دوش قهرمانيهاى کارگران و توده     
مردم انقالبى نظم موجود را                    

مبارزه و تالش       .  بازسازى کنند   
امروز فردا و مسير آنرا شکل                

و باالخره اينکه حزب و          .  ميدهد
جنبش طبقه ما بايد بدوا قطب                  

. سياسى قدرتمند خود را ايجاد کند      
شايد نتوانيم در اولين گامهاى                 
تحول سياسى همه قدرت را                     

اگر زورمان نرسيد که          .  بگيريم
کار را براساس برنامه کارگرى و      

استقرار حاکميت اسالمی از آن          
دفاع کرد و در کنارش قرار                  

در دوران جنگ                  .  گرفت
ارتجاعی ايران و عراق تماما در      
رکاب رژيم اسالمی قرار                       

در دوران خاتمی به زير      .  گرفتند
پرچم اين جناح از حاکميت                    

امروز نيز  .  اسالمی به خط شدند    
به دور پرچم سبز اصالح طلبان        

اين .  حکومتی جمع شده اند               
جريان انتقادی به اصل حکومت       

منتقد زيادی روی    .  مذهبی ندارد 
و انحصار طلبی اسالميستها                

اما بر اين باور ارتجاعی      .  هستند
اند که حکومت و دولت بايد جای       

خرافی و   "  باور"معينی به اين        
. عقب مانده اختصاص دهد                   

برابری زن و مرد را زياده                    
. روی و بی بند و باری ميدانند            

آزادی بی قيد و شرط را نوعی            
. آنارشيسم و هرج و مرج ميدانند      

اين جريانی است که حداکثر                 
" اصالح"آمال و آرزوهايش               

اما اصالح   .  رژيم اسالمی است    
طلبی شان تشابه چندانی با                      
مطالبات و خواستهای رفاهی و         

حکومتی و    .  مدنی مردم ندارد      
و اگر جمهوری        .  دولتی است   

اسالمی نباشد موضوع کار و              
تالش خودشان را در بستر                     

. اصلی جامعه از دست ميدهند           
مسلما در     .  حاشيه ای ميشوند        

حاشيه سياست باقی خواهند ماند        
اما از بستر اصلی سياست به                

مردم .  کناری زده خواهند شد          
سابقه و تاريخ اين جريان را                  

مردمی که   .  فراموش نکرده اند     
 به  ،رژيم اسالمی را بزير بکشند     

منتقدين درباری اين رژيم فرجه        
اين آينده    .  چندانی نخواهند داد       

اسالمی در جامعه     –جريان ملی   
ما اين را تضمين         .  ايران است  
 .خواهيم کرد

 

سرنوشت اين جريان تماما به               
گره "  جنبش سبز     "سرنوشت      

جنبش سبز پرچم     .  نخورده است  
همانطور .  اين دوره شان است        

که جنبش دوم خرداد پرچم دوره        
اما مسلما با         .  پيش شان بود        

شکست جريان سبز حکومتی              
ضربه مهلک ديگری خواهند             

اين جريان تا زمان بقای        .  خورد
حاکميت سياه اسالمی يک                      
جريان کماکان مطرح در اوضاع     

  .سياسی باقی خواهد ماند

 

و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 
  ..."ناسيوناليسم طرفدار غرب"

 ،حکومت کارگرى يکسره کنيم                
آنوقت متناسب با قدرت و توانمان           
وضعيت مشخص را بررسى ميکنيم   
و سياستى اتخاذ ميکنيم که در پرتو         

اما .  آن بتوانيم راهمان را ادامه دهيم     
و "  اتحاد"امروز زير پرچم                   

ضميمه ارتجاع           "  سرنگونى"
سياسى حکومتى و اپوزيسيونى                

 .   شدن يک خودکشى سياسى است

 

 قطعنامه در           :يک دنيای بهتر           
اسالمی ها    –برخورد به جنبش ملی     

قطب "اعالم کرده است که اين يک        
 ارتجاعی و         ،سياسی عقب مانده        

بيگانه با آزادی و حقوق مدنی مردم        
عمر مفيد سياسی کل           "و    "  است

اسالمی حداکثر        –جنبش ملی           
باندازه عمر حکومت اسالمی                    

چرا؟ آيا اين جريانات در            ".  است
فردای سرنگونی رژيم اسالمی آينده     
و نقشی در تحوالت سياسی جامعه          
ايفاء نخواهند کرد؟ چرا فکر                       

جنبش "نميکنيد که پس از شکست           
مجددا پرچم ديگری   "  سبز حکومتی 

را برای حفظ هر تکه و پاره ای از           
رژيم اسالمی و يا نظام سرمايه                  
داری حاکم را حفظ کنند؟ موقعيت و     

را "  جنبش سبز    "سير تحوالت          
چگونه می بينيد؟ چه مسائل و                     
ظرافتهايی در برخورد به اين                     

 جنبش وجود دارد؟

 

 قطعنامه در مورد            :علی جوادی   
مختصات اصلی اين جنبش                          
توضيحات روشنی ارائه داده است         

اما .  و من آنها را تکرار نميکنم               
برای پاسخ کافی است به سنتها و              

. اهداف اين جنبش نگاهی بيندازيد          
اين جريانی است که در هر دوره              
از کل و يا بخشی از جمهوری                    

رژيم .  اسالمی دفاع کرده است             
اسالمی بر دوش آنها و با اتکاء به            
اين جريان قدرت را در اختيار                   

سنتهای رايج در اين جنبش       .  گرفت
اساسا از جنس همين سنتها و                       

من .  جريان اسالمی حاکم است             
تفاوتهايشان را انکار نميکنم اما                
تشابهاتشان بر تفاوتهايشان می                  

اين جريان در دوران                   .  چربد

١٢٠شماره   
بايد  "  جنبش سبز  "اما در مورد         

بگويم که اين جريان يک جنبش            
ارتجاعی برای حفظ و بقای                     
دستگاه اسالم و حکومت اسالمی        

 نيروها و اهداف      ،چهره ها .  است
آن تماما عين اهداف جنبش                       

اين .  ارتجاعی دوم خرداد است         
جريان ميداند که جمهوری                       
اسالمی رفتنی است و روی                     
دريايی از انزجار مردم قرار                 

اما بر اين باور             .  گرفته است    
کودنانه اند که ميتوانند جمهوری         

می .  اسالمی ديگری را علم کنند        
پندارند که ميتوانند مبارزات مردم     
را در چهارچوب قانون اساسی             
ارتجاعی اسالمی محدود و کنترل      
کنند و سکان تحوالت را از دست         
جريانات سرنگونی طلب و                     

  .آزاديخواه خارج کنند

 

. اين جنبشی تماما ارتجاعی است        
حساب مردم از اين جريانات جدا         

يکی گرفتن مردم و اين              .  است
جريانات از هر دو سو يک اشتباه        

مردم دارند از           .  مهلک است     
شکاف و کشمکشهای جناحهای           
حاکم استفاده خودشان را ميکنند و      
با هر درجه تغيير توازن قوای               
سياسی در جامعه سياستهای مردم      
روشن تر و شفاف تر و مستقل تر        
از اين جريانات مطرح و بيان                

استفاده مردم از اين        .  خواهد شد  
مردم با     .  جريان ابزاری است        

عقب راندن رژيم اسالمی از اين          
. جريانات هم عبور خواهند کرد          

قلمداد کردن   "  سبز"همانقدر که      
مردم يک اشتباه محاسبه و خدمتی      

سبز "به پيشبرد اهداف جريان               
  نديدن اهداف          ،است"  حکومتی

ارتجاعی و حکومتی جريان سبز        
و يا تخفيف و اغماض به آنها                   

روز .  اشتباه مهلک ديگری است      
نشان داد که اين جريان           "  قدس"

ظرفيت کنترل و مهار اعتراضات     
روز "  قدس"روز  .  مردم را ندارد  

شکستی برای جناح راست و                  
حاکم در رژيم اسالمی و در عين          
حال روز اثبات ناتوانايی جريان          
اصالح طلب حکومتی در کنترل         

  .و مهار اعتراضات مردم بود

 

 قطعنامه آينده و      :يک دنيای بهتر   
چشم انداز متفاوتی را برای                     
جنبش ناسيوناليسم پرو غربی                

. تصوير ميکند      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چرا اين جنبش عليرغم آنکه                    
بخشهای وسيعی از آنها اکنون               

سبز "سرنوشت خود را به جريان       
 آينده     ،گره زده اند         "  حکومتی

متفاوتی از اين جنبش خواهند                 
داشت؟ کال استراتژی و تاکتيک          
های اصلی اين جنبش را چگونه          
ارزيابی ميکنيد؟ چگونه است که        
بخشی از اين جريانات به                           

حفظ نظام در مرحله          "صرافت    
افتاده اند؟ برخی در               "  کنونی

در پس تالش برای                  "  چپ"
نيروهای سرنگونی        "  وحدت"

طلب ميکوشند به توافقاتی اعالم          
شده و يا نشده با اين نيرو دست               

 ارزيابی شما چيست؟ . پيدا کنند

 

نزديکی و يا دفاع         :  آذر ماجدی  
برخی از گرايشات درون جنبش          

جنبش "ناسيوناليسم پرو غرب از       
يک حرکت        "  سبز اسالمی       
اهداف و افق اين       .  تاکتيکی است  

 –جنبش اساسا از جنبش ملی                  
جنبش .  اسالمی متمايز است            

ناسيوناليسم پرو غرب چشم به              
افق آن      .  قدرت دوخته است           

استقرار يک نظام کاپيتاليستی               
بازار آزاد عنان گسيخته متکی به        
غرب و کامال ادغام شدہ در بازار       

اما از آن      .  سرمايه جهانی است     
رو که در شرايط حاضر دسيتابی        

 در    ،به قدرت را ممکن نميداند            
هراس از قدرت گيری چپ و                 

 از جريان سبز اسالمی        ،کمونيسم
و اصالح طلبان دولتی حمايت               

  .ميکند

 

" واقع گرا     "جريان باصطالح           
درون اين جنبش بمنظور ممانعت       
از راديکاليزہ شدن مبارزات                  
سرنگونی طلبانه مردم و                           
جلوگيری از تشديد و تفکيک                  
قطب بندی های چپ و راست                 

 ،درون جنبش آزاديخواهانه مردم      
ميکوشد وضع موجود را با                      

. تغييرات بسيار ناچيز حفظ کند            
 اصلی     ،اخيرا داريوش همايون        

ترين ايدئولوگ و رهبر سياسی            
اين جنبش اعالم کردہ است که               

هم در تظاهرات حاضر ميشوند         
و پرچم های سرخ شان زير                  
پرچم های شير و خورشيد گم               

اين يک اشتباہ مهلک           .  ميشود
سياسی برای يک جريان چپ و         

اينها با اين         .  کمونيستی است    
تاکتيک های پوپوليستی و راست      
عمال به مانعی در مقابل                           
مبارزات آزاديخواهانه مردم و          

کارگری بدل    –جنبش کمونيستی   
اين سياست راست             .  ميشوند

روانه و پوپوليستی را بايد وسيعا      
 .افشاء و طرد کرد کرد

 

 برخی در          :يک دنيای بهتر          
در پس تالش برای                "  چپ"
نيروهای سرنگونی      "  وحدت"

طلب ميکوشند به توافقاتی اعالم       
شده و يا نشده با نيروهای جنبش         
ناسيوناليسم پرو غربی دست پيدا      

ارزيابی شما چيست؟ يک       .  کنند
" چپ"نگرش در صفوف                      

عدم "سازش در پس پرده                        
. است"  برخورد ايدئولوژيک      

جوانب متعدد اين برخورد را               
چگونه ارزيابی ميکنيد؟ کمونيسم    
و کارگر بايد از چه پرهيز کند؟          
کال نقش ناسيوناليسم را در                    
تحوالت آتی چگونه ارزيابی               
ميکنيد؟ چگونه ميتوان جلوی              
نفوذ و گسترش سياستهای                      
ارتجاعی اين جريان در جامعه           

 را سد کرد؟ 

 

 از اين فعال           :سياوش دانشور   
ميگذرم که برخى هنوز تئورى          

پراتيکى کمونيسم            -انتقادى
مارکس و منصور حکمت را               

ميفهمند و با پز            "  ايدئولوژى"
برخورد "امتناع از                                     

کمونيسم را           "  ايدئولوژيک
مسئله اينست  .  ايدئولوژيزه ميکنند 

که اين ناشى از فهم ايدئولوژيک       
و وارونه شان از کمونيسم نيست       
که دچار راست روى سياسى               

 بلکه اين ضروريات اين     ،ميشوند
راست روى است که کمونيسم             
شان را هم منطبق با عمل                        
سياسى شان بسته بندى                              

 .  ميکند" ايدئولوژيک"

 

. مسئله تماما سياسى است                      
بگذاريد بهترين فرمول را براى        

: استداللشان در نظر بگيريم                

 

و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 
  ..."ناسيوناليسم طرفدار غرب"

در چهارچوب   "  در مرحله کنونى    "
سياست حفظ نظام در مقابله با                     
احمدى نژاد بايد خامنه اى را از                

اينها بدرست    .احمدى نژاد جدا کرد    
راديکاليزہ شدن جنبش اعتراضی          

. مردم را به نفع خويش نمی بينند              
محبوس ماندن مبارزات مردم در            
چهارچوب جنبش سبز اسالمی و             
قيود اصالح طلبی دولتی و افق ملی       

اسالمی را مطابق منافع عمومی          –
و دراز مدت جنبش خود تشخيص            

 .ميدهند

 

مساله اينجاست که جنبش                               
ناسيوناليسم پرو غرب برای قدرت        
يابی کامال به دولت های غربی و             

. در راس آن آمريکا متکی است               
اينها نميتوانند در نتيجه يک انقالب        

حمله .  تودہ ای به قدرت برسند               
دولت آمريکا به عراق اينها را                   

!" زندہ باد بوش   "فرياد  .  غلغک داد 
خود را برای لفت و        .  شان بلند شد   

ليس های از نوع رژيم سابق آمادہ           
اما اين رويا سريعا بر                  .  کردند

اينها به       .  سرشان خراب شد             
. کاخ سفيد دخيل بسته اند      "  ضريح"

بنابراين تا زمانی که چراغ سبز از         
 از    ،هيات حاکمه آمريکا نگيرند           

اسالمی و جريانات       –جريان ملی     
. اصالح طلب دولتی حمايت ميکنند      

اما اين حمايت را نبايد با نزديکی              
 –جنبشی يا تطابق افق سياسی                    
 .اجتماعی اين دو نيرو اشتباہ گرفت

 

متاسفانه بخشی از گرايشات درون         
جنبش چپ و نيروهايی که بعنوان           
کمونيست شناخته ميشوند در پی              

. اتئالف سياسی با اين جنبش هستند        
جنبش "  تقويت"در پی سياست              

عدم برخورد                "،سرنگونی
جنبش "  نيروهای"به  "  ايدئولوژيک
 عمال به دنباله روی از          ،سرنگونی

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب افتادہ        
اتحاد عمل در خارج کشور و           .  اند

سياست عدم افشاگری از اين جنبش       
از تريبون شان     .  را پيشه کردہ اند      

پخش ميکنند و     "  ای ايران  "سرود   
ای "در توجيه آن ميگويند سرود              

در کنار   .  که اشکالی ندارد    "  ايران

١٢٠شماره   
ميگويند اين انقالب و سرنگونى          
است و ما ميخواهيم در راس                   

االن .  سرنگونى قرار بگيريم           
مسئله جمهورى اسالمى و حتى            

احمدى   –مشخص تر خامنه اى          
پس سياستمان اين         .  نژاد است    

نيست که به موسوى و راست ها           
. کنيم"  برخورد ايدئولوژيک       "

زمانى ميگفتند اصال راستى نمانده  
که با آن دربيافتيم و امروز                        

که پيدا شدند      –ميگويند با راستها     
" برخورد ايدئولوژيک             "-

 . نميکنيم

 

اى کاش ميتوانستند با پرچم                      
کمونيستى در راس سرنگونى               

 باور کنيد برايشان هورا             ،باشند
ميکشيديم و فعاالنه ياريشان                    

اما ديگر برخى توجيهات     .  ميداديم
حزب .  "به خودفريبى تنه ميزند        

نميبيند که     "  کمونيست کارگرى    
جنبش ملى اسالمى همين را                    
ميخواهد که اگر براى موسوى              
هورا نميکشيد الاقل مزاحم او و            
عاشوراى سبز اسالمى اش                     

آنها نميبينند که راست پرو      .  نشويد
غرب در کمپ موسوى و حفظ              
نظام شمشير ميزند و همراه                     
سبزها غش ميکند؟ آنها نميبينند            
که راست از چپ ميخواهد                        
سوارى بگيرد؟ راست پرو غرب       
هم با اکثريت و حزب توده و                    
طرفداران نظام است و هم با                    
برخى از مخالفين نظام مانند                   

". حزب کمونيست کارگرى                "
ميخواهد روى دوش اينها خود را        

راستها در شعار و           .  باال بکشد   
. پرچم و حتى تحکم کم نمى آورند       

طورى که متاسفانه از اعضاى             
رهبرى اين حزب را به نوشتن              

. نامه عجز و البه وادار ميکنند             
رهبر "اينطورى نميتوان                          

 اين سياست      ،هم شد   "  سرنگونى
را جذب نميکند بلکه دارد     "  مردم"

به مردم ميگويد ما هم در کنار                
 . راستها هستيم

 

ميگويند هرجا مردم هست ما آنجا       
مهم نيست چه کسانى              .  هستيم
ميگويند ما مردم را                 .  هستند

طرفدار جريانات راست نميدانيم         
و تالش ميکنيم به سمت سياست            

 . خودمان جذب کنيم

 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

طرفدار اينها نيستند     "  مردم  "،بله
اما راستها نيروى جنبشى                          

آن مردمى  .  خودشان را هم دارند     
 و    ،که نبايد طرفدار اينها باشند            
 از  ،بايد با چپ ها و سرخ باشند           

دل شرکت در اجتماعات سبزها و       
. سلطنت طلبان بيرون نمى آيد              

بلکه در شکل دادن به يک قطب            
سرخ و سوسياليست و سکوالر و        
طرفدار آلترناتيو کارگرى در مى       

اگر قرار است مردم به                  .  آيد
 بايد يک   ،اجتماعات راستها نروند  

چتر وسيع و اجتماعى چپ در               
مقابل اردوى راست وجود داشته         

بايد انتخابى در مقابل مردم       .  باشد
اگر شما    .  قرار داده شده باشد           

اجتماعات راستها را اساس قرار         
در "بدهيد و با توجيه عامه پسند            

به اردوى      "  کنار مردم بودن          
آلترتاتيو ديگرى عمال دست                    

 آنوقت نتيجه سياست تان            ،نزيند
چيزى جز سوارى به راستها در           

و باالخره تا      .  مجموع آن نيست     
حاال ما نديدم که اين حزب و اين            
نوع سياست قادر شده باشد در                
اجتماعات راستها صحنه را                    

من اين را        .  عوض کرده باشد       
ميفهمم که مواقعى محدود هست           
که مردم انفجارى بيرون ميريزند       
و از قبل نتيجه و سياست اين                    

در چنين    .  اجتماع معلوم نيست       
شرايطى کمونيستها و انقالبيون           

اما اين   .  بايد نقش فعال ايفا کنند         
موارد را نميتوان به خط مشى                

 . تعميم داد

 

بعد "  حزب کمونيست کارگرى      "
سيد على پينوشه   "از شعار اصلى     

آزادى "شعار  "  ايران شيلى نميشه   
را مبناى کار تبليغى            "  برابرى

. خود در اجتماعات قرار داد                  
زمانى اين شعار فقط شعار چپ            

اما امروز راستها هم                   .  بود
آزادى برابرى حقوق        "ميگويند    

آزادى برابرى          "يا          "  بشر
البته همراه سبزها هم     ".  همبستگى

احمدى نژاد رئيس            "ميگويند       
سبزهاى ".  جمهورى ما نيست         

استقالل آزادى   "جمهوريخواه هم     
خودشان را     "  جمهورى ايرانى    

صف مستقل    "پوپوليستى بحث       
را مسخره   "  کارگر و کمونيسم     

به مانيفست  " اثباتش"کند و براى  
اگر .  کمونيست قسم بخورد             

کارگر و کمونيسم در ايران بدليل    
تناسب قوا هنوز نميتواند تمام قد         
خود را بيان کند و بدرست از                
فرصتها براى طرح شعارهايش        

 در خارج کشور        ،استفاده ميکند  
که جنبشهاى سياسى بدون                      

 ،تعارف در مقابل هم ايستاده اند        
همسوئى با راست و تخفيف در           
شعارها و قايم کردن آلترناتيو              
کارگرى در مقابل آلترناتيوهاى        

 .  راست توجيهى ندارد

 

در مورد نقش ناسيوناليسم در              
 ارزيابی من اينست    ،تحوالت آتی 

که با تندتر شدن شتاب تحوالت           
ناسيوناليسم ايرانى بسرعت به           
اشکال صريحا نژادپرست و ضد     

اگر اينها  .  کمونيست رو مى آورد   
دراين "بقول داريوش همايون            

براى حفظ نظام تالش         "  مرحله
 همانطور که ملى                       ،ميکنند

اسالميون اپوزيسيون همين                  
 به مجرد اينکه     ،سياست را دارند  

سرنگونى در سياست سراسرى        
 بيشتر اين اردو به            ،محتوم شد  

سمت ناسيوناليسم ميليتانت رو           
ناسيوناليسم ميخواهد    .  مى آورد   

اينبار بجاى عنصر اسالم عمل           
کند و البته اسالم را هم محفوظ             

وقتى عمال تالش براى          .  بدارد
سرنگونى در جامعه وسيع تر              

 ما با طيف وسيع تازه                    ،شود
سرنگونى طلبانى روبرو خواهيم     
بود که از درون و بيرون                         
حکومت اسالمى تا اپوزيسيون          
تالش دارند به طبقه حاکم در                

کارگر و کمونيسم    "  خطر"مقابل  
امروز .  تجديد آرايش دهند              

ناسيوناليسم سوارى خود را                  
ميگيرد و فردا ميخواهد و براى         
پيروزى ناچار است سر کارگر         

ناسيوناليسم .  و کمونيسم را ببرد      
ايرانى اينبار در چهارچوب                  

. سلطنت شکل نخواهد گرفت              
سلطنت چهارچوب تنگى براى          
بسيج و تجديد آرايش سياسى                 

" خطر"طبقه حاکم در مقابل                
براى .  انقالب کارگرى است          

ناسيوناليسم در روند سرنگونى و     
بعد آن شکل دادن به آلترناتيوى          
طرفدار غرب و نيمچه اسالمى          

اما .  و شبه سکوالر آرمانى است     
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راستها نه در رنگ و پرچم          .  دارند
و نه در شعار کمترين سازشى                    

حزب کمونيست      " اين            ،نميکنند
است که هنوز در بخشى       "  کارگرى

از شعارهائى که راست ميتواند                 
بدهد يا مصادره کند اسير شده                     

آزادى برابرى   "اگر بگويند      .  است
و به جاى           "  حکومت کارگرى     

همزيستى مسالمت آميز سياسى                
برخورد انتقادى و آلترناتيو با                     

 آنوقت          ،راست داشته باشند                  
و در  "  کنار مردم "حضورشان در    

واقع در اتحاد عملى با راستها زير          
همين محاسبات و        .  سوال ميرود   

استنتاجات سياسى است که آنها را           
به صرافت رفع و رجوع کردن                 

برخورد "مسئله با ژست                                
. انداخته است "  ايدئولوژيک نکردن 

 اين خطى عميقا      ،از زاويه نگرشى   
پوپوليستى است که با مارکسيسم و          

اين .  کمونيسم کارگرى بيگانه است     
سياست نه ميتواند به جريانى چپ و       
اجتماعى و آلترناتيو در مقابل                     
راست بطور کلى شکل دهد و نه               
ميتواند در کنار راست نقش قابل               

شما حتى اگر يک        .  قبولى ايفا کند    
جريان ضد رژيمى صرف هم باشيد      
نميتوانيد با جريانانى در يک صف         
قرار بگيريد که ميگويد بايد امروز         

. جمهورى اسالمى را حفظ کرد               
سوسياليسم و حکومت کارگرى فعال    

 اين سياست همان                           ،پيشکش
استراتژى سرنگونى شان را هم               

 .     زير سوال برده است

 

کمونيسم و کارگر بايد از چه پرهيز        
کند؟ کمونيسم و کارگر بايد رهبر             
آزادى جامعه باشد و براى اينکار            
بايد اردوى قدرتمند و سرخ و                      
سوسياليستى خود را به صحنه                   

بايد در مقابل راست قد علم        .  بياورد
کند نه مانند پوپوليسم و ناسيوناليسم        

کارگر و     .  چپ متحد آن شود               
کمونيسم بايد بدوا منافع جنبش                    

کارگر و     .  خودش را دنبال کند            
کمونيسم تنها از موضع قدرتمند             
اجتماعى و طبقاتى جنبش خودش         

است که ميتوان رهبر آزادى جامعه       
 نه مثل آقاى تقوائى و                           .باشد

حزبشان براى توجيه سياست                     

١٢٠شماره   
رگه ناسيوناليسم نژاد پرست                   
ايرانى در مسير رسيدن به همين          

آنچه که  . هدف بناچار جلو مى افتد 
سياست و آرايش ناسيوناليسم را           
در تحوالت آتى شکل ميدهد                    
ضرورت مقابله با کمونيسم و                

. کارگر و حفظ نظم موجود است         
براى سد کردن سياستهاى اين                
گرايش ارتجاعى و ضد کارگرى        
بايد اردوى کارگر و کمونيسم                

نه فقط مستمرا به        .  قدرتمند باشد  
جنگ سياست و آلترناتيو و                       
شعارها و تاکتيک هاى آنها رفت         
بلکه اثباتا و اجتماعا قدرت                       
مخرب آنها را مهار کرد و از                  

هر .  نظر سياسى شکست شان داد      
نوع همزيستى سياسى و وحدت            
چراغ خاموش و خوشخياالنه چپ      
با اردوى راست و بورژوازى               

 .    ضد کمونيست کشنده است

 

 قطعنامه به          :يک دنيای بهتر         
مساله مهمی در جدال گرايشات            
سياسی بر سر آينده تحوالت                    

تاکيد .  جامعه اشاره کرده است          
در "  همه با همی   "کرده است که      

جدال اين جنبشها يک     .  کار نيست 
رکن دائمی کشمکش در جامعه             

استنتاجات از اين مساله            .  است
چيست؟ تاکيد بر تعين جنبشی                 
بخشيدن به تحوالت سياسی چه             
معنايی دارد و بر چه سياستهايی          

 انگشت ميگذارد؟ 

 

همه   "، به اين حکم      :علی جوادی 
 در کار نيست از چند            ،"با همی  

از دريچه  .  زاويه ميتوان نگاه کرد   
بلوغ سياسی و حزبی کارگر و               

از دريچه تجربيات            .  کمونيسم
 و    ،تاريخ سياسی جامعه ايران           

باالخره از دريچه ملزومات                    
پيروزی کمونيسم و رهايی جامعه      

اجازه دهيد به جوهر        .  در ايران  
 .اين مساله اشاره مختصری بکنم

 

ببينيد جامعه ايران به درجه ای از       
بلوغ سياسی و طبقاتی رسيده                 
است که کمتر در جوامع ديگر               

اين موقعيت       .  مشاهده ميشود      
سياسی محصول تکامل تاريخ               
مبارزه طبقاتی در ايران و ناشی          
از انقالبات و تحوالت عظيمی              
است که جامعه از آن عبورکرده           

انقالب .  است
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 و سی سال    ٥٧، انقالب   ،مشروطه
اين .  مبارزه عليه رژيم اسالمی         

تجربيات به طبقات بورژوازی و        
کارگر بلوغ و ويژگی خاصی داده     

 بی  ،خامی و سادگی سياسی   .  است
افقی و عدم شناخت منافع متمايز          

 يکی از اين ويژگيها                  ،طبقاتی
تاريخ "  ويژگی"يک       .  نيست

مبارزه طبقاتی و اجتماعی در                
ايران تاکنون اين بوده است که               
هيچگاه مبارزه کارگر و مردم               
زحمتکش به سرانجام مورد نظر        

توده های   .  خود منتج نشده است       
کارگر و زحمتکش همواره                     
نيروی اصلی تحوالت اجتماعی          
بوده اند اما هيچگاه نتوانستند به            
قدرت سياسی دست يابند و يا                   
اينکه در جدال بر سر قدرت                    

اين .  سياسی تماما نمايندگی شوند      
. دوران ديگر بسر آمده است                  

امروز طبقه کارگر و مردم                      
زحمتکش در جنبش کمونيسم                 

اهداف .  کارگری نمايندگی ميشوند  
و سياستهای کمونيستی کارگر در       
عرصه سياسی جای خود را باز           
کرده است و به توجه و جذبه                   
ويژه ای در جامعه منتج شده                    

  .است

 

از طرف ديگر تاريخ ويژه و سير        
مبارزه اجتماعی و طبقاتی در                
ايران درسهايی اساسی برای طبقه     

. و جنبش ما بجا گذاشته است                  
تاکيد و پافشاری بر اهداف و                   
منافع خاص رهايی جامعه و خود        

کارگر با مخرج    .  از اين جمله اند    
مشترک گرفتن از اهداف و                      
سياستهايش نميتواند جامعه و خود      
را از اين مناسبات ضد انسانی               

نتيجتا در    .  خالص و رها کند           
پروسه آزادی و رهايی جامعه بايد     
از پروژه هايی که سازش طبقاتی        
و اجتماعی و آب در اهداف                      

 عميقا     ،ريختن را تبليغ ميکند             
نفع برنده چنين          .  اجتناب کرد    

پروسه ای تنها طبقات دارا و                   
ما اجازه   .  حاکم در جامعه هستند      

" همه با هم         "تکرار تراژدی          
 را به جنبشهای دست         ٥٧دوران   

اسالمی نخواهيم    –راستی و ملی      

سرخ در تجمعات خارج کشور با     
ما همه   .  اين هدف انجام گرفت       

سازمان های چپ و نيروهای              
 ، سوسياليست                       ،کمونيست

آزاديخواہ و برابری طلب را فرا       
ميخوانيم که ضمن برافراشتن             

 پرچم های    ،پرچم سازمانی خود   
سرخ را در تجمعات اعتراضی         
خارج کشور به اهتزاز درآورند        
تا از اين طريق بتوانيم صف                 
چپ را در مقابل جنبش ملقب به         
سبز و پرچم شير و خورشيد                  

عليرغم اختالفات    .  تقويت کنيم   
 تئوريک و سازمانی               ،سياسی

 اين جنبش        ،درون جنبش چپ       
بسيار وسيع است و در يک                    
آرمان های عمومی و پايه ای با          

در شرايط     .  هم شريک است        
حاضر بايد بر اين آرمان ها                   
تاکيد گذاشت و آنها را مبنای                 
شکل دادن به يک صف قوی                

هدف ما بهيچوجه          .  قرار داد    
مضمحل کردن سازمان های               

هدف ما تقويت       .  مختلف نيست   
 کارگر و   ، سوسياليسم ،صف چپ 

 .آزاديخواهی است

 

 حزب قطعنامه ای                     ،بعالوہ
تصويب کردہ است و آن را در            
مقابل تمام انسان های چپ و                 
آزاديخواہ و سازمان های چپ            

همه در جنبش چپ    .  گذاشته است 
بر لزوم تشکل با هم توافق                      

تشکل شورايی در مجموع    .  دارند
ضمنا .  مورد توافق چپ ها است      

تشکل شورايی بهترين ضامن             
دخالت وسيع و مستقيم مردم                 

تشکل شورايی متکی بر         .  است
مجمع عمومی است و به عبارتی       
يک نوع دموکراسی مستقيم را           

از اين رو حزب        .  اعمال ميکند  
طرح تشکيل شورای سرخ ها را       
بعنوان يک تشکل تودہ ای                      

  .پيشنهاد کردہ است

بنظر من شورای سرخ ها                       
ميتواند سريعا گسترش يابد و               
صف چپ و آزاديخواهی را در          

 متحد و متشکل         ،جامعه منسجم  
بايد تاکيد کرد که هدف ما           .  کند

بهيچوجه اضمحالل سازمان ها         
شورای سرخ ها يک             .  نيست

 يک        ،جبهه مشترک نيست              
سازمان سياسی يا حزب سياسی        

يک تشکل تودہ ای است        .  نيست
 آزاديخواہ و     ،که هر انسان چپ      

سوسياليست را در خود جای                
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 . داد
   

يک استنتاجات ساده از اين واقعيت        
و درس عظيم طبقاتی تاکيد بر                    
تشکل و تحزب و اقدام مستقل و                 
قدرتمند طبقه کارگر و توده مردم             
زحمتکش در دوران پر و پيچ خم             
کشمکشهای اجتماعی و طبقاتی                

کارگر تنها با اتکاء به جنبش        .  است
کمونيسم کارگر و تحزب کمونيستی      

 از جنس حزب اتحاد                  ،کارگری
.  پيروز ميشود      ،کمونيسم کارگری   

" همه با هم      .  "راه ديگری نيست      
نسخه ای برای سازش و شکست              

 .  است

 

 مساله ای که در         :يک دنيای بهتر    
خارج کشور در اين دور از                          

 تعيين      ،اعتراضات برجسته شد           
ما .  جنبشی نيروهای سياسی بود          
 چپ  ،شاهد شکل گيری سه اردوی       

 راست ناسيوناليست و       ،و کمونيسم  
اسالمی ها بزير پرچم سبز          –ملی  
حزب در اين راستا بر                  .  بوديم

سياست شکل دادن به شوراهای                
سرخها و تاکيد بر آلترناتيو                           
سوسياليستی و پرچم سرخ تاکيد               

ويژگی ها و اهميت اين      .  کرده است 
 سياست چيست؟

  

 حزب بر مبنای ديدگاہ       :آذر ماجدی 
کمونيستی کارگری بر تفکيک                  
صفوف جنبش ها و تمايز جنبش               
کمونيستی و کارگری از جنبش                 
های ارتجاعی ديگر تاکيد داشته               

متاسفانه بدنبال ضرباتی که        .  است
جنبش کمونيسم کارگری در سال             

 ،های اخير متحمل شدہ است                       
موقعيت جنبش چپ و کمونيستی در      
اعتراضات اخير بشدت تضعيف             

حزب کوشيد که در            .  شدہ است   
خارج کشور يک صف متمايز از            

کوشيد که   .  چپ ها را شکل دهد           
صف چپ و آزاديخواهی را از دو           

  .جنبش ارتجاعی ديگر مجزا کند

 

طرح پيشنهاد برافراشتن پرچم                  
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تصميم گيری در مجامع         .  ميدهد

عمومی انجام ميگيرد و جمع                  
نشسته رهبری کنندہ آن در فاصله       
دو مجمع عمومی در هر مجمع              
عمومی انتخاب ميشود و در                    
مجمع عمومی آتی از نو بايد                    

به اين ترتيب تنها        .  انتخاب شود  
اتوريته سياسی اعضای تشکيل            
دهندہ هر شورا ميتواند در روند           
کار شورا تاثير گذارد و نه حزبی         
که تشکيل آن را پيشنهاد کردہ                 

  .است

 

بنظر من شورای سرخ ها                         
بخصوص برای جوانان بسيار              
جذاب است و تمايالت راديکال و        

 جستجو گر و               ،روحيه جوان    
. انقالبی آنها را نمايندگی ميکند            

در خارج کشور اين شوراها يک         
ظرف بسيار مناسب و جذاب                  
برای باصطالح ايرانی االصل             
های جوان يا ايرانی های نسل                

بعالوہ شورای   .  دوم ميتواند باشد    
سرخ ها الزم نيست و نبايد فقط به        
شهروند های ايرانی االصل                    

کليه افرادی که از       .  محدود بماند  
 ،جنبش مردم ايران برای آزادی          

برابری و رفاہ حمايت ميکنند و            
خود را بنوعی بخشی از اين                    

 ميتوانند در اين           ،جنبش ميدانند   
تجربه .  شوراها متشکل شوند           

تشکيل شورای سرخ ها در خارج       
سريعا به ايران منتقل ميشود و با          

 راديکال و    ،روحيه بشدت انقالبی   
 جوانان    ،اعتراضی درون ايران      

در محالت و مدارس و دانشگاہ            
به ساختن شورای سرخ ها اقدام            

فرصت را نبايد از       .  خواهند کرد  
بايد هر چه سريعتر          .  دست داد   

دست بکار ساختن شورای سرخ          
در هر شهری در خارج         .  ها شد  

کشور و در هر محله ای در                      
ايران بايد شورای سرخ ها ساخته       
شود و به يک دژ مستحکم و                     
متشکل آزاديخواهی و برابری              
طلبی در مقابل رژيم اسالمی بدل        

 .شود

 

چه سياستها و      :  يک دنيای بهتر     
اهدافی را در داخل کشور در                  
راستای پيشبرد اين قطعنامه بايد          

تاکيدات حزب  .  در دستور گذاشت  
 در اين چهارچوب کدام است؟

  
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اگر کسى خود       :سياوش دانشور  
 همين  ،را به کورى و کرى نزند         

امروز و در متن تناسب قواى                 
فعلى ميبيند که چپ بطور کلى و           
سرنگونى طلبى شفاف تر هر                
روز بيشتر از قبل تالش ميکند              

اين نوع ابراز      .  ابراز وجود کند     
وجود پيشرونده در اعتراض توده      

به جنبش     "  ضميمه شدن    "اى     
اين درکى     .  طبقات دارا نيست        

بغايت ساده انگارانه و کليشه اى           
مردم دارند      .  و سطحى است          

تناسب قوا را بهم ميريزند و اين            
براى چپ و حرکت طبقه کارگر          
بعنوان يک طبقه و يک جنبش               
متمايز با اهداف متمايز مهم و                

در عين حال اين           .  کليدى است   
 يعنى ضرورت فراتر رفتن       ،جنبه

از تالش هاى موجود و دخالت               
مستقل در تحوالت از چشم هيچ            
فعال کارگرى و سوسياليست و             

درک .  کمونيست جدى دور نيست    
کليت مسئله سياسى امروز ايران         
و سير آن و همينطور                                    
محدوديتهاى جدالهاى باالئى ها            

اينکه .  يک موضوع کليدى است       
اين وضعيت نميتواند به صورت         
کنونى ادامه يابد و فرصتهاى                 
جديدى براى پيشروى طبقه                     
کارگر و توده مردم محروم و ضد       

 . جمهورى اسالمى فراهم ميکند

 

تاکيدات حزب از اين قطعنامه               
استنتاج نميشود بلکه اين قطعنامه        
تاکيدى ديگر بر سياستهاى                       
کمونيستى حزب در يک دوره               

ما براى پيروزى     .  مشخص است  
به سازمان و رهبرى و تشکل به           
معنى وسيع کلمه و دخالتگرى               
انقالبى و بسيج جامعه حول                     

. اهداف طبقه کارگر نياز داريم            
اولين تاکيد اينست که آزادى                    
جامعه از ارتجاع و اختناق و فقر         
و فالکت با اسالم و ناسيوناليسم             

نميتوان در آن مملکت با       .  نميشود
دولتهاى مرتجع سياسى اسالم و           

دگر " گيرم نوع                ،آخوند زده     
 آزادى و رفاه و حق                   ،"انديش

نميتوان با حاکميت   .  انتخاب داشت 
ژنرالها و چکمه پوشان فاشيست          

هوشيار باشيم و بموقع نقاط                   
سازش را بشکنيم و موانع را                

در عين حال آماده باشيم     .  برداريم
با هر مانعى بجنگيم و به                          
نيازهاى مبارزه طبقاتى پاسخ             

. قطبنماى ما روشن است       .  دهيم
 . موانع اين مسير را بايد برداريم

 

سازماندهى متنوع طبقه کارگر و     
قد علم کردن بعنوان يک                          
آلترناتيو متمايز و ممکن و                     
مطلوب سوسياليستى يک هدف         

براى .  محورى و کليدى ماست        
اين کارهاى زيادى بايد انجام داد       

. که در اسناد حزب بيان شده اند         
گرفتن ابتکار عمل سياسى و                
اعمال رهبرى در جنبش توده اى      
توسط کارگر و کمونيسم يک               

منزوى کردن  .  هدف ديگر ماست  
و شکست دادن اهداف ارتجاع            
بورژوائى و جنبشهاى سياسى            

. اش يک هدف ديگر ماست                  
مقابله با توهمات و محدودبينى           
هاى رايج در جامعه و بويژه در         
جنبش طبقاتى مان يک هدف                

نقد .  ديگر ما دراين مسير است         
مستمر و مبارزه با سياستهاى              
ارتجاعى اسالمى و ناسيوناليستى    
که هدفى جز بقاى وضع موجود         

 

و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 
  ..."ناسيوناليسم طرفدار غرب"

آريائى مسلک که حاضرند بخاطر         
از کشته   "  خاک و خون و نژاد           "

پشته بسازند کورسوئى از آزادى             
حزب ميگويد آزادى     .  جستجو کرد  

ممکن است اگر طبقه کارگر و                   
جنبش سوسياليستى ابتکار عمل را         

 نسل   ،زنان.  در دست داشته باشد        
 و هر کسى      ، مردم زحمتکش   ،جديد

 ،که چوب ارتجاع را خورده است          
 ناچار است به     ،اگر آزادى ميخواهد  

کمپ طبقه کارگر و کمونيسم                      
آزادى از شوره      .  کارگرى بپيوندد  

آزادى را بايد   .  زار ارتجاع نميرويد  
گرفت و با قدرت عمل مستقيم آحاد          
جامعه از تداوم و رشد آن دفاع                   

در نتيجه بحث بسادگى اينست      .  کرد
. که بايد نيروى خود را بسيج کنيم            

نيروئى که هدفى متمايز را در اين           
 . تحوالت دنبال ميکند

 

کمونيسم کارگرى بايد با هر ذره از        
تمايالت آزاديخواهانه جامعه چفت         
شود و در عين حال افق تثبيت                     
آزادى در مقياس وسيع را همواره           

کمونيسم .  در مقابل جامعه بگذارد        
کارگرى بايد گامهاى جلوتر را ببيند      
و براى آن با سياست و تاکتيک                   

 روشن   ،تيزبينى.  روشن آماده باشد    
 انعطاف در        ، سرعت عمل       ،بينى

روش و اشکال متنوع مبارزه                     
 گم نکردن قطبنماى سياسى      ،سياسى

 سياست راديکال     ،و اهداف طبقاتى    
و سازش ناپذير و در عين حال                   

 بايد   ،بشدت پا رو زمين و هشيار            
مشخصه حرکت جنبش سياسى ما           

همه اينها ميگويند که آمادگى        .  باشد
و آمادگى در تمام سطوح نياز                      

ما تعيين نميکنيم که      .  امروز ماست 
جريانات بورژوائى در ايران و                
منطقه و جهان ايران را به کدام                  

ما در يک         .  سمت خواهند برد        
صفحه سفيد و ژالتينى که بتوان به          

در .  به آن فرم داد مبارزه نميکنيم           
عين حال جنبش ما بايد قادر باشد              
همراه با احاطه بر موانع و                            
مشکالت خود عامل شکل دهنده به         

ما .  اوضاع و تعيين مسير آن باشد          
 ،ميدانيم که مخاطرات کدامند                     

امکانات و توانائى ها و ظرفيتهاى          
ما بايد  .  ضد انسانى باالئى ها کدامند    

١٢٠شماره   
ندارند و اساسا عليه اهداف                       
انقالبى کارگران و توده مردم اند         

بطور .  يک وظيفه ديگر ماست         
 کمونيسم براى پيروزى        ،خالصه

بايد بعنوان يک آلترناتيو جذاب و        
ممکن و مطلوب در مقياس                       
اجتماعى شناخته شود و نيروى            

ما نگران اين     .  خود را بسيج کند      
نيستيم که نيروى اين جنبش                      

کمونيسم پراتيک  .  است"  ضعيف"
و انقالبى اکثريت عظيم آن جامعه       
را ميتواند با خود داشته باشد اگر          
درست عمل کند و درک و                         
سياست روشنى در عرصه هاى          

. مختلف نبرد طبقاتى داشته باشد         
اين دوره اى است که بار ديگر               
کمونيسم ضد کاپيتاليستى در                   
ايران به مهمترين نيروى سياسى        

اين ممکن و عملى          .  تبديل شود   
است و همه مولفه هاى جامعه                 
ايران به نفع چنين امکانى عمل             

 ،مسئله برسر اعتماد بنفس   .  ميکنند
 توانائى و   ،سياست و عمل انقالبى   

 تيز بينى سياسى و          ،ابتکار عمل  
 تهيه امکانات     ،بموقع عمل کردن    

و توشه عمومى حرکت وسيع                 
براى پايان دادن به نکبت ارتجاع        
اسالمى و نظام سرمايه دارى در         

 . *        ايران است

ونى در                   ن خساز ک اري پيروزى و رهايى مردم در جدال ت
ه                   ق ه اوال، طب ايران قبل از هر چيز منوط به اين است ک
م                    رچ حت پ ل و ت ق ت روى مس ي وان يک ن ن ع ر ب ارگ ک
درت                       ر سر ق ارزه ب ب دان م ي ه م سوسياليستى خود پا ب
ی          انيا جريانات اپوزيسيون راست و مل سياسى بگذارد، 

وده                       – ا، ت ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
ه                    د ب ه ان اخاست پ وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى ب
وان يک                       ن ع ى ب ست ي ال سوسياليسم و جمهورى سوسي
حقق                   ل ت اب ه و ق ان آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبين

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. بنگرند

برنامه حزب يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

برنامه طبقه يک دنياى بهتر 
!کارگر براى آزادى جامعه است  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 صحنه سياسی ايران يکبار            -١
ديگر برای ابراز وجود جنبشها و        
احزاب طبقات مختلف باز شده              

از هم اکنون کشمکش               .  است
طبقات و جنبشهای اجتماعی بر            
سر اينکه چه نظامی بايد بر جای          
رژيم اسالمی بنشيند در بطن                  
مبارزه عليه اين حکومت بطور           
گسترده در جريان است و در پی          
سرنگونی رژيم اسالمی و تا                   
تثبيت حکومت بعدی ادامه خواهد       

از نقطه نظر حزب اتحاد          .  يافت
کمونيسم کارگری خيزش کنونی         
توده های مردم عليه رژيم                         
اسالمی ميتواند حلقه ای در يک           
انقالب عظيم اجتماعی برای                  
برقراری يک نظام سوسياليستی         

اما جنبش کمونيسم   .  در ايران باشد  
کارگری تنها نيروی اجتماعی              
مدعی قدرت سياسی در جامعه             

 ،دو جنبش بورژوايی ديگر .  نيست
و "  اسالمی  -ملی"جنبش سنتی       

ناسيوناليسم طرفدار          "جنبش          
در عين حال مدعی قدرت      "  غرب

جدال .  سياسی در جامعه هستند         
ميان اين جنبشها بخشی از يک              
کشمکش تاريخی بر سر                             

  .آلترناتيوها است

 

 اپوزيسيون سنتى ملى                    -٢
اين يک جنبش واقعى و       :  اسالمى

نيروها و محافل       .  گسترده است   
سياسى متعددی با پرچم هاى                   
ايدئولوژيک گوناگون به اين کمپ     

اين يک جنبش            .  تعلق دارند     
بورژوايى خاص در ايران است          
که در تقابل با افق غربى و                        
آمريکايى اردوى ديگر اين طبقه،       
سنتا اميدوار بوده است که بتواند          
پايه حاکميت سرمايه و سرمايه             
دارى در ايران را بر تقابل و                   

از .  رقابت با غرب استوار کند           
نظر سازمانى گروهها و محافل            
متعدد اين طيف حاصل تالشى و          
تجزيه احزاب اصلى اپوزيسيون         
سنتى ايران، يعنى حزب توده و            

محافل و گروهبنديهاى کم تاثيرى     
در حاشيه جدال نيروهاى اصلى        
راست و چپ در جامعه تبديل              

  .ميشوند

 

:  ناسيوناليسم طرفدار غرب       -٣
ناسيوناليسم محافظه کار طرفدار     
غرب قديمى ترين و ريشه دار             
ترين سنت و جنبش سياسى در            
ايران امروز است، ارتجاعى              

چون .  است، اما کهنه نيست             
کاپيتاليسم و غرب امروز،                     
کاپيتاليسم و غرب صد سال قبل          

اين جنبش بورژوازى          .  نيست
ايران است براى شرکت تمام و          
کمال در سرمايه دارى جهانى و        

اين جنبشى  .  دگرگون شده امروز  
است که هژمونى اقتصادى،                 
سياسى، فرهنگى و نظامى غرب     
را نه فقط ميپذيرد، بلکه هويت            

خود را نماينده اين       .  خود ميداند  
قطب جهانى در ايران اعالم                 

از نظر اقتصادى اين يک     .  ميکند
جريان عميقا محافظه کار و                  

از نظر   .  مدافع بازار آزاد است      
سياسى کوچکترين توهمى به              
ايجاد يک سازش طبقاتى بر                 
مبناى تعديل ثروت در جامعه              
ندارد و شديدا آنتى کمونيست و           

از نظر      .  ضد کارگر است           
فرهنگى مدافع مدل جامعه غربى     
است، اما دقيقا منطبق بر الگوى        
ايدئولوژيکى حاکم بر غرب در         
اين دوران، ابدا، روشنگر و                 

بلکه کامال      .  مدرنيست نيست     
خواهان بقاى نقش مذهب،                      
باورها و افکار و نهادهاى سنتى        
بعنوان نيروهاى کمکى در حفظ        
اقتدار بوروژايى در برابر طبقه        
کارگر و سوسياليسم و کمونيسم         

اين .  کارگرى اين دوره است           
جنبش با زوال جمهورى اسالمى      
بخشهاى مهمى از اپوزيسيون             
سنتى ملى اسالمى و مدافعان                
رژيم کنونى را نيز در تقابل با              
کمونيسم و کارگر بخود جذب              

 : قطعنامه در باره 
و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 

 "ناسيوناليسم طرفدار غرب"
جبهه ملى و همينطور تحوالت                  
درونى اسالم سياسى قرن بيستم                

عوام فريبى، مستضعف     .  ايران اند  
پناهى و شرقزدگی جريان اسالمى         
و يا خلق گرايى جناحهاى چپ اين           
جنبش، وعده تعديل ثروت و ايده              
ايجاد يک جامعه مبتنى بر سازش            
طبقاتى و تمکين کارگران به                       
بورژوازى خودى به مبناى هويت          

. اقتصادى اين جنبش بدل ميشود              
بخش عمده اپوزيسيون سازشکار و       
طرفدار حکومت اسالمى به اين               

اين يک قطب      .  جنبش تعلق دارند     
سياسى عقب مانده، ارتجاعى و                 
بيگانه با آزادى و حقوق مدنى مردم        

اين جنبشی است که پشت سر       .  است
خمينى رفت، برخی از نيروهايش          
در حکومت اسالمى شريک شدند و       
همواره جناحى از رژيم اسالمی را        

مترقى و قابل      "در اين سی سال            
با .  ارزيابى کرده است          "  دفاع

دوم "عروج جنبش ارتجاعی                      
جريانات متعدد اين جنبش        "  خرداد

امروز .  بزير اين پرچم گرد آمدند         
و "  جنبش سبز "نيز با شکل گيری        

شدت گيری جدال جناحهای رژيم            
اسالمی، بزير اين پرچم ارتجاعی          

اما اين نيز صرفا يک     .  جمع شده اند  
 -دوره گذرا در حيات جنبش ملی             

اساسا "  جنبش سبز  .  "اسالمی است  
برای بقاء حکومت اسالمی در                  
اشکال جديد و يا جرح و تعديل شده         

اين جنبش حفظ          .  فعاليت ميکند    
بنيادهای رژيم کنونى را تنها راه              
حفظ نفوذ خويش در حاکميت                      
اسالمی و مقابله با جنبشهاى سياسى      
خواهان سرنگونی رژيم اسالمی             

تالش برای کنترل و         .  تلقى ميکند  
مهار جنبش سرنگونی طلبانه توده          
های مردم يک رکن تالش اين                    

عمر سياسى  .  جنبش ارتجاعی است   
اسالمی حداکثر  -مفيد کل جنبش ملی    

. باندازه عمر حکومت اسالمى است     
با سرنگونى رژيم اسالمى پرونده           

اسالمى در    -اپوزيسيون سنتى ملى     
سياست ايران بسته ميشود و                         
نيروهاى مختلف اين جنبش به                   

١٢٠شماره   
  .ميکند

 

 جنبش کمونيسم کارگری از           -۴
نظر سياسی، نظری و                                 
چهارچوبهای فکری و فرهنگی           
از اساس با اين دو جنبش                            

. بورژوايی متفاوت است                          
اختالفات به شدت عميق، عقيدتی        

کمونيسم کارگری  .  و طبقاتی است  
تنها اردوی پرچمدار آزادی،                  
برابری، رفاه و يک جامعه آزاد           

يک .  سوسياليستی در ايران است     
پايه فعاليت حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری در اين راستا معطوف به      
جدا کردن مردم ايران از هر                   
آلترناتيو و خط مشی بورژوايی و       
سوق دادن آنها به يک موضع                 
چپ و انقالبی در تحوالت سياسی       

در اين راستا باال          .  جاری است   
بردن توقعات و انتظارات مردم و       
نپذيرفتن نقطه سازشهايی که                  
هيات حاکمه و يا بخشهای مختلف       
اپوزيسيون بورژوايی قدم به قدم          
برای کنترل و مهار مبارزات                
توده های مردم آزاديخواه و                     
برابری طلب در مقابل جامعه                
قرار ميدهد، يک شاخص تعيين            

  .کننده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری      -۵
هر تالشی برای اتحاد عمل ميان          
جنبش کمونيسم کارگری و                       
نيروهای اين جنبشهای ارتجاعی        
را يک امر غير واقعی، غير قابل        
حصول و همچنين نامطلوب                   

ما برای آزادی،      .  ارزيابی ميکند  
برابری، رفاه، حکومت کارگری       
و يک جمهوری سوسياليستی                
تالش ميکنيم و اين هدف از                      
طريق وحدت با جريانات مدافع            
بازار آزاد، آمريکا، سلطنت،                 

جمهوری "اسالم ناب محمدی و           
اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه             

. ، ممکن نيست      "يک کلمه کمتر      
و "  همه با هم  "تحوالت آتی ايران    

 ١٣۵٧يا تکرار تحوالت                           
نخواهد بود و اين جنبشها يک                 
   .رهبری واحد را نخواهند پذيرفت

 

يک بخش مهم جدال ميان             - ۶
جنبشهای اجتماعی کشمکش بر           
سر هژمونی سياسی در                              
اعتراضات جامعه و در سير                  

مبارزه برای           
١١صفحه   
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اينکه کدام جنبش و نيروها در اين               .  سرنگونی جمهوری اسالمی است       
پروسه دست باال را پيدا ميکنند محصول انتخاب سياسی توده های مردم                   

يک .  اين انتخاب بدوا يک انتخاب حزبی نيست              .  سرنگونی طلب است    
مردم در خطوط کلی ميان راست و چپ انتخاب              .  انتخاب اجتماعی است   

مساله اين است که کدام افق آلترناتيو در برابر رژيم اسالمی در                   .  ميکنند
حزب اتحاد کمونيسم    .  خطوط کلی در اعتراضات دست باال را پيدا ميکند            

کارگری ميکوشد مردم در سرنگونی رژيم اسالمی نه به يک آلترناتيو                      
بلکه به يک راه حل راديکال، آزاديخواهانه،           "  سبز اسالمی "راست و يا      

. تعميق نه مردم يک اهرم پيشروی ماست         .  چپ و کمونيستی روی آورند      
از اين رو در حال حاضر تعين حزبی و جنبشی در جامعه و بويژه تفکيک           
آرمانی و برنامه ای و سياسی برای جنبش ما از اهميت اساسی برخوردار              

حزب در عين حال قاطعانه سياستهائی که سازش و معدل گيری                     .  است
ميان جنبش کمونيسم کارگری با جنبشهای بورژوايی را تبليغ ميکنند، نقد                

  .و افشاء ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و              
استقرار يک جمهوری سوسياليستی، مردم را به اردوی کمونيسم                                 

  .کارگری، اردوی آزادی، برابری، رفاه و انسانيت فرا ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩سپتامبر 

 باتفاق آراء  حزب ۵مصوب پلنوم 

روش برخورد به : قطعنامه در باره
ناسيوناليسم "و " اسالمی-ملی"جنبش 

  ..."طرفدار غرب
 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

 جامعه ايران به کدام سو ميرود؟
  نگاهی به آينده،نگاهی به گذشته

جامعه ايران وارد يک دوره از برآمد سياسی توده ای و تالطمات                           
صحنه سياسی يکبار ديگر برای ابراز وجود جنشها           .  انقالبی شده است  

از هم اکنون کشمکش طبقات و        .  و احزاب طبقات مختلف با شده است         
جنبشهای اجتماعی بر سراينکه چه نظامی بايد به جای رژيم اسالمی                   
بنشيند در بطن مبارزه عليه رژيم اسالمی در جريان است و تا ثبيت                       

آينده اين تحوالت از پيش رقم نخورده      . حکومت بعدی ادامه خواهد يافت 
در اين  .  چه بايد کرد کماکان مساله اصلی است          .  است و محتوم نيست     

 :سمينار به مسائل زير پرداخته خواهد شد

زمينه های سياسی و اجتماعی اعتراضات اخير کدام است؟                               -١
 تصورات و توهمات در اين زمينه کدامند؟

مختصات و ويژگی سياسی دوره حاضر چيست؟ چه استنتاجاتی را               -٢
 در دستور کار جامعه و ما قرار ميدهد؟

چيست؟ سياست  "  جنبش سبز " و موقعيت      ، اهداف سياسی   ،جايگاه  -٣
کمونيسم کارگری در قبال اين جنبش چيست؟ مختصات سياست                              

 پوپوليستی و توده ايستی در اين چهارچوب چيست؟ 

 ،اسالميها  – ملی      ،نقاط ضعف و قوت جنبشهای اصلی جامعه                  -٤
  کدام است؟ ، و کمونيسم کارگری،ناسيوناليسم پرو غربی

 ، حزب مشروطه       ،احزاب سياسی مانند جريانات توده ايستی                     -٥
در کجا ايستادند   "  کمونيست کارگری " و جريانات موسوم به        ،مجاهدين

 و چه تغيير و تحولی کردند؟

مخاطرات پيشاروی جنبش کمونيسم کارگری چيست؟ از چه بايد                   -٦
 برحذر بود؟

 پيشروی کمونيسم کارگری در گرو چيست؟  -٧

 

 علی جوادی
 –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

 ايران و شبکه بايالکس

 ٢٠٠٩اکتبر   ٤يکشنبه : زمان
 بعد از ظهر ٣ شب بوقت اروپای مرکزی و ٩ساعت 

  ظهر بوقت لس آنجلس١٢بوقت نيويورک و 

١٢٠شماره   

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

 

برای منجمد کردن حسابهای بانکی  -  
  ،سران رژيم اسالمی

 

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

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/mk07200
9/petition.html 
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يک ويژگی وهنر جريانات دست        
راستی و ارتجاعی پنهان کاری و        

. پرده پوشی اهدافشان است                     
معموال اهداف و نيات عقب مانده         
و ضد انسانی خود را در بسته                

به جامعه ارائه    "  قابل پسند "بندی  
صراحت و بيان تمام              .  ميدهند

. حقيقت صفت مميزه شان نيست         
بورژوازی اين صفت به را به               

 ،ارتقاء داده است         "  علم"يک     
 ،(marketing) مارکتينگ

بازارگرمی يا بازاريابی نام با                
نزاکت اين عوامفريبی و                            

اما همواره       .  فريبکاری است      
استثنائاتی بر اين قاعده وجود                 

نامه ميرحسين موسوی به       .  دارند
منتظری يک از اين استثنائات               

به روشنی اهداف و نيات          .  است
حکومتی را بيان      "  جريان سبز  "

  .ميکند

 

 ،مدافعين و مبلغين اين جريان                
 و    ،توده ای ها و اکثريتی ها                  

بخشهای قابل مالحظه ای از                   
اسالمی تالش ميکنند     -جنبش ملی   

آزاديخواهانه "و  "  مترقی"اهداف  
از .  برای اين جنبش بتراشند     "  ای

طرف ديگر اينگونه وانمود                     
ميکنند که گويا مردم به دنبال                  

 ،اهداف اين جريان در حرکتند              
اسير و مهار سياستها و رهبری            

  .شان اند

 

نامه موسوی به اين اعتبار دارای        
يک سند    .  ارزشی تاريخی است      

اهداف و نيات اين      .  تاريخی است 
جريان را به روشنی ترسيم                      

جايی برای عوامفريبی و       .  ميکند
در .  پنهان کاری باقی نميگذارد         

 :بخشهايی از اين نامه آمده است

 

 حفظ اسالم

اولين هدف در اين بيانيه آن                   "
است که اگر خشم و نارضايتی در       
مردم به وجود آمده است آنان                  
تصور نکنند که اين احساسات               

نبود که بيست سال ديگر سکوت       
  "کنم

 

اذعان به دو حقيقت عظيم                        
بر   -١.  ويژگی اين بيانات است      

خالف تبليغات کودنانه جريانات       
 ،توده ايستی و اکثريتی و سبزها        

رويدادهای "  مسبب و محرک      "
اخير نه جريانات سبز حکومتی         
بلکه نفرت و انزجار و نخواستن       
عميقی است که در طول سه دهه        
حيات سياه رژيم اسالمی در                 

مردم .  جامعه انباشته شده است        
اسالم و حکومت اسالمی را                 

جريان اصالح طلبی    .  نميخواهند
حکومتی نه موجب آن بلکه                   

واکنشی .  واکنشی به آن است           
بمنظور کنترل و مهار دامنه و            

ما همواره      -٢.  ابعاد آن است      
تاکيد کرده ايم که اين جريانات             
برای حفظ نظام ضد بشری                   

 برای حفظ اصل نظام           ،اسالمی
بايد از      .  به ميدان آمده اند               

ميرحسين موسوی برای تاييد اين     
 !تاکيدات ما تشکر کرد؟

 

يک جنبش ارتجاعی در مقابله          
 سرنگونی طلبی

اما اين گونه نبود و نيست که              "
مردم با سکوت يا سازش يک              
نفر دست از حرکت خود                         

 بلکه پس از مدت                     ،بردارند
کوتاهی بالتکليفی به زودی اين         
حرکت از نو و با شکلی کور و            
در حالی که به هيچ يک از                      
دلبستگان به نظام اعتماد نداشت        

 و چه بسا ديگرانی          ،آغاز ميشد  
که برای اين کشور و ملت                       
خوابهای ناگوار ديده اند در                   
هدايت آن به سوی منافع و                      

 ".مطامع خود طمع ميکردند

 

ميداند که   "  جنبش سبز  "رهبری   
سرکوب مستقيم قابليت و کارآيی      
خودش را در مقابله با مردم از            

خودشان سالها   .  دست داده است    

  ،سندی از تهران
 ماجرای جريان سبز حکومتی

 على جوادى

منفی انباشته شده در ضميرشان                
اين رسالتی است    .  متوجه دين است   

که به نظر ميرسد بر عهده تمامی              
کسانی است که اسالم بر آنان حق             
حيات دارد و در راس آنان                             
روحانيت اسالم قرار گرفته باشد تا        

 علی    ،اجازه ندهند اقشار مختلف          
الخصوص جوانان که اينک اکثريت     
جامعه ما را نيز تشکيل ميدهند ميان       

 گزينشی و          ،برداشتهای نادرست    
سطحی از دين و حقيقت آن اشتباه             
کنند و بر اثر هيجانات عاطفی از             

  ".اسالم فاصله بگيرند

 

بيان "  از اسالم فاصله بگيرند             "
تخفيف يافته ای از تالش عظيمی             
است که در جامعه در تقابل با اسالم    

جامعه ايران  .  و دين در جريان است   
صحنه يک نبرد و روياروی عظيم         
آزاديخواهی و مدرنيسم و                              
سکوالريسم با اسالم و صنعت                   

اما مستقل از اين              .  اسالم است    
واقعيت هدف اين جريان روشن                

پيش از هر چيز به اين خاطر       .  است
اقشار "به ميدان آمده اند که                           

"  علی الخصوص جوانان         ،مختلف
بساط اسالم و دستگاه مذهب را                  

و در اين راستا               .  جارو نکنند     
ميرحسين موسوی دست به دامان            

شده "  روحانيت اسالم      "مافيای       
  .است

 

احساس خطر برای اصل کشور و      "
 "اصل نظام

رسانه های دولتی اصرار دارند            "
که ما را مسبب و محرک حوادث             

 حال آن    ،اين چند ماهه معرفی کنند      
که رفتارهای مسئوالن کشور نه               

 بلکه از سالها          ،فقط در انتخابات      
پيش هيمه هايی را انباشته بود که با         
خطاهای اين ايام شعله ور ميشد و            
با باد نخوتی که بر آن دميدند ابعاد            
اين آتش روز به روز توسعه پيدا               

در عين حال اگر در                .  ...  کرد
موجی که از خشم و مردم برخاسته         
است احساس خطر برای کشور و           

 برايم سخت       ،اصل نظام نميکردم      

١٢٠شماره   
اين سياست را تجربه و پراتيک            

 ،شکنجه"شعارهای     .  کرده اند    
"  تجاوز ديگر اثر ندارد       ،اعتراف

در بغل گوششان فرياد زده شده             
اين جريان ميداند که                  .  است

سرکوبگری رژيم قادر به شکست      
از اين   .  اعتراضات مردم نيست     

رو بر اين باورند که بايد با راه                
اندازی يک جنبش ارتجاعی به             
مقابله با جنبش سرنگونی طلبی            

ميدانند .  توده های مردم برخاست     
که اين جنبش ارتجاعی نيازمند             

نيازمند چهره هايی    .  رهبری است 
" دلبستگان به نظام    "است که از       

حتی اگر جناح    .  تشکيل شده باشد   
راست و حاکم رژيم اسالمی                    
صورت مساله اين جريان را                  

 رژيم همه     ،رژيم اسالمی  .  نپذيرد
اينها ميدانند   .  اين جريانات است     

که مردم به زودی پرچمهای                    
متضمن سياستهای راديکال و               
آزاديخواهانه خود را علم خواهند        

پرچمهايی که بر آن آزادی و   .  کرد
برابری ورفاه همگان حک شده            

مقابله با جنبش سرنگونی         .  است
طلبی يک هدف اعالم شده اين               
جريان و فلسفه وجودی شان                    

  .است

 

 "در چهارچوب نظام"

هدف ديگر از اين بيانيه و نيز              "
بيانيه ها و حرکات قبلی اين است         
که تکاپوهای مردم در چهارچوب      
نظام باقی بماند و در دام ساختار           

ما .  ...  شکنی های خطرناک نيفتد    
نميتوانيم برای خوش آمد کسانی           
که نميتوانند اين خطر را ببينند               
وظيفه خود را در پيشگيری از آن       

کما اينکه نميتوانيم    .  فراموش کنيم 
بدون اثبات تعهد خود نسبت به               
خواسته های به حق مردم و                      
بازگو کردن آن در گفته های خود        
از آنان دعوتی برای آرامش                    

 ".داشته باشيم

 

 اين جوهر و           ،چهارچوب نظام   
عمق اصالح طلبی اين جريان               

اگر هر از گاهی      .  ارتجاعی است 
" حقوق مردم     "اشاره ای به                 

 نه از آن روست که                      ،ميکنند
خواست های بر حق و واقعی                 

هدف بلکه   .  مردم را بيان ميکنند      
کنترل و مهار و جلوگيری از                  

دام "افتادن در        
١٣صفحه  " ساختار شکنی  
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اشارات "  دعوت به آرامش   "ناچارند بمنظور    .  است 
داشته باشند تا     "  حقوق مردم  "گنگ و مبهمی هم به           

اصالح طلبی اين         .  شايد مورد قبول واقع شوند               
جريانات نه از جنس اصالحات و رفرم های                               
اقتصادی و اجتماعی و يا تاکيد بر حقوق پايه ای و                   
شناخته شده مدنی و آزاديهای سياسی مردم بلکه                       
مفادی در چهارچوب نظام و قانون اساسی رژيم                      

روشن گر   .  اين سندی تاريخی است       .  اسالمی است  
  .اهداف و مقاصد جريان سبز حکومتی است

 

اين مفلوکان تاريخ بيهوده  : يک مالحظه ای پايانی
روز   . مردم از آنها عبور کرده اند  . دست و پا ميزنند

مردم آزادی  . شاهدی بر اين ادعا است " قدس"
 خواهان  ، رفاه ميخواهند، برابری ميخواهند ،ميخواهند

جنبش کمونيسم . يک نظام سکوالر و مدرن هستند 
کارگرى بيان اين خواستهای ديرينه و تاريخی توده  

مقابله با اين  " جنبش سبز"داستان . های مردم است
واقعيت ساده اين . اهداف و نيات توده های مردم است

بايد گورش  . است که رژيم اسالمی راه نجاتی ندارد   
. *    را گم کند  

 ماجرای ،سندی از تهران
 ...جريان سبز حکومتی 

 قطعنامه پيرامون سياست سازماندهی توده ای 
 حزب در خارج کشور

 

مردم حکم به   .   جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                 -١
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و اکنون در ابعاد ميليونی دست به کار بزير کشيدن آن                           

يک نتيجه اين تحوالت روی آوری گسترده و ميليونی توده های مردم به اعتراض                  .  هستند
 . است، چه در ايران و چه در خارج کشور،و مبارزه سياسی در سطوح مختلف

 

.  خارج کشور يک عرصه مهم و قائم به ذات کار و فعاليت آلترناتيو کمونيستی است                       -٢
يک وظيفه مهم ما جلب و سازماندهی توده وسيع جوانان و مردمی است که به مبارزه                             

سازماندهی اين نيرو و قرار دادن توان مبارزاتی آن           .  سياسی در اين دوره روی می آورند       
در خدمت تحول آزاديخواهانه و سوسياليستی و مقابله با آلترناتيوهای دست راستی و                              

 .ارتجاعی يک وظيفه حياتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری است
 

 –جريانات ملی   .   در خارج کشور ما شاهد شکل گيری سه اردوی سياسی عمده هستيم               -٣
جريانات متعدد  .  گرد آمده اند  "  سبز"اسالمی با هدف اصالح حکومت اسالمی بزير پرچم            

 با پالتفرم دفاع از سياستهای      ، اعم از سلطنت طلب يا جمهوريخواه     ،ناسيوناليست پرو غرب 
و .   محافظه کارانه و کاپيتاليستی به زير پرچم شير و خورشيد جمع شده اند                  ،دست راستی 

باالخره اردوی وسيع چپ که در برگيرنده جريانات متعدد  کمونيست، سوسياليست و                             
اين جنبش سرخ ها را بايد در مقابل              .  پرچم سرخ سمبل اين جنبش است         .  کارگری است 

 .قطبهای ارتجاعی و دست راستی گسترش داد و تقويت کرد
 

 :از اينرو حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند

 تقويت و گسترش     ، سياست سازماندهی توده ای ما در خارج کشور بر پايه شکل دادن                -١
سياسی و سازمانی توده مردم و نيروهايی استوار است که خواهان يک تحول آزاديخواهانه               

  .و سوسياليستی در جامعه ايران هستند

 واحد پايه سازمانی مورد نظر ما برای سازماندهی اين صف در خارج کشور ايجاد                         -٢
از "  فدراسيون شوراهای سرخ ها      .  "در هر شهر و منطقه ای است            "  شورای سرخ ها    "

 .اتحاد و همبستگی واحدهای پايه شهری در هر کشور و قاره ای شکل ميگيرد

 :در برگيرنده تمامی افرادی است که خواهان مفاد زير اند" شورای سرخ ها "-٣
 

 سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی؛) الف

 تحقق آزادی های بی قيد و شرط سياسی؛) ب

 آزادی و برابری بی قيد و شرط زن و مرد؛) ج

 رفع هرگونه تبعيض حقوقی و اجتماعی؛) د

 .جدايی دين از دولت و آزادی مذهب و بی مذهبی) ه

 .از مبارزه برای استقرار جامعه ای آزاد، برابر، سکوالر و سوسياليستی حمايت ميکنند) و
 

بر پايه مکانيسم فعاليت شورايی و بر مبنای اکثريت          "  شورای سرخ ها  " تصميمات در     -٤
مجمع عمومی شورا     .  آراء شرکت کنندگان در جلسات مجمع عمومی صورت ميگيرد                   

 .ظرف تصميم گيری و اتخاذ سياست در هر زمينه ای است
 

دارای يک هيات اجرايی است که در فواصل ميان دو مجمع                         "  شورای سرخ ها      "-۵
انتخاب شدگان در هر    .  عمومی وظيفه پيشبرد سياستهای مصوب شورا را عهده دار ميشود          

 .اجالس ميتوانند بر اساس تصميم جمع عزل و تعويض شوند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری کليه فعالين آزادی، برابری و سوسياليسم را به سازماندهی و              
 .فراميخواند" شورای سرخ ها"راه اندازی 

 کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئيه  ٢٧

١٢٠شماره   

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

مجمع عمومى ! عمومى متکى شويد
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 

جنبش مجمع عمومى ! کارگران است
!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 آدرس جديد وب سايت حزب
 

www.wupiran.org 
 

! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 نشريه يک دنياى بهتر
! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد
سواالت و نظرات تان را با نشريه در 

! ميان بگذاريد  
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 نفر از           23خبر خود کشی                
کارکنان شر کت مخابراتی                      

اين )  فرانس تله کام            (فرانسه    
روزها از جمله خبر های داغ                 
بسياری از روزنامه های دنيا شده       

خبرها برای ژورناليست        .  است
.  های بورژوازی مهيج است                  

درعين حال بسيار تلخ، تکان                  
دهنده و دردناک و ناخودآگاه قلب        
هر وجدان آگاه و بيدار و منصفی         
را به سئوال و تاثر و تاسف                       

چند هفته پيش يکی از          .  ميکشاند
 31کارکنان اين شرکت که زنی           

 پس از شنيدن حکم               ،ساله بود   
اخراج از کارش خود را از طبقه         
چندم محل کارش به پائين پرتاب          

چندی .  نمود و در دم جان باخت          
پيش يکی از کارکنان مرد اين                
شرکت پس از دريافت حکم                     
اخراجش با کارد بدن خود را لت          

 نفر  23.  و پار نمود و جان باخت       
از پرسنل فرانس تله کام در                      
يکسال جاری به روشهای مشابه         

 ! جان باخته اند

 

در کنار اين سرگذشتهای تلخ و              
 شنيدن اين خبر                  ،فاجعه بار     

مضحک و مسخره هم از تريبون        
های نان به نرخ روز خور                        
سرمايه داری هم چندان خالی از          

يکی از     :  بشنويد.  لطف نيست    
مديران ارشد فرانس تله کام در             
مصاحبه ای اعالم کرده گويا                  
علت اين خودکشيها دريافت                    
ايميلهای مرگبار بوده است که               
توانسته است کارکنان اين شرکت       

! را به سمت خود کشی سوق دهد        
اين مدير نامحترم و مطيع که از            
آخور سرمايه ميخورد اضا فه می       

 سال پيش خبری از         15در   :  کند
تلفنهای همراه و رايانه هايی که            

! قابل حمل و همراه آدم باشد نبود         
حتما ميخواهد نتيجه بگيرد اگر             
تلفنهای همراه و رايانه های قابل          
حمل نبود اين کارکنان بی جنبه             

 ! هم دست به انتحار نمی زدند

 

شد؟ رنو فرانسه با دهها هزار              
کارگرش از فرانسه و اروپا                  

 پس از    ،گرفته تا ترکيه و ايران       
ورشکستگی و بحران و تعطيلی       

 راستى  ،بسياری از خطوط توليد    
سرگذشت کارگرانی که از کار          
اخراج شدند چه شد؟ خانواده                
های اين کارگران کجا هستند و           
برای زنده ماندن و فقط برای                

 زنده ماندن چه می کنند؟ 

 

سرمايه چه در بحران چه در                
. رونق ماهيتش ضد انسانيست           

در دوران رونق بدليل رقابت و          
 با  ،تالش برای کسب سود بيشتر      

تحميل فشار کار بيشتر و با شدت    
 ،بخشی به استثمار روز افزون          

کارگران را به انهدام و نابودی           
خدای همه چيز سود و          .  ميکشد

انباشت بيشر سرمايه است و با            
توسل به وحشيانه ترين و غير             
انسانی ترين حربه ها کارگران          
را در پيشگاه اين خدای ناميمون        
به مسلخ ميکشند تا سودی                       
بيشتری عايدشان شود و                          
حسابهای بانکيشان انباشته تر             

در دوران شکوفايی و            .  گردد
رونق سودهای سرشار به جيب         
سرمايه داران و خيل عظيم                   
کارگزاران مفتخور و انگلش              
سرازير ميشود و تنها سهم                     
کارگر و خانواده اش  کار و باز          
هم کار و استثمار و گرسنگی و           

اما در    .  محروميت بيشتر است     
دوران رکود و بحران که خود             
ناشی از ماهيت ضد انسانی و              

 يعنی    ،درونی سرمايه داريست      
دورانی که روند اجتناب ناپذير           
سير نزولی نرخ سود بدليل                    
ماهيت و کارکردهای متناقض           
سرمايه داری شروع شده،                     
بزرگترين کمپانيهاى سرمايه              
داری، کارتلها و تراست ها به             

و در اين زمان     .  زانو درمی آيند   
هم هزينه های بحران را                          
کارگران و خانواده های                          

 . محرومشان بايستی بپردازند

 

مراکز، کارخانه ها و بنگاههای        

 کابوس بيکاری و فقر 
 ! عامل خودکشی کارکنان فرانس تله کام

 

 کامران پايدار

از آغاز سال جديد ميالدی شرکت              
اسپرينت نکستل اپراتور مخابراتی          
در آمريکا اعالم نمود بدليل بحران و    

 هزار نفر        56فشارهای مالی از           
 هزار نفر   8پرسنل خود قصد اخراج     

همچنين بزرگترين شرکت     .  را دارد  
مخابراتی انگليس بنام بی تی هم                  
اعالم کرد به داليل مشابه قصد                    

 هزار نفر از کارکنان             10اخراج    
از زمان شروع بحران    .  خود را دارد  

جهانی سرمايه داری بنا به اعالم                
مراکز پزشکی و درمانی بسياری از      

 ،کشورهای اروپائی از جمله انگليس    
بيماريهای اعصاب و روان و                       
مصرف انواع داروها و قرصهای            
آرام بخش و حتی بيماريهای قلبی               
ناشی از استرس بخاطر ترس از                
دست دادن کار آماری رو به افزايش        

اين آمارها واقعی است      .  داشته است 
و نتيجه سياست اجرا شده و در حال          

 .اجراست

 

مسلما آنچه قابل تعمق است لجنزار           
بحران عميقی که از يکسال و نيم                
پيش تاکنون سرمايه داری جهانی با         

 اخراجها  ،سر در آن فرو رفته است        
و تعديلها و سيل ميليونی کارگران و         
کارکنانی که در سراسر جهان هر             
روز از کار اخراج شده و به خيل                
صدها ميليونی کارتن خوابها و                    
خيابان گردها و گرسنگان می                      

 همچنان بيرحمانه و جنون           ،پيوندند
آميز جاريست و هر روز انسانهای           
بيشماری را به همراه آرزوهايشان          

. به کام مرگ و نيستی ميکشاند                    
حقيقت امر اين است مسئله نه در                
حيطه چند شرکت مخابراتی محدود         
ميشود و نه اکيدا ربطی به اراجيفی           

. چون ايميلهای مرگبار و غيره دارد       
جنرال موتورز آمريکا بزرگترين            
غول خودرو سازی دنيا با دهها                   
هزار کارگرش پس از سالها توليد             

به کجا انجاميد؟ به اعالم         !  درخشان
راستی !  ورشکستگی و انهدام              

سرگذشت دهها هزار کارگر                         
زحمتکشی که در اين مرکز مشغول        
به کار بودند و پس  از اعالم                            
ورشکستگی از کار اخراج شدند چه       

١٢٠شماره   
بزرگی که در زمان بحران سود           
دهی خود را از دست داده اند                   
کشتی شان در حال غرق شدن                

حاال ديگر همان کارگرانی      .  است
که کارشان در دوران رونق برای      
سود و افزايش سرمايه حياتی بود        

کشتی در حال     .  اند"  اضافه بار  "
 بايد از شر            ،غرق شدن است       

ميليونها کارگر که فعال برای                  
. سرمايه سودی ندارند خالص شد     

در اين دوران است که موج                     
ميليونی تعديلها و اخراجها شروع      

کارگران و خانواده               .  ميشود
هايشان با ساقط شدن از کار به               
دسته عظيم ارتش بيکاران و                   

دولتها و    .  گرسنگان می پيوندند      
سرمايه داران و انديشه پردازان          
قلم به مزدشان، تريبونها و رسانه        

و "  آبرو" برای حفظ          ،ها يشان   
 برای انحراف افکار و        ،برای بقا 

باژگونه نشان دادن حقايق به هر           
ابزار دروغ و شنيعی دست                      

و درعين حال ميکوشند با      .  ميزنند
تحميل فقر و محروميت هرچه              
بيشتر به زندگی کارگران و                     
خانواده هايشان هزينه های دوران     
رکود و بحران را با نابودی                      

کارگران .  کارگران جبران نمايند    
اخراج ميشوند، دستمزدها و بيمه        
های بازنشستگی را کاهش                      
ميدهند، از هزينه های عمومی              
آموزش و بهداشت و درمان می            

 مالياتها را افزايش می                    ،زنند
 و هزار و يک جنايت ديگر        ،دهند

تا سرمايه بتواند همچنان به بقا               
ضد انسانی و کثيف خود ادامه               

در هرحال هزينه های دوره       .  دهد
شکوفايی و رونق را کارگران با          
کار و استثمار بيشتر بايد بپردازند      
و باز هم در هر حال هزينه های            
دوران رکود و افول سرمايه                    
داران را بايد کارگران با بيکار             
شدن و اخراج از کار، با                             
گرسنگی و فقر و محروميت و               
بازهم تشديد استثمار بخش شاغل        

و اين ناشی از          .  طبقه بپردازند   
ماهيت و جوهر ضد انسانی                     

همچنانکه .  سرمايه است             
بحرانهای اجتناب ناپذير هم                     
برخاسته از ماهيت و جوهر                    

 *.اصلی سرمايه است

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  
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روز دوشنبه اين هفته در شاهين           
 به بهانه ماه نکبت       ،شهر اصفهان 

 مردم شاهد يک صحنه         ،رمضان
از قرار   .  تکان دهنده ديگر بودند      

سه نفر از اوباش اسالمی و چادر         
به سر مزاحم دختر جوانی می               

" امر به معروف   "به بهانه    .  شوند
که گويا تاری از موهايت بيرون          
است و در ماه رمضان خوبيت              

دخترک جوان که با تهديد        !  ندارد
و توهين اين اوباش روبرو می              
شود ابتدا مقاومت و سپس با اين            
جالدان سبک مغز دست به                      

طبق توضيح    .  گريبان می شود       
شاهدان حادثه يکی از زنان                     
چادری با شيئی آهنی به فرق سر         

دختر در جا از           .  دختر ميکوبد   
هوش می رود و پلکش هم عقب            

جوانان به خشم آمده از            .  ميرود
حادثه به زنان چادری هجوم می          

 از     110اما با دخالت             .  آورند
. مخمصه جان سالم به در ميبرند         

خوشبختانه امروز سه شنبه با                
خبر شدم که دختر جوان صدمه             
جدی نديده و فقط دچار شوک                  
شديد و کوفتگی عضالت سر شده       

ميگويم خوشبختانه چرا که      .  است
! حداقل جان سالم به در برده است      

چه درجه ای از وحشی گری                  
توضيح اين اقدامات جنون آميز            
را ميدهد؟ به قول منصور حکمت       

، هميشه   "جنون"جنايت از سر        "
اما .  ممکن است وجود داشته باشد     

آن نوع جنونى که قربانيانش، از          
خيابان و خانه تا مدرسه و                          
کارخانه، عمدتا زنان هستند،                 
ديگر جنون نيست، بلکه بيان                  
جنون آميز گوشه اى از عقل                   

و عقل    ".  حاکم بر جامعه است         
حاکم بر جامعه همان ارزشهاى            
ارتجاعى و سرکوبگر و ضد زن         

 . اسالمى است

 

چرا يک دختر جوان نوزده بيست       
ساله بايد هدف ضربه آهن قرار            
بگيرد؟ اينکه اسالم کثيف به                    
مويی بسته است تاوانش را نبايد           

شمائی که  !  زنان و دختران بدهند     
موعظه اخالقی ميکنيد برويد يقه         
پيغمبرتان را بگيريد که خودش با       

 

 درگيرى نظامى در محله شريف آباد سنندج
 

 درگيرى نظامى شديدى     ، مهر ۵ يکشنبه شب     ،بنا به خبر دريافتى    
ديشب در خيابان شريف آباد و در کوچه           .  در شهر سنندج رخ داد     

 شب درگيرى شديدى شروع شد که تا           ٩هاى اين محله از ساعت        
 .  شب ادامه داشت١٢ساعت 

 

نيروهاى اطالعاتى جمهورى اسالمى يک تيم مسلح سلفى ها را                  
" نقش مستقيم در ترور افراد مذهبى داشتند               "که بقول خودشان        

چندين نفر از اعضاى اين فرقه که        .  شناسائى و به آنها حمله کردند      
همگى مجرد بودند و در يک منزل اجاره اى در محله شريف آباد                

 ديشب مورد حمله نيروهاى اطالعاتى جمهورى                    ،ساکن بودند   
طى درگيرى بارها بدرون اين منزل                   .  اسالمى قرار گرفتند       
صداى مکرر و مهيب انفجار و تيراندازى        .  نارنجک پرتاب کردند  

اين وضعيت وحشت عجيبى    .  تا چند خيابان آنطرف تر شنيده ميشد       
تمام خيابانها و جاده هاى        .  را براى ساکنين محله ايجاد کرده بود          

منتهى به شريف آباد همگى بسته شده بود بطورى که هيچ کسى                    
 . نميتوانست به اين خيابان وارد يا خارج شود

 

 نفر از نيروهاى يگان ويژه عمليات اطالعات            ٢در اين درگيرى      
 نفر از سلفى    ٣همينطور  .  که از تهران اعزام شده بودند کشته شدند       

نيروهاى دولتى اجساد   .   نفر ديگر دستگير شدند     ٣ها کشته شدند و      
کشته شدگان را فورا به مقر سپاه در خيابان شاهپور سابق انتقال                  

 نفر از نيروهاى دولتى که دراين                ٢مراسم تشيع جنازه        .  دادند
 امروز دوشنبه بعد از نماز ظهر از مقابل                  ،درگيرى کشته شدند    

منزل اجاره اى دو طبقه اى که سلفى          .  مسجد جامع صورت گرفت   
. ها در آن مستقر بودند بدنبال اين درگيرى تماما تخريب شده است             

 .  بدنبال اين درگيرى فضاى شهر بشدت امنيتى شده است
 

 !مردم آزاديخواه و انقالبى سنندج

اهداف .  چه جمهورى اسالمى و چه فرقه سلفى ها از يک جنس اند            
و سياستهاى اين مرتجعين تماما عليه شما مردم و مبارزه انقالبى                 

اهداف .  تان عليه جمهورى اسالمى و براى آزادى و رهائى است              
جمهورى اسالمى و جريانات مرتجع فرقه اى را تنها ميتوان با                     
سنت ديرين مبارزه انقالبى و کارگرى و کمونيستى حاشيه اى                      

. مردم کردستان از ترور و فضاى تروريزه شده بيزارند                    .  کرد
جمهورى اسالمى از همان ابتدا اتفاقا در همکارى با همين سلفى                  
ها نقش اول را در ميليتاريزه کردن جامعه کردستان و قربانى                        

هوشيارى خود را در تالش      .  گرفتن از مردم آزاديخواه داشته است      
جمهورى اسالمى براى امنيتى تر و نظامى تر کردن سنندج و                       

با گسترش مبارزه انقالبى و                 .  کردستان حفظ و باال ببريد                
 . آزاديخواهانه اين سياستها را از هر سو به شکست بکشانيد

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨ – ١٣٨٨ مهر ۶

 

 زندگی در جهنم اسالمیزنان و 
 

 على طاهرى

 ساله رابطه جنسى برقرار                    ٩بچه     
برويد يقه سيد علی تان را                   !  ميکرد

بگيريد که بدستور خدا روز روشن به              
زن و مرد از پير و جوان با باتوم و                      

جواب !  بطری نوشابه تجاوز ميکند             
عواقب روانی اين حادثه را که ممکن               
است يک عمر زندگی اين دختر را تحت     
الشعاع قرار بدهد آن اهللا کذايی شما                    

 ميدهد؟

 

شايد برای عده ای از روشنفکران                      
غربی و ليبراليست های اسالمی اين                 

اما هر اتفاقى آغاز و      .  باشد"  اتفاق"يک  
همين چند وقت پيش بود که       .  پايانی دارد 

يک بسيجی در فلکه سوم تهران پارس            
با گلوله  "  بد حجابی "دختری را به جرم      

چرا؟ چون دختر    !  مورد هدف قرار داد     
! بسيجی آشغال کله   :  جوابش را داده بود    

واقعا اگر آشغال توی مغز شما نکرده               
اند به چه حکمی اين جنايات از شما سر          
ميزند؟ روی در و ديوار می نويسيد اگر         
تمدن به بی حجابی است حيوان ها                      

شما روی هر حيوان درنده      !  متمدن ترند 
 !بيچاره حيوان! ای را هم سفيد کرده ايد

 

کدام حيوانی دو سر روسری را ميکشد           
تا بچه جوانش زير دست و پايش جان               
بدهد؟ کدام حيوانی سر بچه پنج ساله اش        

! حجاب ميکشد آنهم با زور و کتک                   
ميگويند شرم يک خصلت انسانى است           

چند !  اما شما ذره ای از آن بو نبرده ايد           
بار بايد جوانان به شما ريشخند بزنند؟             
از اين باالتر که سه سال پيش سر دو                  
خانم جوان را در انظار عموم در خيابان        
کمال اسماعيل تراشيديد؟ چه شد؟ آمار            
خودتان و بلندگوهای خودتان می گويد            

حق شما  !  که اسالمتان بر باد رفته است       
اراذل را بارها و بارها کف دستتان                    

 بار  ، در رفتيد  110اين بار با     !  نهاده اند 
ديگر چه خاکی بر سرتان ميريزيد؟                  
دفعات قبلی که در خيابان های اصفهان          
آماج تهاجم جوانان قرار گرفتيد را                     

اين صحنه ها تکرار          .  فراموش نکنيد   
کاسه صبر زنان و جوانان         !  خواهد شد  

اگر خوب   .  در ايران لبريز شده است           
گوشتان را به زمين بچسبانيد صدای                 
زلزله ای که در راه است را خواهيد                  

انقالب زنانه با گام های استوارش       .  شنيد
 ! * به پيش می آيد

١٢٠شماره   

 

  آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

!اين حزب شماست! بپيونديد  
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 باز هم دستمزدهای پرداخت نشده 
 ! کارگران ايتکو پرس

 

 نفر از کارگران سايتهای يک و دو ايتکو                   1500بيش از     
 روز از پايان ماه تا اين لحظه موفق به                    6پرس با گذشت       

دريافت مبالغ مربوط به اضافه کاری و دستمزدهای شهريور          
در جواب کارگران معترض و گرسنه ای         .  ماه خود نشده اند    

که اجاره خانه هايشان به تاخير افتاده و برای گذران ابتدايی               
ترين نيازهای زندگی خود و خانواده شان معطل و بالتکليف            

 حرف نياکان مدير ايتکو پرس و ديگر عوامل                      ،مانده اند  
کارفرما و سرمايه داران چيز جديدی نيست جز تکرار وعده            

و در   .  های دروغ هميشگی و امروز فرداهای بی نتيجه                   
مواقعی که در برابر اعتراضات مصمم کارگران قرار                         
ميگيرند چنگ و دندانشان را به کارگران نشان داده و تهديد               

 . به اخراج می کنند
 

ما ديگر نه چيزی برای       :  يکی از کارگران معترض ميگفت      
از دست دادن داريم و نه وعده های سرخرمن نياکان و                           
همدستانش برای ما پو لی ميشود برای پرداخت اجاره خانه                

 ...هايمان و
 

 کارگر    1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از                              
 264قراردادی سفيد امضا و يک طرفه با پايه دستمزدهای                

 در شيفتهای سنگين فشرده و پرخطر کاری از          ،هزار تومانی 
 .جمله مراکز پرسی مهم ايران خودرو است 

 

 موفقيت کارگران شرکت توليد گستر آسيا
 !در نقد کردن دستمزدهايشان

 

 روز اعتراض و پی گيری عليه سرمايه           6سر انجام پس از       
 نفر از کارگران اين مرکز             45  ،داران و عوامل کارفرما       

 مهر موفق به نقد نمودن دستمزدهايشان             ۶ امروز     ،صنعتی
اين درحاليست که معموال هر ماهه دستمزدهای اين                .  شدند

کارگران بعلت جر زنی و کارشکنی سرمايه داران و                             
 .عواملشان با تاخير و کارشکنی پرداخت ميشود

 

شرکت توليد گستر آسيا واقع در جاده آدران اسالم شهر در                  
اين شرکت در زمينه    .  شهرک صنعتی زواره ای مستقر است      

توليد روکش و تو دوزی و توليد انواع صندلی خودرو و                       
کارگران اين   .  انجام سفارشات ايران خودرو فعال می باشد            

مرکز  با قراردادهای سفيد امضا و يک طرفه و با دستمزد                  
 هزار تومانی در شرايط پرفشار کاری و همچنين             264های  

در شرايط اضافه کاری اجباری روزانه و ايام تعطيل به                       
 . مشغول به کار ند! صال حديد کار فرما

 

 ٨٨ مهر ٧

  ،ايتکو پرس ايران خودرو
 شرکت توليد آسيا گستر

 پولهای  ، پس از دو سال وعده و دروغ و امروز و فردا کردن                   ،بنا به خبر دريافتى    
 تهران  7 نفر از معلمين زحمتکش و محروم آموزش و پرورش منطقه                400بيش از   

بنا به    .  باال کشيده شد     "  صندو ق مهر     "توسط تعاونی مسکن اين اداره به نام                     
 تاکنون هر يک از معلمين               1386درخواست و پيشنهاد صندوق مهر از سال                     

 ، به اميد صاحب خانه شدن و با قرض و زدن از نان سفره خانواده شان                      ،زحمتکش
 هزار تومان به حساب صندوق مهر               000/1200طی چندين مرحله تاکنون مبلغ            

 ميليون تومان    480مبلغ واريزی معلمان به صندوق مهر بيش از              .  واريز نموده اند   
 . ميباشد

 

مسئولين صندوق و تعاونی مسکن بی آنکه کوچکترين اقدامی برای تامين مسکن                        
معلمان انجام داده باشند اين پولها را به حسابهای شخصی خود واريز و آن را در                           

محمدی يکی از مسئولين    .  بخشهای سودآور و داللی و بازار سرمايه گذاری نموده اند         
سابق اين صندوق که نقش بزرگی در اين دزدی آشکار داشته به معلمين معترض                        

!  به من مربوط نيست      ،من ديگر در اين تعاونی مسکن هيچ نقشی ندارم             :  گفته است 
. ديگر دست اندکاران صندوق نيز جوابهای سرباال و مشابهی به معلمان داده اند                          

 که  ، و هاشميان رئيس اداره رفاه        7خالدی فرازنده رييس آموزش و پرورش منطقه            
 با گستاخی تمام با صدور       ،بنا به اعالم معلمان آنها نيز در اين دزدی دست داشته اند              

يکی از معلمين معترض    .  بخشنامه ای از معلمان خواسته اند که بروند و شکايت کنند           
البته منظور حضرات اين است که ما را در البالی سيستم بوروکراسی و                      :  ميگفت

دادگاههای فاسد و رشوه خور حکومت بدنبال نخود سياه بفرستند تا پيگيری پولهای                   
 !دزديده شده ما مشمول خستگی و مرور زمان شود

  
بنا به اخباری خالدی فرازنده به همراه حراست و ديگر شرکای همدستش از باندهای                
چماقدار و بسيجی  نزيک به احمدی نژاد قاتل ميباشند که در سرکوب اعتراضات                        
مردمی چند ماه اخير نقش فعال داشته و تاکنون بسياری از معلمان معترض و انقالبی            
را که در تظاهراتهای ضد حکومت اسالمی در چند ماه اخير شرکت داشته اند را                          
شناسائی نموده و با تهديد به اخراج و فشار و ارعاب اين دسته از معلمان را به                                 

 .عنوان تبعيد به مناطق دور دست تر با شرايط کاری بدتری منتقل نموده اند
 

خواسته .  معلمان با باز شدن مدارس وارد دور جديدى از اعتراضات خود ميشوند                    
 از جمله باال کشيده شدن حقوق ها و طلب هايشان                    ،هاى رفاهى و سياسى معلمان       

 بايد در مبارزه جمعى متحقق و          ،توسط سرمايه داران و وزارت آموزش و پرورش          
تشکلهاى مستقل از دولت     .  مهمترين نياز امروز معلمان متشکل شدن است         .  نقد شود 

اليه معلمان پيشرو و انقالبى       .  که خواسته هاى واقعى توده معلمان را نمايندگى کنند            
 . بايد نقش خود را اين امر مهم ايفا کنند

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٧ – ١٣٨٨ مهر ۴

١٢٠شماره   

با باز شدن دانشگاهها موجى از اعتراض بر ! زنده باد دانشجويان
تب اعتراض . عليه نيروهاى سرکوب و دولت مرتجع اسالمى آغاز شده است

!دانشجويان متشکل شويد. عليه حکومت اسالمى مرتبا باال ميرود  

 دزدی اوباش حکومت اسالمی
!در آموزش و پرورش منطقه هفت تهران   

! منصور اسالو تحت فشار است  
رژيم از . منصور اسالو و فرزندش زير فشار نيروهاى امنيتى قرار گرفته اند

از زندانيان . سر استيصال تعرض به زندانيان سياسى را شروع کرده است
! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى. سياسى دفاع کنيم  
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ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                       
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی             
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                 
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در            

 . سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط                 -٢
 سازماندهى  ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  توده کارگران و مردم است    

مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم                              
شوراها .  زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                

 در  ،بايد همه جا  .  همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان                    

 . داد
 

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

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر  .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند          -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل           ،اتحاد صفوف کارگران  

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان       .    کارگرى را تسهيل ميکند   
رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم                          

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط                    .مياورد
 . زيست و کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                     .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه               ،مبارزاتى در آن    
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى        .  تظاهرات شبانه است  

 .  و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش            :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و بی    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند     
 .مذهبی

 

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

  

، "جرم سياسى  "لغو مقوله     :  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                           

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

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

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

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد             :  برابری زن و مرد      -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد        .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی       
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                 :  برابری حقوقی      -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان          :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد         .  تشکل های سراسری کارگری      
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

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

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                    -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣. نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٢٠شماره    

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
Tel: +1 310 402 6567 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

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

 

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

 

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

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

 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است  

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

:سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى*   

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است

. ريال ايران است١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا   

همه جا شوراهاى 
عليه ! سرخ برپا کنيد

جمهورى اسالمى و 
اردوى راست با 

پرچم سرخ کارگرى 
!بميدان بيائيد  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و              "  آزادى"
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

 

يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى                    ،   "برابرى"
شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه برابرى در                                 
امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى                  
فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اعمال                      
اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در                 
بهره مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و                            
برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ                             
برابرى اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت خصوصى بورژوايى بر                    
وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل                   
توليد و ثروت جامعه در مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم               

  .در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود
 

، يعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت                   "حکومت کارگرى   "
استثمار شدگان و توليد کنندگان کل ثروت جامعه بر عليه استثمارگران،             
حکومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى            
که جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش مدام آنها بنا                         

. انقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد                     .  شده است  
مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکى شدن                  
وسائل توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه                      

از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که اين مقاومت را            .  خواهد يافت 
. خنثى کند و فرمان انقالب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است                      

حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق جامعه           
اما اين حکومت، که به همين         .  حکومتى طبقاتى است   .  و طبقات نيست   

اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى پرولتاريا ناميده شده است،                      
دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و                         
برابرى انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و                              

از نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد             .  توطئه هاى آنهاست   
است که تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم                           

حکومت کارگرى بنا    .  کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد           
بر ماهيت خويش حکومتى گذرا است که با تحقق اهداف انقالب                                

 * .ضرورت وجودى خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند

 حکومت ، برابرى،آزادى
 کارگرى

 

  اخراج مرتب کارگران،کارخانه صنعت احيا
 

 کارفرماى کارخانه صنعت احيا از ابتداى مهر ماه               ،بنا به خبر دريافتى     
 ٣از اين تعداد      .   نفر از کارگران اين کارخانه را اخراج کرده است               ١۵

قرارداد اين کارگران سه      .   نفر مرد و اکثرا متاهل هستند          ١٢نفر زن و      
. ماهه بوده و بعد از اتمام قراردادشان کارفرما عذر آنها را خواسته است               

او کارگران را    .  کارفرما مسئله اخراج را چند روز زودتر اعالم ميکند              
جمع ميکند و از آنها ميخواهد که خودشان داوطلب اخراج شوند در غير                 

 نفر را انتخاب و اخراج         ١۵اينصورت خود او از ميان ليست کارگران            
 ١۵ کارفرما ليست    ،وقتى کسى راسا داوطلب اخراج نميشود      .  خواهد کرد 

کارفرما دليل اخراجها و کاهش تعداد        .  نفره را تعيين و ابالغ کرده است         
 . اعالم کرده است" نبود سفارشات"کارگران را 

 

با .   نفر ديگر اخراج ميشوند    ١۵همينطور کارفرما اعالم کرده که ماه آتى         
 تعداد کارگران اين کارخانه به         ، کارگر کارخانه صنعت احيا      ١۵اخراج  

اين روند اخراج در      .   نفر ميرسد   ۴۵ نفر رسيده است که ماه آتى به              ۶٠
تعداد .   نفر مرتبا در جريان بوده است             ٣-٢ماههاى قبل نيز بصورت          

 هزار   ٢۵٠حقوق کارگران      .   نفر بود     ٩٠کارگران اين کارخانه ابتدا           
 سال دراين کارخانه سابقه        ٩ الى    ٣کارگران اخراجى بين      .  تومان است 

اينکه مبالغ بيمه توسط کارفرما واريز          .  کار دارند و ظاهرا بيمه هستند         
 . شده يا مانند موارد مشابه باال کشيده شده هنوز معلوم نيست

 

سهامداران اين  نجم الدين کابله سورى و بها الدين کابله سورى از جمله                  
الزم به توضيح است که کارفرما و مالکين اين کارخانه              .  کارخانه هستند 

اساس .  از سرمايه داران هوادار مفتى زاد موسوم به مکتب قرآنى هستند              
آنها افراد را    .  سياست استخدام اين کارفرماها از ميان هوادارانشان است           

به بهانه کمک و پيدا کردن کار ابتدا به محافل ارتجاعى خود ميبرند و                        
هدفشان اينست که با    .  پس از اطمينان آنها را در کارخانه ها بکار ميگيرند    

معضل اعتصاب و خواستهاى کارگرى و يا اعتراض به اخراج روبرو                  
هر گاه تشخيص دهند که کارگرانى معترض هستند فورا                               .  نشوند

سرمايه داران مکتب قرآنى در کردستان مانند                       .  اخراجشان ميکنند   
اسالفشان در بسيج و سپاه  دکان مذهب را وسيله تامين سود و استثمار                       

 . شديد کارگران قرار داده اند
 

توليد کارخانه صنعت احيا الستيک و اساسا قطعات ماشين مانند لنت                        
 ،کارگران اخراجى از قسمتهاى ترکيب مواد خام             .  ترمز و غيره است      

کارخانه صنعت  .   و کنترل کيفيت توليد هستند     ، شستشو ، قالب بندى  ،غلتک
 نزديک بهشت محمدى شهر سنندج واقع       ٣احيا در شهرک صنعتى شماره      

 . است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢۶ – ١٣٨٨ مهر ٣

١٢٠شماره   

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز  
ما خواهان انقالب کارگرى عليه . ميخواهد و چه چيز نميخواهد

. کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم
ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد 

منصور حکمت!                                           دگرگون ميکند  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر 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/ 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سازمان آزادی زن در مشارکت با      
 غرفه   ،انستيتو سوسيال تولباکس     

بسيار موفقی در بيست و پنجمين          
نمايشگاه بين المللی کتاب در شهر      

 تا  24 در تاريخ     ، سوئد ،گوتنبرگ
.  برگزار کرد   2009 سپتامبر    27

نمايشگاہ کتاب گوتنبرگ از                    
بزرگترين و مهمترين تجمعات             

اين .  مشابه در اسکانديناوی است     
نمايشگاه هر ساله مورد بازديد              
بيش از صد هزار نفر از سراسر          
جهان و بخصوص کشورهای               

. اسکانديناوی قرار می گيرد                  
 ،عالوہ بر عرضه هزاران کتاب        

صدها سمينار نيز در اين                           
 . نمايشگاہ برگزار ميشود

 
 

سازمان آزادی زن برای چندمين        
بار در نمايشگاه کتاب گوتنبرگ          

ما در طی   .  حضور فعال پيدا کرد    
اين چهار روز موفق شديم تا                    

حقوق زنان   عالو بر ارائه کتاب         
در تقابل با اسالم سياسی و                        

 انقالب زنانه    ،معرفی کتاب ايران   
  دو    ،يک مصاف مهم عليه اسالم      

کتاب به زبان انگليسی به قلم آذر          
 صد ها بروشور عليه               ،ماجدی

 مبارزه با خشونت    ،آپارتايد جنسی 
عليه زنان و معرفی سازمان                   
آزادی زن در ميان بازديد کنندگان     
پخش کنيم و همچنين چندين                     
سمينار جانبی در معرفی اين                  

 در مورد وضعيت جنبش             ،کتب
آزادی زن در ايران و نقش بسيار         
مهم و تعيين کنندہ آن در خيزش             
مردم عليه رژيم اسالمی و در                
تقابل با اسالم سياسی و در مورد          
تحوالت سياسی در ايران برگزار      

اين سمينارها مورد استقبال       .  کنيم
 .گرم قرار گرفت

 
 

آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی     
زن، نويسنده و فعال سرشناس بين      

 عليه    ،المللی جنبش آزادی زن           
 اسالم سياسی و         ،آپارتايد جنسی  

برای همکاری با سازمان آزادی       
. زن به غرفه مراجعه می کردند       

تعدادی از فعاالن موسسات                   
مختلف جامعه خواهان همکاری       

 . با ما شدند
 
   

بخشی از بازديدکنندگان که                   
خيزش اخير مردم ايران و                     

بخصوص نقش زناِن را در                   
مبارزات مردم دنبال کردہ                     

 برای شنيدن بحث آذر                ،بودند
  يک   ،ايران"ماجدی حول کتاب     

 مصافی بزرگ         ،انقالب زنانه    
، سر ساعت اعالم      "  عليه اسالم 

شده به غرفه بر می گشتند و پس         
از شنيدن بحث با عالقه بسيار              

 .پتيشن ما را امضاء می کردند
 

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

  ،سازمان آزادی زن در نمايشگاہ کتاب گوتنبرگ
 

  يک ستون مهم ،جنبش آزادی زن
  برابری و رفاہ،در جنبش مردم ايران برای آزادی

سکوالريسم و عضو رهبری حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری از جمله              

ماريا .      سخنرانان اين غرفه بود       
هاگبری، مسئول سازمان سراسری      
عليه خشونتهای ناموسی و نويسنده        

" در بيست سالگی می پوسد      "کتاب  
اين دو  .  يکی ديگر از سخنرانان بود    

نويسنده کتاب های خود را معرفی          
کردند و مستقيما با فعاالن مبارزه            

عليه خشونت نسبت به زنان و ديگر       
عالقمندان مراجعه کننده بحث و               

مصاحبه های ماريا      .  گفتگو کردند  
هاگبری  با آذر ماجدی حول اسالم          
سياسی و جنگ دو قطب تروريسم          
که مورد توجه مراجعه کنندگان                
قرار گرفت، زمينه ساز بحثهای               
روشنگرانه مهمی بود که در طی             
روز توسط فعاالن سازمان آزادی           

 . زن پيگيری می شد                                          
 
 

تحت "  خانه مدوسا   "بروشورهای    
 بحث و    ،زندگی بدون خشونت   "نام  

بررسِی  در مورد علل و روشهای           
مختلف اعمال خشونت عليه زنان و       
مبارزه جهت حذف خشونت نسبت         

توسط     به زنان در همه اشکال آن،       
فعالين خانه مدوسا در اختيار مردم         

تعدادی از بازديد          .  قرار گرفت    
کنندگان برای تقاضای کمک يا                 

١٢٠شماره   

سازمان آزادی زن يکبار        فعالين   
ديگر موفق شدند صدای                             
آزاديخواهی و برابری طلبی مردم     
ايران و جنبش آزادی زن در                   
ايران را به گوش هزاران نفر                 

طی اين  چهار روز ده           .  برسانند
ها جلد کتاب، اسالم سياسی در              

.  تقابل با حقوق زن، بفروش رسيد      
صدها اطالعيه مرکز پيگرد                   
سران رژيم اسالمی به جرم                     
جنايت عليه مردم پخش شد و                  
بسياری از بازديد کنندگان از                 

 پتيشن مشترک سازمان      ،نمايشگاه
آزادی زن و مرکز پيگرد سران           
رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه       

 .مردم را امضاء کردند
 
 

آذر ماجدی با مباحث افشاگرانه            
خود و اشاره به جنايات هر دو                
جناح جمهوری اسالمی، از                    
عالقمندان خواست تا از مبارزات      

 برابری و رفاہ    ،مردم برای آزادی  
او با اشاره به               .  حمايت کنند    

موقعيت جنبش آزادی زن در                  
جامعه و نقش تعيين کنندہ آن در            

 يکبار  ،خيزش آزاديخواهانه مردم   
ديگر موقعيت سازمان آزادی زن       
را بعنوان پيشتاز آزاديخواهی و           
برابری طلبی و بعنوان نماينده              
جنبش آزادی زن در ايران تحکيم        
کرد و  مدافعين جنبش آزادی زن          
را به پيوستن به سازمان آزادی             

 .  زن دعوت نمود                                             
 
 

 سازمان آزادی زن
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !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 


