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 سياوش دانشور 
 

 !با احتياط بکشيد 
 در باره سياست قطع سوبسيدها

 

سه شنبه هفته گذشته مجلس رژيم اسالمی دولت را                         
. کرد"  هدفمند کردن يارانه ها     "موظف به اجراى طرح        

 سال آتى دولت سوبسيد بر گندم، برنج،         ۵قرار است طى    
اين سياست اقالم      .  روغن، شير و شکر را حذف کند               

ديگر از بنزين و گاز و نفت و برق تا آب و دارو را                          
به زبان آدميزاد قرار است قيمت ها طى              .  شامل ميشود 

 برابر شود و قدرت خريد مردم مرتبا پائين          ۵ سال   ۵اين  
مباحث جارى حکومتيها پيرامون اين طرح برسر           .  بيايد

 برسر پروسه خوراندن اين               ،نفس اجراى آن نيست          
همه شان سر کشتن     .  داروى سمى به حلقوم جامعه است        

 ! دسته جمعى توافق دارند اما ميگويند با احتياط بکشيد
 

دولتى :  اين تصوير جديد سرمايه دارى اسالمى است                
اساسا نظامى و خشن و هميشه آماده باش در خيابانها و                 
کارخانه ها و دانشگاهها شبيه حکومت ژنرالها در                          
پاکستان و ترکيه با اقتصادى مبتنى بر بردگى و کار شاق           

" امام زمان  "دولت   .  و گرسنگى و گرانى روز افزون           
احمدى نژاد براى رتق و فتق بحران سرمايه دارى مانند             
تمام همتايانش در دنيا به معيشت و سفره طبقه کارگر و               

 .مردم محروم حمله ميکند
 

سوال اينست اين حکومت با اين وضعيت اين معادله را               
تاب مى آورد؟ طبقه کارگر قبول ميکند؟ واقعيت اينست             
که جمهورى اسالمى از نظر سياسى نميتواند اين طرح               
را به فرجام برساند و از نظر اقتصادى اين طرح در                      

ايران .  جاهاى ايمن تر از ايران شکست خورده است                 
. امروز قابليت تکرار الگوى اندونزى و شيلى را ندارد              

در ايران اجراى اين سياست به تسريع شورش گرسنگان           
 . و عروج جنبش توده اى ضد کاپيتاليستى منجر ميشود

 

  ! *نگرانى شان بجاست

  ،يادداشت سردبير

  اعمال تحريمهای اقتصادی،حذف سوبسيدها
 دو روی يک سياست ارتجاعی

 

 ٢صفحه على جوادى                                                    

 

 !ياآآآآ مين
 

 

 ١٧صفحه سعيد مدانلو                     

 برای ،شرکت در کنفرانس بين المللی عليه زن ستيزی 
  صلح و همبستگی جهانى در مقدونيه،سکوالريسم

 

 کارگری –نياز جهان به آلترناتيو کمونيستی 
 

  ۴                                                                             صفحه آذر ماجدی

 ، کودکان در اتاق انتظار اعدام،در باره ترورهاى سيستان و بلوچستان: در صفحات ديگر
 . و ستون آخر ... ، کارگران مسيل باختر،اعتراض و تجمع در  بولوار فردوس تهران

 !بايد بياموزند" آموزگاران"

  "حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 
 

 ١١صفحه                                                                      سياوش دانشور

  ،زنده باد انقالب اآتبر
 زنده باد انقالب آارگری در ايران

 

 ٧صفحه محمود احمدی                                                

دور از انتظار 
 !نبود

 
      ١٩صفحه صادق امير رحمانى          

 راز سر براہ شدن ناسيوناليسم پرو غرب
 چرا حزب مشروطه سرنگونی نميخواهد؟

 ٨ صفحه آذر ماجدى                                                                            



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کنگره  ،در هفته گذشته دو مجلس      
 ،آمريکا و مجلس رژيم اسالمی           

دو سياست با مضمونی مشابه و            
يکسان را عليه کارگران و توده            
های مردم زحمتکش در ايران به         

دو سياست      .  تصويب رساندند     
برای تشديد فقر و فالکت و                       

 يکی      ،محروميت بيشتر مردم           
هدفمند کردن يارانه   "تحت عنوان   

و ديگری تحت عنوان اعمال       "  ها
تحريم های اقتصادی گسترده              "
 ."تر

   

هدفش "  هدفمند کردن يارانه ها       "
اعالم شده اش حذف سوبسيدهای        
دولتی برای اقالمی از جمله مواد        

 ، گاز  ، بنزين  ،سوختی مانند نفت     
 گازوئيل و همچنين برخی           ،برق

تخمين .  از مواد اوليه غذايی است     
ها حاکی از آن است که با اجرای          

 ٢٠کامل اين طرح رقمی معادل          
ميليارد دالر در سال بطور مستقيم    
بر هزينه زندگی مردم اضافه                 

بعالوه با حذف اين         .  خواهد شد  
مجموعه از سوبسيدها قيمت                   
بسياری از اقالم مورد نياز                       
زندگی مردم که در برگيرنده اين         
مواد اوليه است بسرعت افزايش         

نتيجه فوری اين         .  خواهد يافت    
سياست افزايش مستقيم و غير                
مستقيم هزينه زندگی مردم                       

 . زحمتکش است

  

نام اين سياست ارتجاعی را                     
نهاده "  هدفمند کردن يارانه ها         "
اما در واقع اين اقدام يکی از          .  اند

بزرگترين تعرضات اقتصادی             
رژيم جمهوری اسالمی به مردم          

اين رقم معادل       .  زحمتکش است   
يک چهارم بودجه ساالنه کشور           

در روز روشن اوباش و            .  است
مفتخوران اسالمی حاکم بر جامعه     
تصميم گرفته اند که رقمی که تنها       

 ميليارد   ٢٠يک بخش آن معادل          
دالر است را از جيب مردم خارج       
و در کنترل و در جيب خود و                  

اين .  ساير اوباش حاکم قرار دهند      
يک دزدی آشکار و يک جيب                

  .بری وقيحانه دولتی است

  اعمال تحريمهای اقتصادی،حذف سوبسيدها
 دو روی يک سياست ارتجاعی

 على جوادى

مقامات دولتی آنچنان از تصويب             
اين اليحه در مجلس اسالمی به وجد   
آمده اند که گويا حاصل دسترنج و            
تالششان است که قرار است به آنها        

گويی حق از        .  عودت داده شود       
دست رفته ای است که توانسته اند           
آن را با تالش بسيار و شبانه روزی        

اين اوباش    .  خود به دست آورند          
بسادگی خود را صاحب تمامی                  
ثروت اجتماعی توليد شده در                      
جامعه ميدانند و وانمود ميکنند که با       
تحقق اين سياست عدالت متحقق               

و اين گوشه ای از دنيای       .  شده است 
. کثيف و وارونه سرمايه داری است     

در جهانی که تمامی محصوالت               
توليد شده حاصل تالش و دسترنج            

 سرمايه داری     ،کار کارگران است    
 اعم از اسالمی و غير             ،و دولتش  
 خود را صاحب تمامی                ،اسالمی

امکانات موجود در جامعه بشمار            
در دنيايی که چرخهای       .  می آورند  

جامعه با دست کشيدن کارگران از          
کار به يکباره از کار خواهد افتاد و         

 توده کارگر              ،فلج خواهد شد             
زحمتکش برای بقاء ناچار به                      
فروش نيروی کار و تن دادن به                 

  .استثمار و بندگی کار مزدی است

 

سياست حذف سوبسيد يک رکن                
سياست رياضت کشی اقتصادی               

تمامی دولتها و   .  سرمايه داری است  
جريانات بوروژايی به محض قرار       
گرفتن در موقعيت دولتی و بمنظور       

کردن کارکرد اقتصادی          "  کارآ"
 اتخاذ اين سياستها را در                 ،دولت

احمدی نژاد هم   .  دستور قرار ميدهند  
اين تير  .  از اين قاعده مستثنی نيست     

خالص زن اسالمی هم ميداند که              
برای تامين ملزومات کارکرد                    
سرمايه بايد به معيشت کارگران و          

او هم  .  مردم زحمتکش تعرض کند     
ميداند که برای مقابله با بحران                   
اقتصادی و کسری بودجه بايد بار            
بحران را بر دوش مردم تحميل                 

. کرد و به معيشتشان تعرض کرد            
کسی چنين سياستی را بر او ديکته          

برای درک ملزومات     .  نکرده است  
کارکرد نظام سرمايه داری نبايد              

 !متخصص علوم فضايی بود

 

١٢٣شماره   
حذف سوبسيدهای دولتی در عين      
حال يک سياست مورد توافق               

. تمام جريانات بورژوايی است          
مساله اين نيست که به کدام                      
اردوی ارتجاعی بوروژايی تعلق     

اين سياست در اساس              .  دارند
. مورد توافق جملگی شان است          

جريانات متعدد متعلق به اردوی         
اسالمی و يا صف                  –ملی      

ناسيوناليسم محافظه کار و راست     
پرو غربی همگی در پيشبرد اين        

داريوش .  اقدامات شريکند          
. همايون موافق اين طرح است           
. خاتمی موافق اين طرح است              
. بنی صدر موافق اين طرح است      
. رفسنجانی موافق اين طرح است     

ضديت با کارگر و مردم                           
زحمتکش و وفاداری به                            
ملزومات اقتصادی و سياسی               
نظام سرمايه داری يک وجه                 

بی جهت نيست   .  اشتراکشان است 
که در برابر اين سياست رژيم               

  .اسالمی خفقان گرفته اند

 

اما اهداف اقتصادی به تنهايی               
بيان تمامی نيات پيشبرد اين                   

رژيم .  طرح ارتجاعی نيست           
اسالمی در عين حال اهداف                  
سياسی روشنی از پيشبرد اين               

اين سياست    .  طرح دنبال ميکند      
 در  ،يک لبه تعرضشان به مردم       

کنار سياست وحشيانه سرکوب و       
. مقابله با مردم بپاخواسته است           

تعرض اقتصادی رژيم همان                
اهداف سياسی را دنبال ميکند که        
دستگاه سرکوب اوباش اسالمی         
در خيابانها و در اوين و در                     
کهريزک و در گوهردشت دنبال        

اين سياست قرار است به       .  ميکند
همان اهدافی منجر شود که                     
طنابهای داری که بر گردن بهنود      
شجاعی در روز جهانی عليه                

 دنبال        ،اعدام آويزان کردند              
 بزانو در     ،فلج اقتصادی  .  ميکرد

آوردن مردم به لحاظ اقتصادی            
گوشه ای از سياست کلی مقابله با       

بی جهت   .  توده های مردم است      
نيست که در اولين فرصتی که              
بدست آورده اند و در گرماگرم            
جدال با مردم سرنگونی طلب               
پيشبرد اين سياست ارتجاعی را         

  .نيز در دستور قرار داده اند

 

 در بيش از      ،اما در طرف ديگر     
 در  ،ده هزار کيلومتر آنطرف تر      

واشنگتن نيز سياست مشابهی در         
 اما با عنوانی              ،کنگره آمريکا    

سياست .  متفاوت به تصويب رسيد   
گسترش تحريمهای اقتصادی عليه     

تحريم فروش       .  رژيم اسالمی      
بنزين به ايران يکی از اقالم                     

اين سياست که     .  مورد نظر است    
در ظاهر آن اقدامی عليه رژيم               
اسالمی و سياستهای اتمی آن                  
است در واقع سياستی عليه مردم         
زحمتکش است و نتيجه اش تشديد       

اين يک  .  مشقات زندگی آنها است    
سياست بيمارگونه و ضد انسانی          
برای پيشبرد اهداف سياسی                    
اردوی ارتجاعی مقابل در جدال          
اين دو قطب تروريستی جهان                

  .معاصر است

 

تحريم اقتصادی يک سالح کشتار       
برای بررسی   .  دسته جمعی است    

عملکرد اين سياست راه دوری             
نتايج اعمال تحريمهای   .  نبايد رفت 

 در   ،اقتصادی گسترده در عراق       
 در برابرمان     ،گذشته ای نزديک    

بر طبق آمار منتشر       .  قرار دارند  
شده ماهانه نزديک به پنج هزار            
نفر کودک و سالمند جان خود را           
در قبال اين سياستها در عراق از         

ماهانه پنج هزار       .  دست ميدادند   
ميزان کشته    .  نفر برای ده سال         

شدگان ناشی از تحريم تکان دهنده      
در اين دوران    .  و وحشتناک است   
 هزار نفر      ۶٠٠نه تنها بيش از           

جان خود را از دست دادند بلکه             
قيمت اقالم مورد نياز مردم به                
شدت افزايش پيدا کرد و در عين           
حال دست جريانات و باندهای               
مافيايی سرمايه برای سود آوری         
و چپاول دسترنج مردم بيشتر از           

نه صدام و دستگاه       .  پيش باز شد    
آدمکشی اش تضعيف شدند و نه            
آمريکا و متحدين اش به اهداف             
اعالم شده و مورد نظر خود دست       

قربانيان تحريم اقتصادی        .  يافتند
تنها توده های        

  ٣صفحه 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نه تنها رژيم    .  مردم زحمتکش اند   
اسالمی در پس اين سياست                      

 بلکه با       ،نخواهد شد   "  تضعيف"
 عمال   ،تنزل شرايط زندگی مردم      

اين سياست به همان اهداف رژيم         
اسالمی از حذف سوبسيدها کمک      
ميکند و در همان راستا قرار                   

بعالوه سياست تحريم          .  ميگيرد
اقتصادی مستقل از نتايج آن بر              
موقعيت رژيم اسالمی يک                      
سياست قائم به ذات ضد جامعه و          

 .جنايتکارانه است

 

در پيشبرد اين سياست تمام                       
نيروهای بورژوايی در                              

. اپوزيسيون شريک نيستند                     
 ،جريانات راست پرو غربی                  

 مشروطه           ،سلطنت پرستان          
خواهان و برخی ديگر از                          
جريانات راست از حاميان                       
سرسخت اين سياست ارتجاعی            

گويا پيشبرد اين سياست يک        .  اند
گام آنها را به اهداف ارتجاعی               

گويی خانه  .  شان نزديک تر ميکند   
خرابی و فالکت مردم راه                         

. پيشروی شان را هموار ميکند            
اين .  نفرت انگيز و ارتجاعی است    

جريانات برای پيشبرد اين سياست     
. کرده اند    "  هزينه"خانمانسوز     

کرده اند و خود را به آب       "  تالش"
واقعيت اين است    .  و آتش زده اند     

که حمله نظامی و تحريم اقتصادی    
در زمره سياستهايی است که اين         
جريانات تحقق آن را از ملزومات      

  .پيشروی خود ميدانند

 

اما جريانات اصالح طلب                         
حکومتی و يا بخشهايی مختلف             

اسالمی مخالف       –جنبش ملی         
اتخاد سياست تحريمهای اقتصادی     

نه به داليل       .  عليه ايران هستند      
انسانی و يا به دليل دفاع از منافع          

. اقتصادی توده های مردم                        
برعکس به اين خاطر که اين                  
اقدام را گامی در جهت تشديد                  
تخاصمات ميان آمريکا و متحدين       
اش از يک طرف و رژيم اسالمی       

سياست .  از طرف ديگر ميدانند        
در دوران  .  اينها تنش زدايی است    

 

  اعمال تحريمهای اقتصادی،حذف سوبسيدها
 ...دو روی يک سياست ارتجاعی 

 اکنون  ،خاتمی اين سياست را داشتند   
. نيز همان سياست را دنبال ميکنند          

باال گرفتن رو در رويی ها را                      
سياستی مناسب برای جريان راست      

. و حاکم بر رژيم اسالمی ميدانند              
سياستی که دست آنها را در                           

 . پيشروی اهدافشان می بندد

  

اليحه حذف سوبسيدها و اليحه                  
اعمال تحريمها دو اقدام ضد انسانی       

هر دو  .  در يک صفحه تصوير است  
عليرغم ادعاهای پوچ خود اقدامی          

. عليه مردم زحمتکش است                         
اين .  قربانيانش مردم عادی اند              

جريانات عملکرد روزمره شان               
 جنگ شان   ،اقدامی عليه مردم است    

 ،تشديد وضعيت زندگی مردم است       
 هم عليه       ،صلح و بند و بستشان            

  .مردم است

 

يک سياست کمونيستی و انسانی              
مستلزم مقابله با هر دو سوی اين               
تقابل ارتجاعی و مقابله با نيروهای        

ما .  هر دو سوی اين کشمکش است       
به همان شدت که عليه رژيم                         
اسالمی و برای سرنگونی انقالبی          
آن مبارزه ميکنيم در عين حال بر            
عليه سياست حذف سوبسيدها و                 
اعمال تحريم اقتصادی بر جامعه             

سرنگونی رژيم     .  مبارزه ميکنيم     
اسالمی و شکست سياستهای نظم            
نوينی و ارتجاعی دول غربی                     
سياست شناخته شده ما در مقابله با           

مبارزه ما     .  چنين شرايطی است        
برای سرنگونی رژيم اسالمی بر            
خالف جريانات سياست دست                    
راستی و بورژوايی متضمن مبارزه     
برای رفاه بيشتر و حقوق مدنی و             
بهبود زندگی مادی و سياسی جامعه       

 .  است

 

"  برابری و رفاه         ،آزادی"منشور    
مطالبات فوری و عاجل اقتصادی و      
سياسی ما را در شرايط حاضر بيان       

در شرايطی که جريانات           .  ميکند
متعدد و رنگارنگ بوروژايی چه            
در حاکميت ارتجاعی و چه در                   

پيشبرد اهدافشان        "  اپوزيسيون"

١٢٣شماره   
مستلزم سرکوب خونين و فقر و          

 حزب اتحاد      ،فالکت مردم است     
کمونيسم کارگری برای تحقق              
مطالبات رفاهی زير مبارزه                 

 . ميکند
  

 رفاه"

تعيين حداقل      :  حداقل دستمزد     
دستمزد مکفى توسط نمايندگان         

. تشکل های سراسری کارگری         
در شرايط کنونی حداقل دستمزد        

 .بايد يک ميليون تومان باشد              
پرداخت بيمه      :  بيمه بيکاری     

بيکاری مکفی برای همه افراد           

پرداخت .  بيکار و آماده به کار           
بيمه بازنشستگی معادل حداقل            

 طب و درمان            .دستمزد رسمی   
رايگان و قابل دسترس، آموزش       
رايگان در تمامی سطوح، تامين         

: مسکن مناسب برای همگان               
هزينه مسکن نبايد از ده درصد            
درآمد فرد يا خانواده بيشتر                     

 ".باشد

 

تحقق مطالبات اين منشور گامی           
در جهت بهبود زندگی توده های          
مردم و در گرو سرنگونی انقالبی      

  *.رژيم آدمکشان اسالمی است

 تجمع و اعتراض 
 !در بولوار فردوس تهران

 

 ، ظهر  ١١ مهر ماه از ساعت           ٢٧ روز دوشنبه       ،بنا به خبر دريافتى      
 نفر در اعتراض به دزدى سرمايه داران در برابر شرکت              ۶٠بيش از   

وابسته به حکومت اسالمی          "  سامان ليزينگ خودرو      "کالهبرداری    
 . دست به تجمع و اعتراض زدند

 

تجمع کنندگان معترض در حاليکه در برابر دفتر اين شرکت در وسط                 
خيابان روی آسفالت نشسته بودند  به مدت نيم ساعت خيابان را بند                         

در همين حال جمعيت زيادی از      .  آورده و مانع از تردد اتومبيل ها شدند       
در اين اثنا بالفاصله اين      .  جوانان و مردم نيز به تجمع کنندگان پيوستند         

منطقه به محاصره نيروهای وحشت زده سرکوبگر پليس و لباس                           
مزدوران ضد شورش در حاليکه ميکوشيدند با                 .  شخصی ها درآمد     

 با عجله ماشينهائی را      ،تهديد و ارعاب مردم معترض را متفرق نمايند         
که به نشانه حمايت از تجمع کنندگان بوق ميزدند با تهديد به خيابانهای                

اين اعتراض بمدت دو ساعت ادامه يافت اما           .  اطراف هدايت ميکردند   
اين منطقه تا عصر محل جوالن انواع سرکوبگران اطالعاتی و پليس                

 .بود
 

 مبالغ هنگفتی    ،شرکت سامان ليزينگ خودرو از دو سال پيش تاکنون             
 دريافت   ،از متقاضيان خريد خودرو قسطی          "  پيش دريافت  "بعنوان   

يکی از شرکت   .  نموده بدون اينکه خودروئی به متقاضيان واگذار نمايد        
کنندگان در تجمع امروز ميگفت تا اين لحظه مسئولين شرکت سامان                   

 ميليارد تومان پول مردم را باال کشيده اند و به ريش ما مال          ٧٠بيش از  
 !باختگان ميخندند

 

انواع شرکتهای کالهبرداری ليزينگ خودرو که در شهر تهران                            
 عمدتا متعلق به باندهای اوباش اسالمی بوده و يا به طرقی              ،گسترده اند 

. دارای روابط خاص با باندهای دزدی در ايران خودرو و سايپا ميباشند       
اين شرکتها تحت حمايت حکومت اسالمی و بخصوص قوه قضائيه                     

 .ميباشند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢٠ – ١٣٨٨ مهر ٢٨



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ٢٠٠٩ اکتبر    ۶ و    ۵در روزهای    
يک کنفرانس بين المللی با عنوان        

يک آلترناتيو     –صلح و امنيت        "
 ،در شهر اسکوپيه          "  فمينيستی

اين .  پايتخت مقدونيه برگزار شد       
 ،کنفرانس توسط سازمان آنتيکو         

يک سازمان مدافع حقوق زنان و         
های "  اقليت"متشکل از زنان            

 بمناسبت     ،مختلف ساکن مقدونيه      
 ،دهمين سالگرد تاسيس آن                       

آنتيکو دہ سال          .  برگزار ميشد    
 چند سال پس از جدايی                   ،پيش

 بمنظور    ،مقدونيه از يوگسالوی      
مبارزہ برای بهبود حقوق و                     
موقعيت زنان در جامعه و ايجاد           

های "  مليت"همبستگی ميان            
مختلف ساکن مقدونيه تشکيل شدہ       

  .است

 

در زمان        ١٩٩٩در سپتامبر        
جنگ کوساوو و بحران پناهندگی       

 فعالين و رهبران       ،در اين منطقه    
جنبش زنان در مقدونيه در                       

متحول کردن     "سميناری با تم             
گرد "  درگيری ها و ايجاد صلح         

. آمدند و آنتيکو را بنيان گذاشتند           
هدف از ايجاد اين سازمان تالشی       

ارائه يک پاسخ فمينيستی       "برای   
به نيازهای جنبش زنان برای                 
تغيير سازماندهی بمنظور قدرت        
يابی زنان و هويت آنها از طريق          
فائق آمدن به مرزهای قومی                   

آنتيکو سازمانی است که          ."  بود
برای امحای مردساالری مبارزہ        

 اما با توجه به جنگ                      ،ميکند
قومی در          –خونين ملی                
 تمرکز بسياری    ،يوگسالوی سابق 

بر مساله قومی و رفع موانع و                
. قومی دارد    –جدايی های ملی         

ميتوان گفت که مبارزہ عليه                    
مردساالری و تبعيضات و جدايی       

قومی اهداف اصلی اين           –ملی   
اين .  سازمان را تشکيل ميدهد            

سازمان طی اين دہ سال رشد                  
ضمن .  چشمگيری داشته است         

تالش برای تغيير موقعيت زنان و       
ايجاد همبستگی ساکنين در                      

 در مقدونيهجهانى   صلح و همبستگی  ، برای سکوالريسم،شرکت در کنفرانس بين المللی عليه زن ستيزی
 

 کارگری –نياز جهان به آلترناتيو کمونيستی 
 

 آذر ماجدی

 رهبری و فعالين اين                   ،مقدونيه
سازمان به لزوم سازماندهی يک           
حرکت بين المللی واقف شدند و               
تشکيل اين کنفرانس با هدف                      
برداشتن اولين قدم ها در اين جهت        

 .سازمان يافت

 نفر سخنران    ٣٠در اين کنفرانس       
 ، آمريکا    ،از کشورهای مختلف         

 ، ايتاليا    ، ارمنستان    ، اردن    ،آلبانی
 ، صربستان   ، سوئد   ، ترکيه   ،ايران
 ، کاسوو  ، فلسطين  ، فرانسه  ،عراق

 ، لهستان        ، گرجستان        ،کرواسی
 مصر و مقدونيه                      ،مجارستان

طی دو روز            .  شرکت داشتند     
مباحث بسيار جالب و فشردہ ای             
در رابطه با موقعيت زنان در                   
شرايط جنگ و درگيری های                   

 استفادہ از تجاوز جنسی به      ،نظامی
 ،زنان بعنوان يک سالح نظامی             

 تالش برای    ،مبارزہ عليه خشونت   
 برای  ،استقرار صلح پايدار جهانی    

 عليه زن ستيزی     ،احقاق حقوق زن  
 در رابطه با ايجاد        ،و مردساالری 

همبستگی و مبارزہ با اختالفات              
سخنرانان هر   .  قومی انجام گرفت    

يک به جنبه ای از مسائل فوق                   
آمارهای بسيار تکان          .  پرداختند

دهندہ ای از وسعت خشونت عليه           
. زنان در سراسر جهان ارائه شد           

طبق گزارشات مطروحه در                     
 حتی در پيشرفته ترين            ،کنفرانس

 ،کشورها از نظر موقعيت زنان             
ابعاد بيحقوقی زنان و اعمال                      
خشونت نسبت به آنها شوک آور             

١٢٣شماره   

  .است
 

مهمان افتخاری اين کنفرانس                
 نويسندہ و فعال       ،نوال السعداوی  

سرشناس مدافع حقوق زن از                
حضور نوال با            .  مصر بود     

استقبال بسيار گرم کليه حاضرين      
همه با اشتياق به           .  روبرو شد   

سخنان وی گوش دادند و با ابراز        
احساسات گرم حس احترام و                
عالقه خود را نسبت به اين                      
مبارز قديمی حقوق زن نشان                

نکته ای که برای خود من        .  دادند
جالب توجه بود تغيير موضع                

 علی      ،نوال نسبت به مذهب               
 و اسالم بطور خاص                ،العموم
طی پانزدہ سال گذشته اين          .  بود

سومين بار بود که با نوال در                 
. يک کنفرانس شرکت ميکردم            

اولين بار که او را در نيمه دہ نود      
 نوال مدافع   ،ميالدی مالقات کردم  

حاضر .  تز نسبيت فرهنگی بود       
نبود اسالم يا جمهوری اسالمی           

حتی .  را مورد نقد قرار دهد               
زمانيکه مستقيما او را خطاب               
قرار دادم و از وضعيت اسفناک         
زنان در ايران تحت رژيم                        

 باز حاضر نشد که       ،اسالمی گفتم 
اين رژيم يا جريانات اسالمی را         

 در   ٢٠٠٠در سال     .  محکوم کند  
کنفرانسی در لندن هر دو                         

نوال با گرمی از     .  سخنران بوديم 
سخنرانی و مواضع من در نقد              

 رژيم      ، جنبش اسالمی          ،اسالم

اسالمی و تز نسبيت فرهنگی و             
در دفاع از جهانشمول بودن                    

اما .  حقوق زنان استقبال کرد             
. معتقد بود که من تندروی ميکنم          

بنظر او بايد جنبه تعادل را                        
در   ٢٠٠٩در سال      .  رعايت کنم  

 نوال شديدا تز نسبيت               ،مقدونيه
از .  فرهنگی را مورد نقد قرار داد     

سکوالريسم با هيجان دفاع کرد و        
گفت که مذهب بايد امری                           

اين تغيير موضع   .  خصوصی باشد 
  .را با گرمی استقبال کردم

 

اين کنفرانس در يوگسالوی سابق       
 ١٩٩٠در دهه        .  برگزار ميشد   

يوگسالوی شاهد يک جنگ                     
قومی بود و اين         –وحشيانه ملی     

کشور اکنون به چند کشور مجزا          
 ،بجز بوسنيا    .  تقسيم شدہ است        

نمايندگانی از هر يکی از اين                  
کشورهای تازہ تاسيس در                        

تمام اين  .  کنفرانس حضور داشتند   
افراد از بدتر شدن شرايط زيست         
و حقوق زنان و مردم بطور کلی           

از خشونت های       .  سخن ميگفتند   
قومی که به ناگهان جرقه زد و                

 ،تمام منطقه را به آتش کشيد                    
 ،جدايی ها     .  صحبت ميکردند     

 – مساله ملی     ،عليرغم تصور عام  
قومی را در اين منطقه کاهش                 

طبق شهادت اين          .  ندادہ است    
قومی در    – تبعيضات ملی    ،فعالين

اقليت های  "اين کشورها نسبت به      
بسيار بيشتر از يوگسالوی       "  ملی

لذا بسياری از             .  سابق است      
سخنرانان و بويژہ برگزار                       
کنندگان بر مبارزہ با تبعيضات و        

ملی و ايجاد        –اختالفات قومی      
همبستگی ميان اين بخش ها در             

 .جامعه تاکيد بسيار داشتند

 

 ،افشای مذهب و دستگاہ مذهبی           
 ،کليسای کاتوليک و ارتودوکس         

اسالم و مذهب      
  ۵صفحه 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يهود در ايجاد خشونت در جامعه         
و اشاعه بيحقوقی زنان و تحکيم           
نظام مرد ساالر و زن ستيز يکی          
از نکات مهم ديگر مورد بحث در       

در کنفرانس مطرح   .  کنفرانس بود 
شد که موقعيت زنان در دو دهه             
اخير در سطح جهان به عقب رفته      

آفيشی در کنفرانس ارائه          .  است
عقبگرد در    "شد که شعار آن                

. بود"  حقوق زنان را متوقف کنيم      
کليه سخنرانان بر لزوم يک                     
همبستگی بين المللی برای تغيير          
اين شرايط و لزوم شکل دهی به            
يک جنبش قوی سکوالر برای              
دفاع از حقوق زنان هم قول و هم          

 .نظر بودند

 

در بسياری از سخنرانی ها به                
وجود تفاوت ها و تنوعات ميان            

تاکيد ميشد که      .  افراد تاکيد ميشد    
بايد با احترام به اين تفاوت ها و             
تنوعات ميان بخش های مختلف           
همبستگی ايجاد کرد و برای صلح      
و هارمونی و عليه مردساالری            

برايم مشهود بود که     .  مبارزہ کرد 
اينهمه ارجاع به تفاوت ها نتيجه           
تراژدی دهه گذشته در بالکان و           
دو دهه اخير در جمهوری های             
سابق شوروی و کال در سراسر            

چرا که آنچه در اين        .  جهان است 
کنفرانس و در ميان شرکت                      

 نه تفاوت     ،کنندگان چشمگير بود    
. ها بلکه تشابهات بسيار آنها بود          

شب در جشنی که برگزار شدہ               
بود به عدہ ای اين مساله را                       

همه موافقت داشتند      .  يادآور شدم  
که شباهت ها بسيار بيشتر از                  

جالب اينجاست   .  تفاوت ها است     
که تا آنجا که به شهروند های                   
يوگسالوی سابق و کشورهای جدا     

 حتی از نظر    ،شدہ فعلی برميگردد  
 رقص و        ، غذا   ، زبان   ،فرهنگی

ديگر .  موزيک هم مثل هم بودند        
حتی بعينه ميديدم که اين جنگ               
ناسيوناليستی حاصل ويروسی بود    
که به اين جامعه تزريق شد و در           
جامعه ای که بعلت پايان جنگ              
سرد و فروپاشی شوروی دچار            
گيجی و خالء ايدئولوژيک بود و         
به اين اعتبار مصنوعيت خود را         

نياز جهان به آلترناتيو کمونيستی 
 ...کارگری  –

 –در قبال تبليغات فاشيستی قومی            
ملی از دست دادہ بود و در                             
شرايطی که فاتحين جنگ سرد بر           

 اين     ،طبل ناسيوناليسم ميکوبيدند         
ويروس سريعا به يک اپيدمی                     

  .ناسيوناليستی بدل شد

 

اکثر سخنرانان بر يک آلترناتيو                
فمينيستی برای حل اين معضالت            

اما .  اساسی بين المللی تاکيد داشتند       
هيچکدام اجزاء اين آلترناتيو را                 

فقط از يک           .  روشن نميکردند     
آلترناتيو مبهم فمينيستی صحبت               

در اين رابطه نيز کامال          .  ميکردند
خالء ايدئولوژيک را ميشد احساس       

همه معضل را مشاهدہ                  .  کرد
 کمبودها را ميديدند و                 ،ميکردند

بدنبال يک راہ حل و آلترناتيو                     
در .  جهانی يا جهانشمول ميگشتند        

 در شرايط بی اعتبار                  ،نظرشان
 و       ،شدن آلترناتيو سوسياليستی            

حاکميت هيوالی سرمايه داری و             
تاخت و تاز قومی گری و                               

 فمينيسم يک آلترناتيو         ،ناسيوناليسم
 ،فمينيسم.  جهانشمول جلوہ ميکرد      

 حذف زيادہ روی    ،دموکراسی وسيع 
 اينها بعنوان راہ      ،های سيستم حاکم   

اما هيچيک  .  حل خودنمايی ميکردند  
يک طرح يا يک نقشه عمل روشن          

  .برای ارائه در اختيار نداشت

 

 تصميم گرفتم   ،با مشاهدہ اين شرايط   
که سخنرانی اوليه ام را که قرار                
بود در رابطه با ايران و جنبش                   

 به کناری گذارم و      ،آزادی زن باشد  
در همان وقت محدودی که داشتم              

وقت .  کمی به اين معضالت بپردازم  
برای ارائه يک سخنرانی جامع و            
منسجم در مورد آلترناتيو راديکال         

بنابراين .  و کمونيسم کارگری نبود      
فقط ميتوانستم به وجوهی از مساله         

تصميم گرفتم ديدگاہ              .  بپردازم
 ،فمينستی را مورد سوال قرار دهم         

معضل اجتماعی را از صرف                   
خشونت به زنان فراتر ببرم و به               

  .ناسيوناليسم اشارہ کنم

 

در سخنرانيم به مقوله خشونت                   

١٢٣شماره   

گفتم که تصور عمومی      .  پرداختم
 خشونت فيزيکی يا        ،از خشونت  
اما خشونت مقوله      .  زبانی است  

فقر يک  .  ای بسيار وسيعتر است    
تبعيض و   .  خشونت عميق است     

کودکی .  بيعدالتی خشونت است      
که در يک خانوادہ فقير متولد                
ميشود و از همان ابتدا طعم                     
محروميت را ميچشد مورد عميق     

. ترين خشونت ها قرار ميگيرد           
برای رفع خشونت بايد عليه                   

 نابرابری و    ، بی عدالتی   ،تبعيض
آلترناتيو .  فقر مبارزہ کرد               

فمينيستی و راہ حل باصطالح              
زنانه به مسائل را مورد نقد قرار        

با اشارہ به تجربه زندگی           .  دادم
 اعالم کردم که         ،شخصی خودم  

اين دو قطبی که گويی مردان                
همه مردساالر اند و زنان مدافع          

.  يک افسانه بيش نيست       ،برابری
ما با يک ايدئولوژی مواجه                    
هستيم که مرد و زن هر دو                      

اين .  محصول آن هستند                   
ايدئولوژی ذهنيت و رفتار مرد و       

اين .   هر دو را شکل ميدهد         ،زن
تصور که اگر پنجاہ درصد                     
حکومت و پارلمان در انحصار          

 صلح برقرار خواهد       ،زنان باشد  
گفتم .   يک توهم محض است     ،بود

 بنظر من جوابگو     ،که سوسياليسم 
  .است

 

 به موقعيت زنان      ،سپس به ايران   
 حجاب       ،تحت رژيم اسالمی            

 آپارتايد جنسی و خيزش      ،اجباری
اخير مردم و نقش برجسته زنان          

يادآور شدم   .  در آن اشارہ کردم       
که جنبش آزادی زن در ايران               
ظرفيت های انقالبی بسيار                     
گستردہ ای دارد و در صورت             
پيروزی موقعيت زنان در کل              
دنيای تحت اسالم را متحول                   

مطرح کردم که گفته    .  خواهد کرد 
ميشود انقالب خشونت است و              
مردم ايران فقط کمی تغيير                     

اين يک دروغ بزرگ      .  ميخواهند
 ،مردم در ايران هر روز        .  است

هر ساعت و هر لحظه دارند                  

خشونت را به وحشيانه ترين                   
شکلی با پوست و گوشت لمس               

 وقتی آزادی شان سلب              ،ميکنند
 وقتی بزور سر زنان                  ،ميشود

 برای رابطه              ،حجاب ميکنند      
جنسی خارج از ازدواج                              

 فقر وسيع و      ،سنگسارشان ميکنند 
 ،عميقی که در جامعه حاکم است         

کارگرانی که چند ماہ چند ماہ                  
 دختران    ،حقوق دريافت نميکنند      

جوان و زنانی که زير فشار فقر            
 همه بطور   ،به فحشاء در ميغلطند    

روزمرہ مورد خشونت                              
لذا .  سيستماتيک قرار ميگيرند         

مردمی که عليه اين خشونت                    
 اين    ،سازمانيافته انقالب ميکنند       

انقالب تالشی برای امحای                      
خشونت است و بايد مورد                         
پشتيبانی و حمايت تمام                                
آزاديخواهان و مبارزين حقوق             

در پايان بر لزوم     .  زن قرار گيرد   
سازماندهی يک جنبش وسيع بين        
المللی سکوالر برای دفاع از                  
حقوق زن و برابری همه انسان             
ها و ايجاد يک دنيای بهتر تاکيد             

 . کردم

 

سخنرانی با استقبال گرم روبرو           
شد و مدراتور از جانب کنفرانس         
با مبارزہ زنان در ايران اعالم               

 همينطور             .همبستگی کرد            
تلويزيون مقدونيه گفتگوئى با آذر       
ماجدى پيرامون جنبش آزادى زن       
و اوضاع سياسى ايران ترتيب              

 .داد

 

ليکا نادارايا از گرجستان در                   
مورد فروپاشی توهمات پس از            

گفت .  سقوط شوروی صحبت کرد   
که زنان در رژيم سابق نيز مورد         

اما پس  .   آزاد نبودند،تبعيض بودند 
از سقوط شوروی وضعيت زنان         
بويژہ از نظر حقوق اجتماعی و           

او .  اقتصادی بسيار بدتر شدہ است    
نيز از رشد ناگوار ناسيوناليسم در      

نينا .  گرجستان سخن گفت                
سانکاری از          

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موقعيت خفقان آور در لهستان و          
قدرت لجام گسيخته کليسای                     

 و وخيم شدن وضع                 ،کاتوليک
. زنان در لهستان صحبت کرد               

ينار محمد در يک سخنرانی                    
بسيار زيبا و تکان دهندہ از                       

 جوانان و مردم          ،وضعيت زنان   
از رشد    .  در عراق سخن گفت          

مذهبی و      –جنبش های قومی           
 از نقش آمريکا      ،جنگ ُآنها با هم     

 –در دامن زدن به هويت قومی             
 از بيحقوقی        ،مذهبی در عراق       

زنان و خشونت عليه آنها و عليه           
 از به بردگی             ،هم جنسگرايان    

کشيدن زنان و دختران جوان                  
عراقی و فروش آنها در                              

ينار با مهارت   .  کشورهای همسايه 
خاصی موقعيت تراژيک جامعه         
عراق را پس از حمله آمريکا و             

فاتما .  انگلستان به تصوير کشيد        
قاسم از خشونت هر روزہ ای که          
بر فلسطينی ها در مناطق اشغالی        
و در اسرائيل اعمال ميشود                      

از خراب کردن        .  صحبت کرد   
 از نابودی   ،خانه های فلسطينی ها   

دهات و شهرهای آنها و تبعيض            
سيستماتيکی که نسبت به آنها                  

 .اعمال ميشود

 

در اين کنفرانس دو دسته در کنار        
اکتيويست .  هم قرار گرفته بودند       

ها و نمايندگان سازمان های بين           
المللی که منابع مالی در اختيار              
برخی از اين سازمان ها قرار                

 ،نکته ای که آزارم ميداد       .  ميدهند
وابسته شدن بيش از پيش                            
اکتيويسم سياسی به کمک های              
مالی سازمان های بين المللی                  

تشکل هايی که پيش از اين        .  است
فعاليت داوطلبانه و جنبشی شيوہ          
کارشان بود اکنون به ان جی او             
تغيير ماهيت دادہ اند و البيسم به           
يک وجه مهم فعاليت شان بدل                

اين سازمان ها بمنظور    .  شدہ است 
 که البته برای                 ،دريافت پول     

 بعضا   ،پيشرفت کار حياتی است       
موضوع و شکل فعاليت خود را           

پروژہ هايی را         .  تغيير ميدهند    
اتخاذ ميکنند که قابل فروش به               

جايگزينی .  اين سازمان ها است       

نياز جهان به آلترناتيو کمونيستی 
 ...کارگری  –

جنبشی با البيسم        –کار تودہ ای         
 .بشدت آزار دهندہ است

در پانلی که از فعاليت های سازمان        
ملل در مورد حقوق زن صحبت               

گفتم .   سوالی را طرح کردم         ،ميشد
 ،اکنون پانزدہ سال از کنفرانس پکن     

بيش از بيست سال از کنفرانس بين         
المللی نايروبی و سی سال از اولين         
کنفرانس بين المللی در مورد حقوق       
زنان به سازماندهی سازمان ملل             

اما طی اين سی سال                 .  ميگذرد
وضعيت زنان در سراسر جهان               

آيا .  وخيم تر و اسفناک تر شدہ است       
فکر نميکنيد که سازمان ملل                        
جوابگو نيست و بايد راہ ديگری را        
برای تغيير وضعيت زنان و بهبود          
شرايط شان اتخاذ کرد؟ اين يک                
سوال واقعی است که بايد در مقابل          
فعالين حقوق زن و فعالين اجتماعی        

سازمان .  در سطحی جهان گذاشت      
ملل و کليه اين سازمان های از نوع        
خيريه هيچگونه بهبودی در                         

 ، در امحای فقر            ،وضعيت زنان    
کاهش تبعيض و بهبود عدالت در             

اينها بعضا    .  جهان انجام نميدهند       
 بعضا   ،نقش سوپاپ اطمينان دارند      

نقش ترمز برای جنبش های                         
اين .  اجتماعی را بازی ميکنند              

سازمان ها رفرميسم را در عريان          
ترين و فاسد ترين شکل آن به                      

  .نمايش ميگذارند

 

در پايان فراخوانی برای ايجاد يک         
جنبش وسيع سکوالر عليه                            

 ،مردساالری و برابری انسان ها            
برای ايجاد صلح و عليه قلدری                  
امپرياليستی از جانب                                        
سازماندهندگان کنفرانس تنظيم و به      
کنفرانس ارائه شد که با استقبال                 

اين .  کليه شرکت کنندگان روبرو شد    
فراخوان سازماندهی يک کنفرانس       
بين المللی با اين تم را برای سال                

من نيز    .   پيش بينی کرد           ٢٠١٠
پيامی تهيه کردم در محکوميت                  

 ،رژيم اسالمی در اعمال تبعيض            
 حجاب اجباری و آپارتايد        ،خشونت

جنسی بر زنان در ايران و اعالم              
 ،همبستگی با جنبش آزادی زن                 

بويژہ در شرايط سخت کنونی که             
مورد تائيد و استقبال کنفرانس قرار       

١٢٣شماره   
  .گرفت

 

در حاشيه کنفرانس در روز پس         
از پايان کنفرانس تعدادی از                  
سخنرانان در کنار ميز صبحانه          
در مورد کنفرانس سال آتی                    

نوال السعداوی    .  صحبت کرديم   
پيشنهاد کرد که اين کنفرانس را           

 در قاهرہ         ٢٠١٠در دسامبر          
نوال گفت که فی        .  برگزار کنيم  

الحال کنفرانسی در دفاع از                    
حقوق زن برای اين تاريخ در                
قاهرہ برنامه ريزی شدہ است و          
خوب است که اين دو کنفرانس             

همه از اين پيشنهاد  . را ادغام کنيم 
استقبال کرديم و قرار شد که                   
کنفرانسی با تم برابری زن و                 

 ٢٠١٠سکوالريسم در دسامبر           

کميته .  در قاهرہ سازمان دهيم          
موقتی انتخاب شد تا تدارکات               

  .اوليه را عهدہ دار شود

 

اسناد کنفرانس آنتيکو بزودی               
بشکل دی وی دی و کتبی منتشر         

اين کنفرانس يک         .  خواهد شد    
. تجربه بسيار مهم و آموزندہ بود       

بالکان سمبلی است از پيروزی           
 از سرمستی سرمايه        ،نظم نوين  

عنان گسيخته که در جشن                        
پيروزی اش بر سرمايه داری              

 که آن را شکست                           ،دولتی
" پايان تاريخ    "،سوسياليسم ناميد  
حضور در      .  را اعالم کرد           

يوگسالوی سابق در آستانه                     
دهمين سالگرد فروپاشی ديوار           

 شنيدن صحبت های زنانی     ،برلين
که با نوستالژی از دورہ قبل از            

 تالش       ،جنگ سخن ميگفتند             
همگی برای يافتن يک راہ حل             
جهانی برای حل معضالت پايه           
ای اجتماعی که با آن دست و                 

 توافق همگی    ،پنجه نرم ميکردند   
 ،که اين معضالت جهانشمول اند      

حتی اگر شکل بروز آنها بعضا با    
 اين سخنان    ،يکديگر متفاوت باشد  

زيبا و تاريخی منصور حکمت را       
 .در خاطرم زندہ کرد

 

ديديم که  سقوط بلوک شرق، که     "
اين اواخر ديگر فقط در تبليغات            
عوام فريب ترين سخنگويان                   
پيمانهاى ورشو و ناتو و هالوترين      

اردوگاه "طرفدارانشان به آن                 
اطالق ميشد، يک         "  سوسياليسم

زلزله سياسى و اجتماعى بود که          
نفس حذف   .  کل دنيا را تکان داد        

يک قطب از جهانى دو قطبى،               
جهانى که همه چيزش، از اقتصاد       
و توليد تا علم و هنر، براى دهها            
سال بر محور تقابل اين دو قطب           
شکل گرفته بود، به اندازه کافى            

اما آنچه در    .  زير و رو کننده بود      
قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده        
بود، اين واقعيت بود که حاکمان           
جهان و گله وسيع سخنگويان و             
مبلغين جيره خوارشان در                        
دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند          
سقوط شرق را سقوط کمونيسم و         
پايان سوسياليسم و مارکسيسم                

کل اين شعبده بازى     .  تصوير کنند 
البته بيش از شش سال بطول                   
نيانجاميد و تمام شواهد امروز               
حاکى از اينست که اين دوران                

. فريب ديگر به سر رسيده است           
. اما اين شش سال دنيا را تکان داد       

اين پايان سوسياليسم نبود، اما                
سرنخى بود به اينکه پايان                         
سوسياليسم واقعا چه کابوسى                 
ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان        
سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم      

سوسياليسم، به    "  خطر"و بدون       
معلوم .  چه منجالبى بدل ميشود         

شد جهان، از حاکم و محکوم،                 
سوسياليسم را با تغيير تداعى                  

پايان سوسياليسم را پايان        .  ميکند
معلوم شد پايان       .  تاريخ خواندند   

سوسياليسم پايان توقع برابرى               
است، پايان آزاد انديشى و ترقى           
خواهى است، پايان توقع رفاه                 
است، پايان اميد به زندگى بهتر             

پايان .  براى بشريت است                 
سوسياليسم را حاکميت بالمنازع         
قانون جنگل و اصالت زور در              
اقتصاد و سياست و فرهنگ معنى       

و بالفاصله فاشيسم،              .  کردند
راسيسم، مرد ساالرى، قوم                     
پرستى، مذهب، جامعه ستيزى و         
زورگويى از هر منفذ جامعه                   

 . *بيرون زد
 

 ) تاريخ شکست نخوردگان ا ز(



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امسال نود و دومين سالگرد                     
. انقالب اآتبر را گرامی ميداريم          

 چهره دنيای    ،لنين و انقالب اآتبر    
آزادی .  معاصر را دگرگون آردند   

 رفع  ، رفاه ، برابری ،های سياسی 
 رفع    ،نابرابری و ستم بر زنان            

 و مبارزه برای لغو               ،ستم ملی   
مالكيت خصوصی و استثمار آه          
بعنوان آرمان و آرمانخواهی                  
مطرح بود برای اولين بار و با               
وقوع انقالب اآتبر در سطح                    

لنين .   معنای عملی پيدا آرد    ،جهان
 تصوير ديگری      ،و انقالب اآتبر     

از آمونيسم و آمونيستها را به                
 ،انقالب اآتبر   .  دنيا نشان دادند       

امكان پذيری سوسياليسم و انقالب      
دست .  آمونيستی را اثبات آرد         

بردن حزب آمونيستی به قدرت           
سياسی از تجارب مهم انقالب                

انقالب اآتبربه دنيا       .  اآتبر است   
نشان داد آه آمونيسم نه صرفا               
بعنوان يك ايده و آرمان بلكه                     
بعنوان نيروی تغييردهنده و زير         
و رو آننده دنيای سرمايه به                     

. قدرت سياسی دست خواهد برد          
کمونيسم برای تغييرات ماکرو و         
گسترده در زندگی مردم نيازمند          

اين .  تصرف قدرت سياسی است      
يک دستاورد عظيم انقالب اکتبر         

 ، برابری ،مهر آزاديخواهی .  است
انسانيت و انقالب آارگری با                  
انقالب اآتبر بر سراسر آره                    

درمقابل .  زمين آوبيده شد                
 ، جهل    ، استثمار    ، فقر    ،بربريت
 و نابرابری        ، ديكتاتوری   ،جنگ

 با انقالب       ،دنيای سرمايه داری      
 ، صلح     ، برابری     ،اکتبر آزادی     

 وحكومت     ، حقوق انسانی        ،رفاه
آارگری شورائی چراغ انسانيت        

آمونيسم و حكومت آارگری      .  شد
بعنوان سمبل آزادی و برابری در       

درمقابل .  سراسر دنيا مطرح شد       
 قطب آمونيسم           ،قطب سرمايه     

برای اولين  .  اعالم موجوديت آرد  
بار در جهان با انقالب اکتبر                    
بشريت توانست هر چند برای                
دوره ای کوتاه نمونه ای از يک            
حکومت کارگری و سوسياليستی       

 .را تجربه کند

  ،زنده باد انقالب اآتبر
 زنده باد انقالب آارگری در ايران

 

 محمود احمدی   

 اين مهم ترين           ،اما انقالب اآتبر       
انقالب قرن بيست نتوانست پيروز          
شود و در انجام رسالت اقتصادی             

طبقه آارگر    .  خود شكست خورد      
 عليرغم در اختيار گرفتن           ،روسيه

قدرت سياسی و در هم آوبيدن                    
قدرت سياسی و دولتی بورژوازی         
نتوانست بنيان اقتصادی نظام                     
سرمايه داری در روسيه را                          

بعلت فقدان يك افق و              .  تغييردهد
برنامه آارگری و سوسياليستی                 

 ،برای تغييرمناسبات اقتصادی                
مناسبات آار مزدی و مالكيت                     
خصوصی سرمايه به شكل سرمايه        

شكست .  داری دولتی باز توليد شد        
طبقه آارگر در انقالب اقتصادی و         

 به شكست طبقه          ،لغو آار مزدی      
آارگر در قدرت سياسی انجاميد و          
دولت نو ظهور بورژوايی مبتنی بر      
سرمايه داری دولتی بجای حكومت       
آارگری نشست و انقالب و                          
حكومت آارگری ناشی از انقالب           

                                                                          ..اکتبر شكست خورد

 

شكست انقالب اآتبر و آمونيسم                
آارگری به جريانات مختلف غير           
آارگری آه در پوشش آمونيسم                

شاخه ها  .  فعاليت ميكردند دامن زد     
وانواع گوناگون آمونيسم بورژوائی    
در قرن گذشته قد علم آردند و                     
آمونيسم آارگری و مارآسيسم را          

جنبه های مختلف     .  به عقب راندند    
تئوری مارآسيسم توسط آمونيسم           
بورژوائی بمنظور پيشبرد اهداف          
راست و بورژوايی شان مورد                   

در اثر  .  تغيير و تحريف قرار گرفت    
اين شکست و تغيير و تحوالت                   

کمونيسم "ناشی از آن در صفوف            
مرآز ثقل طبقاتی و                 "  موجود

اجتماعی آمونيسم به  طيف وسيعی       
از اقشار خرده بورژوازی و                       

١٢٣شماره   
در غياب   .  بورژوازی منتقل شد    

يك جنبش قوی آمونيسم                            
 طبقه آارگر برای                 ،آارگری

مدتهای مديدی نتوانست حضور        
قدرتمند و مستقلی درصحنه                   
سياست دنيا داشته باشد و عمال             
طيف وسيعی از اقشار غير                    

 ،آارگری و آمونيسم بورژوايی       
بستر اصلی آمونيسم را تشكيل            

 .ميدادند

                                                                      

اما اين انواع گوناگون آمونيسم           
بورژوائی با شكست شوروی در       
دهه نود خود نيز به بن بست                   
رسيدند و در مقابل سرمايه داری       
بازار آزاد و رقابتی شکست                   

با شكست بلوك شرق و       .  خوردند
 بورژوازی تبليغات              ،شوروی

مشمئز آننده ای را بر عليه هر             
گونه ايده َآزادی خواهی و                        

پايان .  انسانيت سازمان داد              
حکومت سرمايه داری دولتی              

پايان "حاکم بر شوروی را                     
اما همه   .  اعالم آردند  "  آمونيسم

اين تبليغاتهای آر آننده بيش از           
يك دهه دوام نياورد و مجبور                
شدند آه از قول تئوريسينهای               
رنگارنگ خود اعالم آنند آه               
مارآس زنده است و آمونيسم               
آارگری و خطرانقالب آارگری       
بر فراز دنيای سرمايه در گشت          

  .و گذار است

 

 بارديگر      ،اوضاع آنونی دنيا          
زمينه را برای  رشد آمونيسم               

. آارگری فراهم آرده است                   
سرمايه داری بيش از هر زمان           
و در پس بحران جهانی خود بی          

آن فريادهای     .  آبرو شده است        
گوشخراش بعد از سقوط بلوک           
شرق به عکس خود و به انتقاد از       
نظام اقتصادی سرمايه داری                

. حاکم بر جهان تبديل شده است           
آن اراجيف ديگر چندان کسی را        

 کسی را به خط                ،قانع نميکند   
نميکند و کسی را به دنبال                        
دستگاههای تبليغاتی نظام سرمايه    

همين .  داری به تحرک وا نميدارد    
چند روز پيش اعالم کردند که              

 يعنی يک     ،بيش از يک ميليارد       
ششم جمعيت کره زمين گرسنه            

خودشان اعالم کرده اند که      .  است
اين وضعيت درد آور ناشی از             
عدم توان توليدی و تکنولوژيک         
بشر نيست بلکه ناشی از خواست       

. و واقعيت سياسی موجود است           
اين گوشه ای از کارنامه و                        
  .عملکرد نظام سرمايه داری است

 

انقالب اکتبر شکست خورد و به           
. اهداف اقتصادی خود دست نيافت    

اما ما در حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری ياد و خاطره انقالب                  
کارگری اکتبر را با تالش گسترده      
برای سازمان دادن و به سرانجام         
رساندن انقالب ديگری از جنس          

 . انقالب اکتبر دنبال ميکنيم

 

در چند ماه گذشته صحنه سياسی          
 شاهد وسيعترين مبارزات       ،ايران

مردم برای سرنگونی رژيم                     
همه دنيا     .  جنايتكار اسالمی بود      

نظاره گر جنبش عظيمی بود آه           
 اختناق و           ،ديوارهای سرآوب     

آشتار اين رژيم وحشی و خرافه          
. اسالمی را به لرزه در آورد                  

برای هر ناظری که اندک آشنايی        
 قابل   ،با جامعه ايران داشته باشد        

درک است که اين مردم آزادی              
 ، برابری ميخواهند              ،ميخواهند

رفاه ميخواهند و خواهان يک                 
اين .  نظام سکوالر و پيشرو هستند    

جنبش دارای پتانسيل عظيمی                
برای تحقق تمام اين خواستها                  

قرار گرفتن کمونيسم و             .  است
کارگر در راس جنبش توده های          
مردم برای سرنگونی رژيم                     
اسالمی ميتواند بار ديگر انقالب          

. اکتبر را در خاطره ها زنده کند           
ما ياد و خاطره انقالب اکتبر را با         
سازماندهی انقالب کارگری و              
تحقق اهداف آن در جامعه ايران           

زنده .  در اين شرايط دنبال ميکنيم      
 ! *باد انقالب کارگری

عليه ! کارگران

!سرمايه دارى بپاخيزيد  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از آغاز خيزش      ،در چندماہ اخير   
 ،تودہ ای عليه رژيم اسالمی                   

 دبير کل حزب       ،داريوش همايون  
مشروطه و تئوريسين جنبش                  
ناسيوناليسم پرو غرب و                            

 مصرانه    ،طرفداران رژيم سابق      
ميکوشد تا سياست عدم سرنگونی      
رژيم اسالمی و پايبندی به اصل           

را "  مخالفت در چهارچوب رژيم   "
در مقاالت و مصاحبه  . جا بياندازد 

های مختلف اين سياست را طرح        
و ترويج و پيوند جنبش سه رنگ          
شير و خورشيدی با جنبش سبز             

وی اخيرا  .  اسالمی را تبليغ ميکند    
در گفتگويی با راديو زمانه در               
چهارچوب  تحليلی از جنبش دو           
خرداد و رابطه اپوزيسيون خارج       

اپوزيسيون داخل       "کشور با              
ميکوشد اين سياست را          "  کشور

بنظر ميرسد که           .  توجيه کند     
داريوش همايون دارد تالش ميکند     
تا جنبش خويش را پشت اين                    

" تند روهای   "،سياست به خط کند    
تعادل و  "درون صف خود را به         

دعوت نمايد و قانع شان         "  تسامح
کند که در قامت يک اپوزيسيون           

 چرا؟. درون رژيمی فعاليت کنند

 

حزب مشروطه بنا به تعريف و به       
جنبشی اش    –استناد هويت حزبی     

بايد يک حزب سرنگونی طلب             
نام اين حزب قاعدتا برنامه       .  باشد

و هدف استراتژيک اين حزب را         
نظام مشروطه        .  بيان ميکند       

سلطنتی در چهارچوب رژيم                  
نام .  اسالمی پوچ و مضحک است     

اين حزب مترادف با احيای رژيم        
آنگاہ چگونه ميتوان     .  سابق است  

سياسی رهبر    "  سر براهی   "اين    
اين جريان را درک کرد؟ اتخاذ             
اين سياست بر چه اصل و مبنايی         

 استوار است؟

 

  هراس از انقالب،ياس از آمريکا

در "  سازشکاری"علت اين              
اصول را بايد پيش از هر چيز در        

 راز سر براہ شدن ناسيوناليسم پرو غرب
 چرا حزب مشروطه سرنگونی نميخواهد؟

 

 آذر ماجدى

استراتژی عمومی قدرت گيری اين       
هدف نهايی    .  جريان جستجو کرد      

 علی        ،ناسيوناليسم پرو غرب               
 و حزب مشروطه بعنوان            ،العموم

بخش تحزب يافته و با برنامه و                  
مرام نامه اين جنبش جايگزينی                  
رژيم اسالمی و استقرار يک نظام           
سياسی ناسيوناليستی محافظه کار          
مدافع سرمايه بازار آزاد و ادغام              
شدہ در بازار جهانی و متکی به                 
سياست جهانی قدرت های غربی و        

شکی در  .  در راس آن آمريکا است      
. هدف شان روشن است     .  اين نيست 

 ،اينها هدف شان را تغيير ندادہ اند           
معضل شان در شيوہ و راہ دستيابی        

 .به قدرت است

 

ناسيوناليسم پرو غرب و حزب                  
مشروطه از طريق يک انقالب تودہ      

بعبارتی در     .  ای بقدرت نميرسد        
شرايطی که يک جنبش تودہ ای در         

 يک  ،خيابان ها عرض اندام ميکند       
نظام سرکوبگر و خشن را به                       

 خواست های خود       ،مصاف ميطلبد  
را بيان ميکند و باالخرہ با زور                  

 ،رژيم اسالمی را به زير ميکشد              
در شرايط     .  اينها شانسی ندارند         

 دموکراسی پارلمانی     ،جامعه ايران  
لذا .  نيز که يک افسانه موهوم است       

بازسازی کاريکاتور مابانه                         
سناريوی اسپانيا پس از سقوط                    
فاشيسم فرانکوئی و بازگشت                      

 در ايران محلی از اعراب        ،سلطنت
اينها تنها از طريق کودتا و با    .  ندارد

اتکاء به غرب و بويژہ آمريکا                    
اين راہ حل    .  ميتوانند بقدرت برسند   

نيز در شرايط حاضر کامال کور              
حمله به عراق و            .  بنظر ميرسد   

" رژيم چنج  "جنجال حول سياست        
بوش و تالش دولت آمريکا برای              
جمع کردن اپوزيسيون راست و قوم      

 آنها را       ،پرست دور ميز مذاکرہ         
به درگاہ بوش سجدہ       .  اميدوار کرد  

 به دروازہ کاخ سفيد دخيل            ،کردند
اما با عقيم ماندن اين پروژہ         .  بستند

دستيابی به  .  دچار ياس سياسی شدند   
 .قدرت به يک آيندہ دور موکول شد

١٢٣شماره   

اما خيزش تودہ ای مردم عليه               
رژيم اسالمی معادالت را بکلی          

در صفوف اين        .  دگرگون کرد   
بخش .  جنبش نور اميد تابيدہ شد        

اين جنبش سينه          "  غيرمعقول"
چاک عليه رژيم اسالمی و به                
اميد دستيابی به قدرت و احيای            
شرايط لفت و ليس سابق به ميدان       

عاقل "اين شرايط رهبری         .  آمد
جنبش را ناگزير   "  تر و معقول تر 

از اعالم موضعگيری صريح در      
اين .  قبال شرايط نمود                     

موضعگيری موجب شگفتی                 
. بسياری از ناظران سياسی شد          

درست در شرايطی که مردم                 
برای به زير کشيدن رژيم                        
اسالمی به شکل ميليونی به                    

 رهبر حزب     ،خيابان ها آمدہ اند      
مشروطه مصرانه اعالم ميکند           
که سرنگونی استراتژی اين                  

مخالفت " ميگويد      ،جريان نيست  
سياست "  در چهارچوب رژيم         

طرفدار "آنها است و آنها                         
آيا !  هستند"  تغييرات تدريجی    

اينها عقل شان را از دست دادہ              
اند؟ مگر اين يک فرصت طاليی       
برای تمام نيروهای اپوزيسيون          

 جمهوری اسالمی نيست؟ 

 

" نه"پاسخ مشروطه طلبان يک          
ما بارها  .  قاطع به اين سوال است    

گفته ايم که اين جريان از انقالب          
بيش از حاکميت رژيم اسالمی             

آنها بقای  .  متنفر و هراسان است     
رژيم را صد ها بار به يک                       
انقالب کارگری که رژيم اسالمی      
را همراہ با نظام سرمايه داری            

. سرنگون ميکند ترجيح ميدهند          
اينها منافع دراز مدت خود و                  

. طبقه شان را خوب می شناسند          
اين سياست با تعقل کامل و درک        
روشن از شرايط و منافع طبقاتی        

 . شان تبيين شدہ است

  

خيزش عظيم مردم ماهيت واقعی      
سياسی بسياری از جريانات از           

. چپ تا راست را برمال کرد                   
ظاهرا بنظر ميرسد که بسياری از      
گروہ ها و احزاب در مواجهه با            

. اين خيزش معلق سياسی زدند             
گويی اين خيزش کليه جريانات             
سياسی را به يک آزمون مهم                  

ماهيت .  سرنوشت ساز سپرد           
طبقاتی شان را به               –سياسی     

از يک سو ماهيت     .  محک گذاشت 
بشدت راست سرمايه دارانه حزب     
مشروطه و ناسيوناليسم پرو غرب     
را برمال کرد و از سوی ديگر                
پوپوليسم عميق و مزمن و                         
پراگماتيسم اپورتونيستی جرياناتی    
که تحت نام کمونيسم فعاليت                    

آنچه معلق   .  ميکنند را افشاء کرد      
 در واقع        ،سياسی بنظر ميرسد       

بضاعت واقعی سياسی اين                      
 .جريانات است

 

به اين ترتيب است که در                            
شرايطی که جنبش سرنگونی                
طلب مردم بيش از هر زمانی                 
ارکان رژيم جنايتکار و ضد                    
بشری اسالمی را به لرزہ در                  

 هم رهبری حزب           ،آوردہ است   
مشروطه و هم رهبری حزبی که         
بنام کمونيست کارگری فعاليت             
ميکند هر دو به اين نتيجه ميرسند        

مخالفت با احمدی نژاد مهم و       "که  
يکی ميگويد که      ."  محوری است  

} سبز{سران اين جنبش                         "
نميخواهند حرفی بزنند که مخالف      

ديگری "  صحبت های مردم باشد     
ميگويد که ميخواهد همراہ مردم          
باشد و نميخواهد با مردم مخالفت         

در نتيجه هر دو جريان با              .  کند
سران جنبش سبز تا زمانی که آنها      
با احمدی نژاد مخالفت ميورزند و       

 همسويی  ،در مقابل او ايستادہ اند      
 . سياسی دارند

  

زندگی واقعی خود بهترين محک        
و بوته آزمايش     

  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در   ،در تند پيچ های  سياسی          .  جريانات و احزاب سياسی است        
 در بزنگاہ     ،شرايطی که کشمکش طبقاتی بارز و تشديد ميشود                

تصميم گيری های مهم و سرنوشت ساز نيروها و جنبش های                       
 –سياسی تمام قد در مقابل جامعه قرار ميگيرند و ماهيت سياسی                

آنچه امروز بر جنبش ها و          .  طبقاتی شان عيان و آشکار ميشود         
 فصلی از تاريخ تحوالت مهم                ،احزاب سياسی ايران ميگذرد         

کمونيسم .  اجتماعی و لحظات مهم مبارزہ طبقاتی است           –سياسی  
کارگری بايد از اين لحظات عکس بگيرد و آنها را به ثبت                                

مردم و طبقه کارگر بايد جريانات و احزاب سياسی را                   .  برساند
اکنون سرنگونی رژيم اسالمی مهمترين و محوری ترين         .  بشناسند

اما در پس اين سرنگونی انتخاب نظام آتی در             .  مساله مردم است   
اين بار بايد تضمين کرد که خواست های           .  مقابل ما قرار ميگيرد    

 ،آزادی.  پايه ای و واقعی اکثريت مردم تامين و متحقق ميشود                    
 .  رفاہ چکيدہ اين خواست هاست،برابری

 

انقالب کارگری و يک حکومت کارگری که از سرمايه و سرمايه             
 بساط استثمار و زور و سرکوب را بر                     ،داران خلع يد ميکند       

 تنها نظامی است که ميتواند برابری واقعی و آزادی بی                   ،ميچيند
 . *  قيد و شرط را تضمين کند

 

 راز سر براہ شدن ناسيوناليسم پرو غرب
 ....چرا حزب مشروطه سرنگونی نميخواهد؟ 

١٢٣شماره   

  ٣صفحه 

برنامه يک دنياى بهتر 
حزب را بخوانيد و تکثير و 

!توزيع کنيد  

برنامه يک دنياى بهتر 
طبقه کارگر براى آزادى جامعه 

!است  

 

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 قرار گرفته               -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون                 .  است

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته        .  دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
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 توده                       -٢
 سازماندهى مبارزه     ،اين ارگانها ابزار متحد شدن         .  کارگران و مردم است       

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت      
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه          .  سرمايه و جمهورى اسالمی است       

 در محيط زيست و کار در سطح محلی و            ،بايد همه جا  .  جمهورى اسالمى اند  
 . سراسری شوراها را سازمان داد

 

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

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                 .    تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                               
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

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

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است            
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                       

 .  کرد
   

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

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٢٣شماره    

 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

  ، برابرى،آزادى
 حکومت کارگرى

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                      

انقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را    . تالش مدام آنها بنا شده است 
مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل          .  به زير بکشد  

اشتراکى شدن وسائل توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت                
از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى       .  دولتى اش ادامه خواهد يافت     

که اين مقاومت را خنثى کند و فرمان انقالب را به اجرا در بياورد،                    
حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر،            .  امرى حياتى است   

اما .  حکومتى طبقاتى است   .  حکومتى مافوق جامعه و طبقات نيست        
اين حکومت، که به همين 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                

از نظر شکل،       .  فائق آمدن بر تالش ها و توطئه هاى آنهاست                       
حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و اعمال اراده          
مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را                             

حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا         .  سازمان ميدهد 
است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودى خود را از دست                     

 * .ميدهد و زوال پيدا ميکند



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کميته مرکزى حزب           ١۵پلنوم    
بيانيه اى با عنوان        "  حکمتيست"
 در باره          ،!آنچه بايد آموخت         "

رويدادهاى حول انتحابات خرداد        
منتشر کرده    "   در ايران      ١٣٨٨
ما در ايندوره سياستهاى           .  است

را مرتبا نقد      "  حکمتيست"حزب   
کرده ايم و به اين معنا ضرورتى          

اما اين بيانيه    .  به تکرار آن نيست    
جمعبندى ديدگاه حزب                                 

است و قصد من در       "  حکمتيست"
اينجا اثبات اين نکته است که                   
موضع سياسى اين بيانيه نه تنها            

 ،ندارد"  آموختن"چيزى براى          
در "  آموزگاران"بلکه خود اين          

موقعيتى اند که براى آزاديشان از       
اين چهارچوب و نگرش سياسى          

و "  منزه طلب      "،محافظه کار    
 . تسليم طلبانه بايد بياموزند

   

 حزب اعالم شکست 

به يک معنا      "  حکمتيست"حزب   
در تاريخ احزاب سياسى ايران              
استثنائى است و اين را بايد                       

اما .  انصافا به گويندگانش حق داد      
 نه نوعى          ،بودن"  استثنا"اين     

سياست خالف جريانى منسجم و          
 ،انتقادى و راديکال و پراتيک               

بلکه مجسمه بى افقى و مواضع             
مواج و موسمى و نهايتا اعالم                

 ،"نميشود"حزب    !  شکست است   
 ،"شکست ميخوريد        "،"نکنيد"

حزبى که  .  است"  شکست خورديد 
غبار پاسيفيسم و نااميدى و                       
سرخوردگى ميپراکند و کمترين          
سنخيتى با روحيه و سياست                     

حزبى .  راديکال و انقالبى ندارد       
به اندازه کافى قوى        "که هميشه      

و ضعف او عامل شکست      "  نيست
حزبى !  هر تالشى در جامعه است    

 با   ،است"  بى تقصير  "که نهايتا      
مردمى طرف است که همواره يا         

"! فريب خوردند "و يا   "  نميفهمند"
و آنها پيامبرانى اند که سر وقت            

اجتناب "مثل داور جهان نتيجه             
شکست اين و آن را اعالم      "  ناپذير

ميکنند بدون اينکه خودشان در             

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  "حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

   

  سياوش دانشور

شکست يا پيروزى شان نقشى داشته      
به شروع حماسى بيانيه اين        !  باشند

 : حزب نگاه کنيد

   

بار ديگر توده های وسيعی از                 "
مردم ايران به اميد يک گشايش                  
سياسی و فرهنگی و به اميد يک                
زندگی کمتر مشقتبار اقتصادی،               
حول انتخابات جمهوری اسالمی             
بسيج شدند و بار ديگر شکست                   

بار ديگر مردم ايران به           .  خوردند
اين يا آن جناح جمهوری اسالمی              
اميد بستند و بار ديگر شکست                     

نه فشار اقتصادی کم شد و      .  خوردند
نه فضای سياسی و فرهنگی                        

  ".گشايشی يافت

   

ترديدى نبايد داشت اگر مردم واقعا         
" حول انتخابات جمهورى اسالمى     "

به اميد اين يا آن جناح جمهورى        "و  
 شکست      ،بميدان بيايند     "  اسالمى
اما آيا واقعا اينطور بود؟       .  ميخورند

آيا تاريخ آن جامعه و نخواستن                   
عميقى که در هر بخش آن موج                  

 مبارزات و اعتراضات توده      ،ميزند
 شعارها و خواسته       ،اى و کارگرى    

هاى بسيار معينى که خود را به                  
صحنه نمايش انتخابات هم تحميل            

 يکشبه دود شدند و هوا رفتند           ،کرد
جناح هاى رژيم    "  به اميد "و مردم    

 ميليونى خيابانها را          ،بميدان آمدند   
فوج "  بخاطر آنها "تسخير کردند و      

فوج کشته دادند؟ نه خامنه اى و                  
احمدى نژاد و نه موسوى و خاتمى          

آنها .  و ديگران چنين ادعائى ندارند      
به هزار زبان اعتراف ميکنند که نه        
فقط کنترلى بر جنبش اعتراضى              
ندارند بلکه براى مهار آن ناچارند           

حتى جريان وقيحى      .  دنبالش بدوند  
مانند راده توده ادعا نکرد که ايران         
به طرفدارى از موسوى و احمدى           

اين فقط    .  نژاد دو تکه شده است            
است "  حکمتيست"ى حزب   "استثنا"

که به طور دلبخواهى و عميقا ايده            
 جامعه و طبقات و                             ،آليستى

 با يک             ،جنبشهاى سياسى را            
چرخش قلم الک ميگيرد و زير نام          

١٢٣شماره   
 ،"رايدکاليسم و کارگر   "دروغين  

جامعه و اعتراض ميليونى                     
موجود را پشت مرتجعترين                  
عناصر حکومت اسالمى                        

ئى که از              "استثنا.  "ميفرستد
   !عجايب مضحک جهان است

   

مردم شکست  "اما فرض کنيد که      
اين چه حزبى است که        ".  خورند

نگاه کردن به چشم حقيقت و        "از  
" داشتن اراده براى تغيير آن                 

همين را فهميده است که در                     
شکست "فصول مختلف فقط                 

را اعالم کند؟ مگر                  "  مردم
خود بر      "  شکست خوردگان     "

مصيبتى که بر آنها رفته است               
بيخبرند که نيازمند به ابالغيه               
اداره اعالم شکستها باشند؟ مگر        
جنگجويان هر جبهه اى در کاخ          
هاى خيال پرسه ميزنند که ندانند        
و نفهمند که لشکرشان تار و مار         
شده است و بايد حزب                                 

موقع و زمان آن را      "  حکمتيست"
اعالم کند؟ ميتوان بطور عينى             
در مورد شکست و پيروزى هر          
حرکتى صحبت کرد و البته آنرا          

" حکمتيست"حزب     .  نشان داد    
نميگويد که مردم در چه پروسه           
ای شکست خوردند؟ در رو در            
رويی با رژيم؟ اين هنوز ادعايی        
نيست که سپاه و جنتی و خامنه              
ای هم حتی بکند؟ کدام رويداد               
سياسی اين شکست مردم را رقم         
زد؟ چه شد که شکست خوردند؟         
مگر اعتراض پايان يافته است؟          
مگر کشمکش تمام شده است؟              
اين شتابزدگی برای اعالم                       
شکست مردم از چه روست؟                

مردم را  "  حکمتيست"مگر حزب   
شکست داده است که اينچنين                 
عجله کرده است مانند قهرمان             

نتيجه شکست ايران را       "ماراتن   
؟ !اطالع دهد       "  به يونانيان       

وانگهى مگر در جدال سياسى              
شکست و پيروزى و عقب نشينى       
و سازش استثنائى بر تاريخ است       
و يا اينکه هر جنبشى با هر                      
شکستى تماما افق و آينده و تداوم        
راه خود را زير و رو ميکند؟                 
واقعيت اينست نه وقتى کارگر در   
مبارزه اى نابرابر شکست                      

 نه وقتى جنبشى واقعى         ،ميخورد
بدليل محدوديتهاى تاريخى اش            

 نه طبقات باال و     ،شکست ميخورد 
جنبشهاى دست راستى که در                
شرايط معينى پالتفرمشان                      

 هيچکدام براى      ،شکست ميخورد  
هميشه نه صحنه سياست را ترک        
ميکنند و نه به تجديد نظرهاى                 

خود آقاى   .  هويتى رو مى آورند       
مدرسى و حزب شان يک نمونه           

اين جريان سياستها و تحليل     .  است
هايش در مقاطع مختلف با                         
شکست روبرو شده است و رسما        
و غير رسما کنار گذاشته شده                 
است اما همچنان در دنياى                        

 ،نارسيسيسم سياسى اسير است            
هميشه حق با اوست و تنها کارش        
صرفا اعالم شکست اين و آن                 

 . است

   

 ،و اين تحليل از رويدادهاى ايران      
حول انتخابات   "يعنى بسيج مردم       
 پوچ و غير      ،"و جناح هاى رژيم     

مارکسيستى و مبتنى بر احکامى          
سياست در يک     .  دلبخواهى است  

جامعه اختناق زده مطابق مدلهاى       
بهداشتى و جدول سياسى مورد             
نظر اين حزب و هيچ حزب                     

سياست .  ديگرى پيش نميرود           
امرى زنده است و رابطه                           
مستقيمى با روندهاى پايه اى و              
تاريخى جامعه دارد که طى دوره        
هاى مختلف متعين شدند و تا حد            
خواسته هائى شفاف به آگاهى                 
عمومى و يا طبقات اجتماعى                  

جايگاه طبقات و      .  تبديل شده اند     
جنبشهاى سياسى را در هر لحظه        

 نه در            ،و مقطع اين روند                 
شعارهاى طرح شده و نه حتى در        

که   –استقالل سياسى و جنبشى           
در اختناق بيشتر اوقات امکانپذير       

بلکه در پاسخ به مراحلى          -نيست
کليدى اى بايد جستجو کرد که                 
طبقات مختلف تالش دارند مهر            

امروز از   .  خود را بر آن بزنند          
زبان سران سبز و اصالح طلب           
حکومتى صريحا اعالم ميشود که      
اين جنبش اعتراضى به سمت                

خامنه .  رفته است "  ساختارشکنى"
اى و                            

  ١٢صفحه 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سردارانش بجاى خود که يک                
شب بدون کابوس براندازى                    

آنها که بقول اين حزب      .  نميخوابند
 نميتوانند        ،شده اند       "  پيروز"

يکروز بدون گشت و اعدام و                  
هر .  تهديد به کشتن ادامه دهند             

لحظه ناچارند از تريبونى وحشت      
خود را با تهديد و ايجاد وحشت              

واقعا .  در ميان مردم بروز دهند         
اين چه معادله اى است که دو                  
جناح شکست خورده و پيروز هر       
دو احساس ناتوانى و شکست                  
ميکنند و نگران نابودى همه                    
اوضاع اند؟ چه کسانى منشا اين           
تهديد خيره کننده اند و چه خطرى        
اين جدال خونين را موجب شده             
است؟ اگر مردم بين دو جناح                  

 على القاعده    ،حکومت تقسيم شدند   
 ،با شکست و پيروزى هر يک              

بايد به منزلشان بروند تا در                      
تمرين "بعد دوباره        "  انتخابات"

چرا !  کنند"  دمکراسى و مدنيت      
سنگ روى سنگ بند نيست و                 

آرزوى "  حکمتيست"چرا حزب      
شکست مردم براى عقب راندن            
جمهورى اسالمى را با اين عجله         
و قبل از اينکه مردم شکست را             
بپذيرند اعالم ميکند؟ اين چه                   

" شکست مردم  "منفعتى است که       
خود "  پيروزى مواضع   "را به        

ترجمه ميکند؟ اين االگلنگ و                 
تناقض خردکننده و موضع                       
اجتماعى عميقا راست و بيگانه با        
پراتيک انقالبى از کجا مى آيد و           
به اهداف چه طبقاتى در جامعه             

 خدمت ميکنند؟ 

   

 تنها    ،شکست مردم بطور کلى           
معنايش پيروزى جمهورى                      

اين نتيجه منطقى      .  اسالمى است  
اين سياست است مستقل از اينکه         
ما ميدانيم اين حزب ضد                             

اعالم .  جمهورى اسالمى است         
شکست مردم معادل دور جديدى         
از برخاستن و پرچمى متفاوت              
بدست گرفتن و انرژى نوينى                  

. براى تهاجم به ارتجاع نيست               
 عميق کردن زخم                     ،برعکس

جامعه است که توسط ارتجاع                
اعالم شکست    .  ايجاد شده است       

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ...."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

 ،مردم براى هر ذره اى از آزادى            
 ،فعال اهداف سوسياليستى پيشکش         

تنها و تنها موضع راست ترين و               
خشن ترين سرکوب کنندگان را                

و اين در شرايطى         .  تحکيم ميکند  
است که سرداران سپاه و آخوندهاى       
نماز جمعه هنوز تهديد ميکنند و هر        
روز با برنامه ترور و بحران                      
آفرينى تالش دارند وسيله تشديد                

اعالم اين   .  ارعاب را فراهم کنند        
نکته که مردم حول دو جناح                         
جمهورى اسالمى بسيج شدند تنها            
کليت جمهورى اسالمى و دو                      

اين يعنى  .  جناحش را تقويت ميکند     
جمهورى اسالمى ميليونها طرفدار        

 حال سبز يا     ،دارد و جنبش اسالمى    
باالى " در اعماق جامعه از             ،سياه

نفوذ "  شهرى ها تا پائين شهرى ها        
. اين يعنى تغيير ممکن نيست      .  دارد

اين پيام اصلى اين موضع سياسى            
 مابقى بحثهاى      ،تسليم طلبانه است     

بديهى در مورد سرمايه دارى                    
نميتواند جوهر اين سياست اولترا            

   . توده ايستى را روتوش کند

   

سرنگونى خواهى شکست خورده    "
  "است

ليست اعالم شکستهاى اين حزب             
در مورد اول ظاهرا     .  طوالنى است 

دو جناح اميد بستند و             "مردم به       
و در مورد    "  حول شان بسيج شدند     

دوم اصال به اين نتيجه رسيدند که            
بيرون رژيم پيروزى ممکن                     "

بيانيه اين حزب پا را از             "!  نيست
مامور اعالم شکست فراتر ميگذارد     

 : و حکم بديعى صادر ميکند

   

اين بار، توده وسيعی از مردم                  "
شهری تحت تاثير سياستها و                       
تبليغات بورژوازی غرب و                        
ناسيوناليسم پروغرب ايران، حول         

جناح (يکی از جناحهای رژيم                    
به )  رفسنجانی  -کروبی     -موسوی   

قبول کردند که بيرون    .  خيابان آمدند 
از رژيم، پيروزی ممکن نيست؛              
بايد مبارزه را از کانال جدالهای               

مردم .  درون رژيم تعقيب کرد               
انقالبی، برعکس اعتراضات تير           

، که عليه هر دو جناح         ١٣٧٨ماه  

١٢٣شماره   
رژيم بود، به يکی از جناحها                

 ٧٨از تجربه تير         .  اميد بستند  
اما بازهم شکست    .  عقب نشستند 

  . تاکيد از من است.خوردند

   

آيا واقعا اينطور است؟ نقش                    
واقعى اين ليست ادعائى حزب             

چيست؟ بگذاريد      "  حکمتيست"
بپرسيم مگر در دوره خاتمى                 
دولتهاى غربى و رسانه ها و                 
بيشتر اپوزيسيون ايران حول               
خاتمى بسيج نشدند و مگر                       
شکست نخوردند؟ چرا همان                
موضع کمونيستى و فعال و                    
پراتيک و بدون توهم و امتياز               
دادن به هر جناحى از رژيم                    
جايش را به دادن امتياز به آنها و         
ناتوانى مردم کرده است؟ چطور       
شد که يکسوى جدال اجتماعى در      
ايران با يک شعبده بازى سياسى        
حذف شد و جناح هاى حکومتى           
و رسانه هاى غربى و                                 
ناسيوناليسم پرو غرب ميداندار          
شدند؟ مگر همين ناسيوناليسم               
پرو غرب قبال شکستش توسط             
شما اعالم نشده بود؟ چى شد که           
اين مرده شکست خورده که                   

ايران را به گرفتن زانوى غم تا         "
ناگهان "  اعماق فرو برده بود            

رهبر مردم شد؟ اين تناقضات و          
مواضع مواج و پادرهوا که به              
هيچ تبئين مادى و تاريخى از                 
سير حرکت جنبشهاى سياسى و          
افت و خيز آنها اتکا ندارد را فقط        
در قوطى تحليلهاى اين حزب               

 . ميتوان يافت

   

قبول و حکم بديع اينست که مردم       
کردند که بيرون از رژيم،                        
پيروزی ممکن نيست؛ بايد                    
مبارزه را از کانال جدالهای                   

 چه حکم    .درون رژيم تعقيب کرد    
اين حکم تمام             !  داهيانه اى      

خاتميون و طرفداران حکومت           
اسالمى و در راس آنها توده ايها          

مبارزه "است که با زبان                          
در مقابل  "  مسالمت آميز و مدنى     

خشونت و انقالب و                 "زبان      
سالهاست جار زده     "  افراطيگرى

که "  حکمتيست"حزب    .  ميشود
نام يک کمونيست انقالبى و                    
سازش ناپذير را بناحق يدک                  

 حرف جديدى نزده است        ،ميکشد
بلکه از نظر تحليلى و پايه هاى            
نگرشى خود را به کمپ توده                 

تفاوت اين  .  ايسم وصل کرده است    
حزب با اين جريانات اينست که            
آنها به هر حال سياستى فعال تر            
دارند و مردم را به حمايت از                  
موسوى و جمهورى اسالمى در           

. مقابل احمدى نژاد دعوت ميکنند       
اينکار را  "  حکمتيست"اما حزب    

 ضد جمهورى اسالمى             ،نميکند
 اما مردم را به دو دسته                  ،است

طرفدار احمدى نژاد و خامنه اى          
! و موسوى و خاتمى تقسيم ميکند        

در اين زمينه    "  حکمتيست"حزب  
تر از توده ايها از           سخاوتمندانه   

جيب طبقه کارگر و مردم و                      
اعتراض شان بذل و بخشش                    

و باالخره اگر حکم درست     .  ميکند
مردم قبول کردند که    " يعنى   ،است

بيرون از رژيم، پيروزی ممکن           
نيست؛ بايد مبارزه را از کانال               
جدالهای درون رژيم تعقيب                     

 اعتراض روزافزون                   ،"کرد
سرنگونى خواهانه شفاف مردم            
در شهرهاى ايران و تهران از               
کجا مى آيد؟ ناتوانى سبزها و                  
اصالح طلبان حکومتى از کنترل       
جنبش اعتراضى و هشدار به                  
خامنه اى راجع به اينکه اگر به              

مخالفان اصل   "آنها ميدان ندهند         
ميداندار ميشوند   "  نظام و انقالب    

از کجا مى آيد؟ اعالم خطرهاى            
مکرر در باره جنبش کارگرى از        
کجا مى آيد؟ مسئله اين نيست که           
اين و آن مقام حکومت اسالمى              

 ،چه گفت و چه نگرانى هائى دارد      
مسئله برسر اينست که اوضاع              

" خطر"بيشتر از عيان است و              
سرنگونى بيشتر از آنست که                  
کسى در موردش از جمله ليست           

با .  آقاى مدرسى حرف نزند               
اينحال مرغ ايشان و حزبشان يک      

مردم شکست خورده       :  "پا دارد   
 مردم سرنگونى را کنار                    ،اند

 مردم به چهارچوبهاى           ،گذاشتند
باور "!  حکومتى رضايت داده اند    

 بدوا   ،کنيد اگر اين حقيقت داشت        
خامنه اى و موسوى و خاتمى و             
ديگران به جان شما و حزبتان                

ميکردند و الزم        "  دعاى خير   "
نبود اين همه اوباش خيابانى و                
حکومت نظامى و ترور را مستقر      

اين تنها شما هستيد که در            .  کنند
وارونه کردن حقايق و با بسيج               
چند ميليونى مردم و طبقه کارگر         

 آگاهانه يا      ،پشت دو جناح رژيم        
ناآگاهانه اين مدال سياسى را به             

کارى که  .  جمهورى اسالمى بدهيد  
اصالح طلبان       

  ١٣صفحه 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومتى از دوره خاتمى تاکنون          
ميبينيد که   .  به آن موفق نشده اند        
و "  انقالبى"سياست تان تا چه حد       

 ؟ !است" کارگرى"

   

نکته بامزه تر اينست که اين مردم        
 هستند اما از سرنگونى             انقالبى

دست کشيدند و پشت حکومت                
 ،اين جوک نيست    .  اسالمى رفتند  

معلوم نيست  .  عين گفته بيانيه است 
 انقالبىچطور جامعه و مردمى            

سياستهاى صد و هشتاد درجه                
 غير انقالبى و چه بسا ضد انقالبى      

برميگزينند؟ آنهم مردمى که هنوز     
در اول راهند نه حتى در موقعيت        

: ميگويند.  بعد از سرنگونى             
مردم انقالبی، برعکس                         "

، که   ١٣٧٨اعتراضات تير ماه         
عليه هر دو جناح رژيم بود، به             

از .  يکی از جناحها اميد بستند           
اما .   عقب نشستند   ٧٨تجربه تير    

 ".بازهم شکست خوردند
 

اين حزب نميخواهد قبول کند که           
نفس اين اعتراض و انفجار توده          

که هر زمانى البد مجرائى             -اى
دورخيز براى     -براى بروز دارد    

 که  ،اگر اين نباشد   .  سرنگونى بود 
 پس تنها         ،بيانيه ميگويد نيست        

مردم ميتوانند تماما پشت جناح ها       
کارگران و محرومان    .  بخط شوند 

پشت "  بقول آنها پائين شهريها    "و  
طبقه متوسط و      "احمدى نژاد و         

و سرمايه داران      "  باالى شهريها  
جامعه دارالمجانين  !  پشت موسوى 

 نه    ،نه تاريخى دارد      .  شده است   
 نه        ، نه مبارزه اى                     ،سنتى

 نه       ، نه نخواستنى            ،جنبشهائى
تاريخ !   نه هيچى   ،جنبش توده اى   

منجمد ميشود و يکباره اردوى               
در واقعه اى اردوى    "  فريبکاران"
يعنى جامعه و    "  فريب خوردگان "

 به آنها       ،مردم را فريب ميدهند         
 و شکست شان          ،دروغ ميگويند   

معلوم نيست چرا                 !  ميدهند
حکومت اسالمى بخاطر اينکه              
جامعه تماما پشت دو جناح نظام           

 بايد اين نمايش        ،بسيج شده است     
قتل و تجاوز و کشتار و                               

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ...."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

راه "   براندازى            ،براندازى"
 بياندازد؟ 

   

پاسخ آقاى مدرسى و بيانيه حزب             
از .  شان به اين سوال شاهکار است       

سوئى ميگويند جنگ برسر منافع            
اقتصادى و تصاحب کارخانه ها و          
سرمايه ها است و از سوئى                           
ميگويند اين جنگ بر سر نجات                 

" نجات نظام  "اما بحث      .  نظام بود  
در سيستم تحليلى اين حزب تعارفى        

 چون سياست پايه اى          ،بيش نيست  
شان اينست که مردم از سرنگونى           

. دست کشيدند و پشت نظام رفتند              
نظامى که مردم پشتش بسيج شدند با      
خطر سرنگونى تهديد نميشود و                

رد "  جنگ براى نجات نظام     "بحث  
. گم گردنى براى بحث بعدى است           

متعارف شدن سرمايه     "يعنى همان     
که اينجا بصورت ديگرى         "  دارى

دعوا بر سر اين      ":  بيان شده است   
است که در اوضاع جديد و چشم               
انداز جديدی که برای گسترش                  
سرمايه داری در ايران فراهم آمده        
است کدام بخش از طبقات دارا                   
سهم بيشتری از قبل سود توليد                

   ".شده توسط طبقه کارگر را ميبرد

   

.  همه چيز روشن شد        ،بسيار خوب  
سرنگونى نه فقط در افق جامعه                 

چشم انداز جديدى         "نيست بلکه         
براى گسترش سرمايه دارى در                

يعنى .  فراهم شده است          "  ايران
روالى که طى ميکنيم بسمت تثبيت          
حکومت اسالمى بعنوان رژيم                   
سرمايه دارى ايران و يکدوره ثبات       
سياسى و به طبع آن اشتغال و                      

. گشايبش اقتصادى و غيره است              
روندى که در مجموعه خود                         
نرمااليز شدن سرمايه دارى نام                
گرفته و مبانى و مفورضات آن                  

اين افق پرت است که              .  آشناست
هرچه ادعاى سرنگونى کند از                  
تحرک توده اى براى سرنگونى               

نميشود هم مردم سرنگونى    .  ميترسد
بخواهند و هم معتقد باشند حکومت         

" چشم انداز جديدى      "احمدى نژاد       
براى گسترش سرمايه دارى ايجاد          

مردمى اميدوار به آينده     .  کرده باشد 

١٢٣شماره   
 دنبال    ،دنبال سرنگونى نميروند      

تطبيق خود با امکانات موجود             
بيانيه روشن    "  درسهاى.  هستند
مردم سرنگونى                :  است

 از بيرون حکومت            ،نميخواهند
 به دو      ،امکان تغيير را نميبينند        

 افق گسترش   ،جناح رژيم پيوستند  
سرمايه دارى ايران باز شده است    
و فاکتور بحران اقتصادى و                  
مسائل مربوط به آن يا وجود                  

 از   ،ندارد و يا حاشيه اى است            
نظر سياسى هم مردمى که تسليم         

 ،شدند البد شکست ميخورند                 
حزب بيانيه هم آماده نبود و                     

 لذا  ،قدرت به اندازه کافى نداشت      
مردم بجز شکست آينده اى                      

اين سيستم نگرشى             !  نداشتند
بحدى راست و در قبال اوضاع           
عينى پادرهوا است که حزب                
توده در تقابل با آن ميتواند ادعاى       

اين .  کند"  راديکاليسم"
نه تنها با اين                "  آموزگاران"

تزهاى مشعشع نميتوانند به کسى       
چيزى بياموزند و يا اين کاالهاى        

کمونيسم و    "بنجول را بعنوان           
 ،به کسى بفروشند        "  مارکسيسم

بلکه خود بايد بياموزند تا از اين          
. بن بست راست بيرون بيايند               

برافراشتن پرچم تسليم و شکست       
مردم در مقابل جمهورى اسالمى      
کسى را به اين حزب جلب                       

مردم به مناديان شکست       .  نميکند
 به کسى ميپيوندند که         ،نميپيوندند

برنامه اى و کارى براى شکست        
طبقه کارگر و   .  طرف مقابل دارد  

مردم بسادگى ميگويند اگر شما            
هنرتان اينست که نميتوانيد و                 

 چرا  ،ناتوان از پاسخگوئى هستيد    
بايد به شما بپيونديم؟ عجيب است       
که متوجه اين مسئله ساده                         

    ! نيستند

   

  "عليه شارالتان ها"

بيانيه در ادامه تالش ميکند                     
فرضش را به فرض عمومى                 
تبديل کند و بعد دون کيشوت وار        
به مترسکى که بعنوان رقيب                 

! درست کرده است حمله ميکند          
 : بيانيه ميگويد

   

توجيه شکست با اين پاسخ که             "
جمهوری اسالمی سرکوب                 "

پاسخ نيست؛ تکرار                "  کرد
جريانی که  .  صورت مساله است   

تصور کرده که جمهوری                        

اسالمی با تمام قوا به سرکوب و           
تحميق و به تفنگ و مذهب روی           
نميآورد يا شارالتان است و يا ابله       

  ."سياسی

   

اين ژست سياسى خرج کردن از          
جريانات سياسى  .  کيسه مردم است  

اگر زيادى روى مسئله سرکوب           
تمرکز نکرده باشند و حتى کارى         
نکردن و شعار ندادن عليه                        
جمهورى اسالمى را مثل آقاى               

 ،توجيه نکرده باشند            مدرسى      
حکومت نميتواند     "روى اينکه          

. متمرکز نشده اند     "  سرکوب کند  
 و از جمله حزب                         ،بسيارى

 بارها براين تاکيد          ،"حکمتيست"
داشتند که اين حکومت تا روز                
آخر تالش ميکند براساس                         
سرکوب و زدن و کشتن سرپا                 

در عين حال براين تاکيد            .  بماند
داشتند که جمهورى اسالمى از             
تکرار يک دهه شصت ديگر                  

اوال کسى بجز اين        .  ناتوان است  
حزب شکستى را اعالم نکرده و          

جمهوری "ثانيا دليل شکست را با       
پاسخ نداده  "  اسالمی سرکوب کرد  

مردم در خيابانها پاسخ                .است
 تجاوز ديگر     ،شکنجه"دادند که؛     
تعرض به مترسک      !"  اثر ندارد  

شارالتان يا ابله         "خود ساخته         
فرار بجلو و تردستى            "  سياسى

هم تالش ميکند         .  سياسى است    
شکست "فرض بحث اش مبنى بر      

را فرض ديگران بگيرد و      "  مردم
هم از جانب آنها توجيه ميکند و             
هم به توجيه خود ساخته حمله                 

شبيه داستان همان مرد            .  ميکند
هنرمندى است که خود ميگفت و          

 ! خود ميخنديد

   

  "فريب کاران و فريب خوردگان"

که ادعاى     "  حکمتيست"حزب     
 ،کمونيست بودن هم ميکند                       

عبارات و مقوالتش تماما غير               
دسته بندى   .  طبقاتى و جديد است      

جامعه و نيروهايش و مردم و                 
فريب کاران و          "کارگران به          

آنهم کسى که      "!  فريب خوردگان  
" مردم"ادعا دارد نبايد دسته بندى      

بحث !  را بکار برد      "  رژيم"و    
که اصالحى دو      "  طبقه متوسط  "

خردادى و ليبرالى و ادبيات همان       
اوباما و سارکوزى و خاتمى و               

کمونيستها به       .  ديگران است      
  ١۴صفحه طبقات کارگر      



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و بورژوا اشاره دارند و اليه هاى        
. ميانى را خرده بورژوا ميگويند         

ميراث همان      "  طبقه متوسط     "
خطى است که زمانى فکر ميکرد        
اين طبقه در ايران صحنه را                   
اشغال کرده است و با                                    

سوسياليسم دو خردادى و           پرچم
حزب را ترک      "  کارگرى"البته   
و "  طبقاتى"حاال همين تبئين    .  کرد

پائين شهرى ها و باالى            "بحث   
و ادبيات مسلط            "  شهرى ها     

اصالح طلبان حکومتى به پيچ و          
مهره دستگاه تحليلى آقاى مدرسى      

 . و دوستانشان تبديل شده است

    

اندرز ميدهند که بورژوازى                   
تالش ميکند با فريب و رياکارى           
منافع خود را منافع کل جامعه                 

بله بورژوازى دراين      .  جار بزند  
اما کسى که در       .  کار استاد است    

سياست از بورژوازى فقط                       
بديهيت رياکارى و فريب اش را          

 درست مانند کسى که از            ،ميبيند
کل مناسبات اقتصادى وجه                      

 به  ،اخالقى و فرهنگى آنرا ميبيند      
يک درجه از تحليل اجتماعى و             
طبقاتى رويدادها و صفبنديهاى             

فرض اين    .  سياسى عاجز است      
" فريب کار و فريب خور        "بحث   

اينست که جامعه و توده مردم لوح  
کارگر و جنبش            .  پاک است     

سنتهاى .  طبقاتى وجود ندارد           
 ، حال ضعيف يا قوى                ،سياسى

فريب " صحنه را         ،وجود ندارند  
اشغال "  کاران و فريب خوردگان     

با تکرار چهار کلمه          !  کرده اند   
منافع "و   "  حقيقت طبقاتى است     "

بورژوازى "و      "  طبقاتى است     
آنهم بصورت    "  دمکرات نداريم   

 اين تبئين ايده آليستى و       ،کليشه اى 
غير اجتماعى از رويدادهاى                  
ايران را نميتوان بجاى تحليل                 

درسهائى که بايد       "کمونيستى و       
. به خورد کسى داد              "  آموخت

 ،سياست شما سياستى محافظه کار    
 غير    ، غير انقالبى       ،منزه طلب   

سياست .  کمونيستى و پاسيف بود      
شما کوچکترين سنخيتى با                       
سياست انقالبى و انتقادى و                      
پراتيکى کمونيسم کارگرى نداشت    

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ...."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

سياست شما حتى از تقابل       .  و ندارد 
با پوپوليسم و چپ راديکال ناتوان           
است چون در منتهاى راست                       

. ناسيوناليسم چپ قرار ميگيرد                 
سياست شما نه راه برون رفت                    
فورى براى جنبش بالفعل کنونى              
دارد و نه اساسا عالقه اى به آن                  

براى "  معنى پيروزى       .  "دارد
و "  شکست مردم    "سياست شما         

جامعه در مقابل جمهورى اسالمى          
. و اثبات قطعى اين شکست است             

اين راست ترين سياستى است که             
ميتوان در قبال هر جنبش توده اى            
براى نفى جمهورى اسالمى و يا               
حتى براى تحميل عقبگردهائى به           

   . آن داشت

   

و باالخره اين نوع سياست راست            
نرمهاى اخالقى و امانتدارى را هم         

بيانيه با ليستى از     .  زير سوال ميبرد  
سران جمهورى اسالمى تا سران             
دولتهاى غربى و رسانه ها و                       

حزب "اپوزيسيون پرو رژيم و                 
را رديف       "  کمونيست کارگرى      

آنها "ميکند و بعد اعالم ميکند؛                
مردم را پای صندوقهای رای                     
کشاندند و بعد هم به خيابان آوردند        
و قهرمانيهای اين مردم چشم بسته       
به خيابان آمده را به عنوان سند               
حقانيت به همان مردم تحويل                     

همه کسانى که مردم را به           ."دادند
" نمايش انتخابات      "شرکت در              

. کشاندند با مهر و امضا معلوم اند           
حزب کمونيست   "شما هر نقدى به         

و سياستهاى                  "  کارگرى
ناسيوناليستى و راستش داشته                    

 نميتوانيد روز روشن به                  ،باشيد
 تحويل  "دروغ"مردم بقول خودتان    

بدهيد و بگوئيد و بنويسيد که اين                
مردم را پاى صندوقهاى    "حزب هم   

پوپوليسم عقب مانده     !   کشاند  "راى
و "  حزب کمونيست کارگرى            "

تعميق آن بعد از ماجرای                                
تا حد برخورد دوگانه         "  انتخابات"

به جناح موسوى مجوزی برای                 
تمايز شما با آن      .  دروغگوئی نيست 

صف طويل که از نظر بيانيه به                 
گفتند "  دروغ"مردم و طبقه کارگر       

ميگوئيد "  دروغ"و خودتان که              
چرا دروغ براى بقيه بد                چيست؟

١٢٣شماره   
مرگ "است و براى شما خوب؟         
 ؟"براى همسايه خوب است

   

  استفاده از شکافهاى باال

حکمتيست و کوروش          "حزب     
مدرسى از آنجا که تز و حکم                 
سياسى فقط وقتى برايشان اهميت      
و صحت دارد که به بحث شان             

استفاده " در مورد            ،کمک کند   
به قول   "  مردم از شکافهاى باال       

کورش !"  ليز ميخورند "خودشان  
مدرسى در بحث ديگرش تحت            

" انقالب و ضد انقالب         "عنوان    
عليه استدالل استفاده از شکاف           
باالئى ها حرف ميزند و                            

 : مينويسد

   

 تئوری اين            بطور خالصه،     "
مردم آگاهانه در        "ميشود که        

انتخابات شرکت کردند تا در                  
صف رژيم شکاف درست کنند و        
بعد شلوغ کردند تا اين شکاف را       

از اين تئوری سياسی    ".  باز کنند 
" پليتيک"که در آن                                    

سرکار   -صمد آقا             "   زدن
با سياست عوضی            "  استوار

گرفته ميشود بگذريم، سوال اين       
است که اگر با شرکت انتخابات           
ميشود از اين کارها کرد چرا اين       
چپ راديکال درست با همين                 
توضيحات به مردم فراخوان                

  "؟شرکت در انتخابات نداد

   

اما در بيانيه صد و هشتاد درجه           
و البته نه    .  حرف متفاوتى ميزنند   

صمد آقا ميشوند و نه پلتيک                "
اما بدتر از      "!  سرکار استوارى  

   :چپ راديکال ناگهان ميگويند

 

از طرف ديگر شارالتانهای              "
مستعضف پناه و دلسوزان                      
محدودنگر فقرا، به همراه                       
جريانات همزاد خود در فلسطين        
و لبنان و در دنيای اسالمزده                  
شرق، صف وسيعی از طبقه                 
کارگر، زحمتکشان و تهيدستان         
شهری و روستائی ايران را در            
حمايت از احمدی نژاد به پای                

و بعدا   .  صندوقهای رای کشاندند    
در عروج اعتراضات شهری با         
انگشت گذاشتن بر ترکيب و                  
 مضمون طبقاتی جنبش سبز،               

طبقه کارگر و زحمتکشان را به         

 مانع از    بی تفاوتی سوق دادند و      
آن شدند که طبقه کارگر به نام               
خود و با قدرت خود از شکاف               
ميان جناحهای رژيم در خدمت             

، صف خود   منافع خود بهره گيرد    
را مستحکم تر، آگاه تر و متحد             

  ".تر کند

   

از اين بگذريم که جنايتکارانى               
مانند احمدى نژادها با لفظ                         

" دلسوزان محدودنگر فقرا                  "
خطاب ميشوند و گويا در تحليل            

ايشان معضل     "  طبقاتى"بسيار     
احمدى نژادها و مستضعف پناه ها     

اما !  است"  محدودنگرى"همان    
اگر استفاده از شکاف باال توسط           
مردم بد است چرا توسط طبقه                
کارگر خوب است؟ اين يک بام و         
دو هوا از کجا مى آيد؟ چطور                 
بايد طبقه کارگر براى استفاده از          

را "  بى تفاوتى "شکاف باالئى ها      
کنار ميگذاشت که تجويز آن براى      
بقيه مردم مجاز نيست؟ چطور              

" صفى وسيع از طبقه کارگرى         "
پشت احمدى نژاد بسيج                "که      
بايد از ميان اردوى احمدى      "  شدند

نژاد صف خود را منسجم و آگاه            
 تر ميکرد؟ 

 

پرچم و سياست       "اين است آن           
حزب شما که     "  مستقل کمونيستى  

صدايش به طبقه کارگر نرسيد؟            
آيا خودتان ميدانيد چه ميگوئيد؟            
منشا اين تناقض عريان در مورد         
استفاده از شکاف باالئى ها                       
چيست؟ حقيقت اينست که اين                 
حزب سياستهايش به همين                       

روزى .  روشنى ضد هم است            
هم بحثى   .  هست و روزى نيست       

را کنار ميگذارند و هم درست                
هم ناسيوناليسم ايرانى دست    .  است

را به احمدى نژاد و جمهورى                 
اسالمى باخته و هم متحد موسوى        

هم .  است و هم رهبر شده است            
کارگران بايد در اين اعتراضات         
از شکافهاى باالئى ها استفاده                 
ميکردند و هم صف عظيمى شان        

در !  نيروى شاالرتان ها شده بود       
واقع براى ايشان معناى حقيقت و         
احکام و پايه هاى تحليلى صرفا            
اينست که چه وقت و در چه بحثى        

در نتيجه اين مواضع        .  بکار آيند  
را نبايد جدى فرض کرد چون                

 موسمى و      ،تاريخ مصرف دارد     
 موقت است؟ 

  ١۵صفحه 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بيانيه " درسهاى"از  

تنها :  "يک درس بيانيه اينست که      
طبقه کارگر و انقالبيگری اين               
طبقه است که ميتواند نيرو،                     
انرژی و افق الزم برای                             
سرنگونی جمهوری اسالمی را           

ر غير اين حالت، يا         د .گرد آورد 
بايد به آغوش جناحهای                            
جمهوری اسالمی خزيد و يا بايد         
تن به استحاله شانسی جمهوری        

ترديدى نيست که      "  .اسالمی داد  
سرنگونى انقالبى جمهورى                   
اسالمى توسط يک انقالب                        
کارگرى مطلوبترين راه حل رفع        
بحران و نجات جامعه از                           

اما نفس   .  جمهورى اسالمى است    
سرنگونى به اين راه مطلوب گره        
نخورده است و بدون آن نيز تنها           
راه به آغوش جناح هاى رژيم                

اين سياه و سفيد         .  خزيدن نيست  
 در بهترين                                         ،تحليلى
تصويرى خشک و غير             حالت

منعطف و پاسيف از تحوالت و             
احتماالت بدست ميدهد و در                    
بدترين حالت اينست که اگر طبقه        
کارگر آماده نيست تنها راه اينست       
که بايد به آغوش جمهورى                       

 ! اسالمى بخزد

 

منصور حکمت در نامه اى به                
فاتح شيخ در مورد مصاحبه حميد       
تقوائى در باره جمهورى                           
سوسياليستى در مورد همين                    
ديدگاه يک بعدى و شير يا خطى            

بنظر من سرنگونى     :  "...  ميگويد
و انقالب به يکديگر گره                             

سرنگونى بدون       .  اند       نخورده
. انقالب هم ممکن و محتمل است         

سرنگونى ميتواند حاصل يک               
روند نظامى، بحران و هرج و               
مرج، پروسه نافرمانى سيويل و          
فعل و انفعاالت انتخاباتى و غيره         

ميتواند حاصل پيروزی     .  هم باشد 
نيروهايى بجز يا عالوه بر                        

بنظر ...  نيروهای انقالبى هم باشد    
من به احتمال قوی سرنگونى نه           
نتيجه انقالب در ايران، بلکه يکى       
از لحظات شروع انقالب در                   

بنظر من      .  ايران خواهد بود           
انقالب ايران با سقوط جمهوری           

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ...."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

اسالمى تازه آغاز ميشود و                           
تر بعد از آن        نبردهای طبقاتى جدی   

بنظر من در سرنگونى                .  است
ها شرکت خواهند کرد، اما در         خيلى

اکثريت عظيم    "انقالب، کارگران        
 . " را با خود نخواهند داشت" مردم

 

سرنگونى به اشکال بسيار متنوعى        
ميتواند رخ دهد و مخالفت و مقابله           

سياست .  با رژيم اسالمى همينطور      
" درس"بيانه اين حزب در اين باره        

بزک نمير  " از يکسو سياست     ،ندارد
است و از سوى ديگر          "  بهار مياد  

اين فراخوان ضمنى است که تا                  
" تنها راه    "آمادگى طبقه کارگر              

 !  حمايت از جناح هاى رژيم است

 

از ديگر درسها اينست که بدون                 
سازمان و بدون سياست و پرچم                
روشن و بدون رهبرى پيروزى                

باالخره !  مبارک باشد .  ممکن نيست 
اين خودش جاى پيشرفت است که           
کسانى که ميخواستند با تسخير خانه       
سه نفر و يا گارد آزادى قدرت را              

 به اينجا        ،بگيرند و پيروز شوند          
رسيده اند که مقوالتى بديهى مانند            
سازمان و رهبرى و سياست و                   

اين را هر       .  طبقه مهم شده است         
کسى که در سياست ميخواهد                      

. دخالت واقعى داشته باشد ميفهمد           
که گويا     "  حکمتيست"اما حزب         

منادى خوبيت داشتن رهبرى و                 
 نه    ،سازمان و سياست شده است            

دارد    خودش آماده است و سازمان       
 ،و نه رهبرى دارد که جلو بگذارد          

خودشان .  و نه فعال و پاسخگو است     
نيسم و     کمو"در بيانيه ميگويند             

طبقه کارگِر بی سازمان، بنا به                  
 بيانيه ميگويد   ،"تعريف پاسيو است  
 آماده نبوديم و        ،ما پاسخگو نبوديم     

 ،سازمان و رهبرى الزم را نداشتيم       
و بعنوان نتيجه       !  پاسيف بوديم   و    

بايد به حزب حکمتيست       ":ميگويند
کمونيسم در اين      "چون  ،"پيوست

دوره بيش از هر جا در حزب                      
؟ "!حکمتيست خود را نشان داد             

اين چه کمونيسمى است که        !  عجب
" نمايندگى"در اوج پاسيفيسم                      

اينجا وارد بحث دو قطبى            ميشود؟

١٢٣شماره   
ديگر آقاى مدرسى در مورد                  

" کمونيسم و طبقه کارگر                      "
اين بحث را در مطلب          .  نميشوم

" ديگرى تحت عنوان؛ دو قطبى        
ى چپ راديکال   "  توده ها   -حزب  

اينجا همين ديدگاه     .  پاسخ داده ام    
رژه ميرود؛ کمونيسم متشکل در        
حزب و طبقه کارگرى که بايد              

گويا کمونيسم  !  نهايتا سازمان يابد  
 بيرون طبقه   ،امرى غير کارگرى  

 تحفه احزاب موسوم به           ،کارگر
کمونيسم و جدا از کارگر و                     
سوخت و ساز مبارزه کارگرى           

اين نگرشى عميقا غير            !  است
مارکسى و کپى مطابق اصل                 
کمونيسم بورژوائى اردوگاهى           

 .  است
 

با اين بيانيه    "  حکمتيست"حزب   

آمد تا از ناتوانى و نااميدى و                    
سياست پاسيف و نگرش توده                 

 اين     ،ايستى خود طلبکار باشد            
سياست راست را معادل                             

 شکست مردم       ،بنامد"  کمونيسم"
فريب " و توده             ،را اعالم کند       

مردم و طبقه کارگر را          "  خورده
اما اين  .  به صفوف خود فرابخواند   

اگر "  فريب خورده   "توده مردم       
 بايد بدوا بپذيرند      ،اينکار را بکنند   

که آگاهانه پشت جمهورى اسالمى     
فريب و  "بودند و تازه فهميدند که        

خود نويسندگان  ".  شکست خوردند 
بيانيه اگر جاى مردم و کارگران          
بودند حاضر نبودند به آقاى                      

حزب .  مدرسى بپيوندند              
خود از قربانيان اين     "  حکمتيست"

وقايع بود و کماکان آب در هاون           
 ! *ميکوبد

 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 

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 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از کارگران      ١٢ در چند روز اخير         ،بنا به خبر دريافتى     
 به دستور نوتاش مدير شرکت از کار               ،شرکت مسيل باختر    

 سال   ۴ تا     ١هر يک از اين کارگران بين              .  اخراج شده اند    
اين کارگران اعتراض به شرايط          "  جرم.  "سابقه کار دارند    

سخت و غير انسانی کاری و بخصوص اعتراض نسبت به                   
 ٣عدم دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به                       

 ! ماهه مرداد، شهريور و مهر است

 

اين کارگران در حالی از کار اخراج شده اند که حتی همان                    
قراردادهای کاری ناعادالنه و کارفرما پسندشان هم به اتمام               

 با   ، نفر از کارگران      ۵٠٠هم اکنون بيش از          .  نرسيده است  
وجود اينکه برای گذران زندگی، برای زنده ماندن و برای                   
تامين ابتدائی ترين نيازهای ضروری خود و خانواد ه هايشان            

 از جانب نوتاش و کارچاق کنهای اطرافش با چماق               ،معطلند
اخراج از کار، بيکار سازی و       !  اخراج از کار روبرو شده اند      

 هميشه از جمله        ،تهديد کارگران به گرسنگی و فقر بيشتر               
حربه های ضد کارگری سرمايه داران و دولتهای                                       
خدمتگزارشان برای خاموش نمودن شعله اعتراضات برحق            

اما مهمتر اينست که شکمهای گرسنه        .  کارگری بوده و هست    
 !و دستهای خالی چيزی برای از دست دادن ندارند

 

 در کنار   ،خواست اصلی کارگران مسيل باختر در حال حاضر     
 بازگشت به کار بی قيد و شرط و فوری                   ،ديگر مطالباتشان 

کارگران اخراجی معترض و مبارز و همچنين دريافت فوری           
 . ماهه معوقه ميباشد٣دستمزدهای 

 

 نفر   ۵٠٠شرکت راه و ساختمان مسيل باختر با بيش از                         
هزار ٢۶۴کارگر قراردادی سفيد امضا با دستمزدهای                           

در .   مجری انواع طرحهای راه و ساختمانی است                 ،تومانی
حال حاضر بخشی از کارگران در پروژه مترو کمال شهر                   
کرج و بخش ديگری از کارگران در طرح ساخت سد دهلران            

دفتر اصلی شرکت در خيابان                 .  ايالم مشغول به کارند           
 .  اسکندری تهران واقع است

 

 !کارگران مسيل باختر

مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و براى گرفتن مطالبات                     
سکوت .  برحق تان و بازگشت بکار دوستانتان تصميم بگيريد         

امروز شما در مقابل اخراج دوستانتان به معنى تسهيل اخراج            
در محل کار دسته جمعى بميدان بيائيد و                .  هاى بعدى است    

اين کارفرماهاى ضد     .  دسته جمعى خواهان مطالباتتان شويد        
کارگر را تنها ميتوان با قدرت و اتحاد کارگران سرجاى خود             

 . نشاند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  
٢٠٠ اکتبر ٢٠ – ١٣٨٨ مهر ٢٨   

اخراج کارگران معترض 
 !شرکت مسيل باختر

١٢٣شماره   

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

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

 
 

)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

 

حق . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است
 پوند ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵عضويت ماهيانه در حزب معادل 

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

 

پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از هر             
روى                             ي وان يک ن ن ع ر ب ارگ ه ک ق چيز منوط به اين است که اوال، طب
ر سر                      ارزه ب ب دان م ي مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به م

ی                        ل ون راست و م وزيسي ات اپ انيا جريان  –قدرت سياسى بگذارد، 
ه                    ع مردمى ک ا، توده وسي اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
سم و جمهورى                                   ي ال ه سوسي د ب ه ان اخاست پ عليه رژيم اسالمى ب
ه و            ان ن ي ب سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقع

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. قابل تحقق بنگرند

 مجمع عمومى 
! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 
!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد! است  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

″جريانهای سياسی پيرامونی               
طيف جمهوريخواه و توده        ″  سبز

ای و مشروطه اى در روز                       
روشن مشغول کاله سياسی                     

آنوقت .  گذاشتن سر مردم اند              
مدعی رشد فکری مردم هم                      

اين حرف آخرشان در          .  ميشوند
خود بيان يک واقعيت است، منتها      
با علم به اين واقعيت، ديگر تالش        
برای کالهبرداری سياسی از                 
مردم کار احمقانه ای به نظر                   

 . ميرسد

  

″اينها در حرف وعدۀ همان                    
را به مردم           ″  انقالب مخملی     

احمدی نژاد هر روزه اين     .  ميدهند
″اتهام ناروا را به سر رهبران              

اين برگ برندۀ        .  ميکوبد″  سبز
″جناح حاکم در مقابل رهبران              

پذيرش اين تهمت از      .  است″  سبز
از کفر     ″  سبز″جانب رهبران         

اتفاقًا .  ابليس هم بدتر است                  
بدشان ″  سبز″دستجات پيرامونی     

نميايد که احمدی نژاد اين عبارت        
. را هرروز عليه شان تکرار کند         

از اين  .  اتهام خوبی است برايشان    
مشروعيت ″نظر به يک نوع                 

. دست پيدا ميکنند               ″  سياسی
باالخره دارد موقعش ميرسد تا              
اينهمۀ تمرين دمکراسی که سابقًا         

. کردند به نتيجه ای رسانده شود           
″ سبز″مدعی اند که اگر رهبران         

در راه بمانند و کشش داشته                      
به راهش   ″    جنبش سبز  ″باشند،   

 . ادامه ميدهد

 

به راهش ادامه ميدهد؟ کدام راه؟          
به کجا و کدام مقصد؟ به قبر                     

تان؟ اما به چه دليل       "  امام راحل "
جنبش ″را از سران     ″  سبز″پرچم  
. مصادره ميکند؟ اين نشد        ″  سبز

از قديم  .  تقلب ماکياوليستی ممنوع   
گفتند روکش ضريح امامزاده را          
با هيچگونه توجيهات ماکياوليستی    

به قول       .  هم نميشود دزديد             
                          ِ همشهری ما، مو از زمان
خوردوو که بوُدم اين شال سبز              
دورگردن محمد و آل عبا و شجرۀ       

″ سبز″اين    .  مربوطه بسته ديُدم      

 !ياآآآآ مين
 

 

 سعيد مدانلو

برای اعتراض به قطع درختان                 
جنگلی و کشتار کوسه ها و نهنگها          

″مناسبت ندارد و نه حتی برای                 
در نمايشهای       .  ″انقالب مخملی      

″هنری تيپ صد درصد غربی                 
کردن، نمايش کميک با      ″  سبزنمايی

مزه ائی از واقعيت سياسی موجود          
″و تناقض اساسی و آشکاريست که      

با آن دست به             ″  سبز پيرامونی    
مناظری را که در          .  گريبان است   
جلوی مردم      ″  سبز″تداوم راه           

تصوير ميکنند از هيچگونه امکان         
عملی برای واقعيت يافتنشان در               
آيندۀ تحوالت داخل ارکان سياسی           

. جمهوری اسالمی برخوردار نيست   
در ″  سبز″تاکيدات روزمرۀ سران       

اعالم نگرانی بابت در خطر بودن          
موجوديت حکومت اسالمی و                    
ِ  نگرانيشان با                    همسانی واقعيت
دلشوره ها و ضجه های آخوند                   

تنها لحن  .  جنتی پنهان کردنی نيست    
بيان و سوز و گدازهايشان با هم                  

اتهامات دو طرف         .  فرق ميکنند    
دعوا بر سر حاکميت سياسی، ديگر       

″ چه کسی حق چه کسی را خورد         ″
دعوا کًال بر سر اين رفته             .  نيست

است که کدام دسته دارد سر پل                   
صراط، جمهوری اسالمی را به ته         
ِ  قرآن فرموده و امام خشت                 جهنم

 . اولش را گذاشته سقوط ميدهد

 

وانگهی، ابتدايی ترين آگاهی                      
موجود در يک جنبش بزرگ                      
اجتماعی نظير آنچه که در ايران              
است، موضوع تغيير و تحول در             

هر آدمی که به    .  قدرت سياسی است  
خيابان می آيد اين آگاهی را دارد و          

″حال که دورۀ        .  اين را ميخواهد     
ببينيم .  تمام شد  ″  تمرين دمکراسی  

ِ  تمرين شده چگونه                     دمکراسی
تغيير ″  ميخواهد امکان قوع                  

در اهرمهای سياسی قدرت    ″  وتحول
احمدی نژاد  .  حکومتی را تامين کند    

با  سپاه پاسداران و همۀ يد و                         
بيضای پشت سرشان کوتاه بيايند و         

قبول کنند   ″  مسالمت آميز  ″به نحو     
اختيار گوشه ای از قدرت اجرايی           
حتی به اندازه نصف زمان خاتمی           

بسپارند؟ ″  سبز″را به رهبران              
افسار سپاه پاسداران و وزارت                  

١٢٣شماره   
اطالعات بيافتد دست موسوی و         
کروبی و يا خاتمی و رفسنجانی؟       
چه کسی حاضر است دلش را به         
ِ  اين امر خوش                     انجام پذيری

 نگهدارد؟ 

 

″جريانهای سياسی پيرامونی              
″که اصرار زيادی برای        ″  سبز

دمکراسی ″و      ″  اصالح طلب     
ی بودنشان  ″حقوق بشر ″و  ″  خواه

دارند، از قديم و نديم تا حاال                    
قهرمانان سياسيشان بدون استثناء     
سابقه آدمکشی در جمهوری                  

برای اين جماعات   .  اسالمی دارند 
هرگز مقدور نبود هر آنچه که               
مدعيش هستند را باالتر از اسالم       

. رفسنجانی و شرکاء ارتقا بدهند        
سياستهايشان درعمل قادر نيست       
از حد و حدود بقای جمهوری                
اسالمی فراتر برود و به همين              
دليل است که مردم را به عملی             
شدن يک امر محال ترغيب                    

  .ميکنند

 

دمکراسی در ايران نميتواند تابع       
تمام محدوديتهای معين سياسی            

گردش .  الزم برای مردم نباشد         
سرمايه و تامين سود درآن                      
مملکت اين الزامات و محدويتها         
را به هر نوع حکومتی که اختيار       
گردش سرمايه را در دست                     

پذيرش و    .  بگيرد تحميل ميکند      
اتخاذ عملی هر سياستی  که اين           
محدوديتهای الزم را برای                      
گردش سرمايه تامين کند از                   
ضروريات اساسی و غير قابل            

″گريز کليه بخشهای اپوزيسيون       
از اين    .  است″  دمکراسی طلب   

″نظر اپوزيسيون مدعی                          
در ″  دمکراسی و حقوق بشر            

مقابل حاکميت موجود نقدًا حق             
انتخاب هيچگونه ابزار سياسی و       
آلترناتيو ديگری بجزهمان اسالم       
سياسی و در امتداد بقای آن                     

از اين نظر به تعويق                .  ندارد
افتادن زمان سرنگونی محتوم              
جمهوری اسالمی، فرصت                   
تنفس، بقاء و جست و خيز                       
سياسی خود آنها را نيز فراهم                

سبز ″وعده های عبور        .  مياورد
جنبش ″از سران         ″  دمکراتيک

حرف مفت و عمًال ناظر          ″  سبز
. به يک وقت کشی سياسی است          

وقتی که هشت سال در زمان                 
خاتمی به اميد رسيدن  فرجی از          

 . آسمان، کشتند

   

اين روزها اينطور مينمايند که               
دارند به اصطالح خودشان از               

استفاده ابزاری      ″  سبز″سران      
ظاهرًا قرار است که              .  ميکنند

موسوی و ابواب جمعی مربوطه         
را سر راه اگر وسعشان به ادامه           
نکشيد، عذرشان را بخواهند و              

″ دمکراتيک″مؤدبانه از قطار             
البته دمکراسی از   .  پياده شان کنند  

تمرين به عمل که ميرسد حکمش         
تا جايی که به       !  اينطوری ميشود  

خاطر همۀ آنهايی که شاهد دوره          
سی سالۀ جمهوری اسالمی بوده          

تا اينجای قضيه هميشه     .  اند، ميآيد 
اينها ابزار سياسی و ناکام و از               

. درگاه رانده شدۀ آنها بوده اند                 
اينطور که معلوم است اين بار                

های پيرامونی  ″  سبز″ستارۀ بخت   
. شروع به درخشيدن کرده است          

باالخره ايندفعه قراراست آنها                
 !ابزار توفيقات سياسی اينها باشند

 

کمونيستها راههای کاربرد فنون         
فريبکاری و کالهبرداری از                  

هرآنکه کاربرد  .  مردم را نميدانند   
اين فنون را بياموزد ديگر                         

تالش ما  .  نميتواند کمونيست باشد   
بر اين اساس است که مردم به هر        
دليلی که به خيابان سرازير                      
ميشوند هرآنچه مطالبات از                    
آزادی، برابری و رفاه که در دل          
دارند و الزامات تأمين آنها را                 

های ″  مصلحت″فرياد کنند، نه          
بی بو خاصيتی که نصف                           
بيشترش نان قرض دادن به                      

سياستی که   .  جمهوری اسالميست  
نه سيخ بسوزد نه              ″شعارهای     

را به جنبش مردم تحميل         ″  کباب
ميکند، نه تنها گرهى ازهيچ نوع          
مشکلی نخواهد گشود بلکه ره                

آوردش همان        
  ١٨صفحه 
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بن بستی خواهد بود که درطی               
چهار ساله دوم رياست جمهوری        

اينبار .  خاتمی اعالم کردند               
تناقضات عيان و ناگزير مجموعه     

و عدم تطابق با       ″    سبز″سياسی   
خواسته های واقعی مردم که                  
راهی بجز سرنگونی برای دست        
يافتن به آنها نميتوانند بجويند، در        
دور سرعت يابی عنقريب جنبش        
مردم، فرا رسيدن بن بست را سر        
يکی دوتا پيچ بعدی نشان خواهد          

 .داد

 

با همۀ     ″  سبز″ولی خودمانيم،        
اوصاف مزبوره و مذکوره باد              

هر کشتيی که        .  خوبی ميوزاند   
بادبانش را به باد اينها برافرازد با       
همين باد تا به مقصد دنبالشان                 

بعضی ها را اصًال باد             .  ميرود
ميبرد نيازی به کشتی و بادبان               

 . نيست

 

و حاال يک دعای سنتی برای                 
 :انواع چپ پوپوليست ايران

 

ناخدا شما را از آزار و شّر هرچه        
ارواح خبيثه خدای سرمايه و                  

″ دمکراسی عليه لعنه   ″آفريده اش    
 ! است محفوظ بدارد

  

 ياآآآآ مين 
 ٢٠٠٩بيستم اکتبر 

 

  ...!ياآآآآ مين
 

 در باره ترورهاى سيستان و بلوچستان
 

 در منطقه اى از سيستان و بلوچستان که گفته ميشود جلسه اى از روسا و طايفه هاى                    ، مهرماه ٢۶صبح يکشنبه   
عمليات اول در محل جلسه      .   دو عمليات انتحارى صورت گرفت      ،بلوچ و فرماندهان سپاه در آن شرکت داشتند         

نفر کشته و   چهل  يش از   دراين ترورها   بنا به اخبار    .  رخ داد و عمليات دوم جمع فرماندهان سپاه را هدف گرفت           
 تعدادى از سران طايفه      ،بجز تعدادى از مردم بيدفاع که قربانى اين تروريسم کور شدند             .  دهها نفر زخمى شدند    

قومى جنداهللا که توسط         –گروه تروريستى مذهبى       .  ها و فرماندهان سپاه پاسداران در منطقه کشته شده اند                  
 . عبدالمالک ريگی اداره ميشود طى بيانيه ای مسئوليت اين عملياتهاى انتحارى را بر عهده گرفت

 

هر دو جريانى ارتجاعى و تروريستى اند که مرتبا جنگ شان از               .  جنداهللا و جمهورى اسالمى از يک جنس اند        
سران سپاه که در اين عمليات تروريستى مورد هدف قرار گرفته اند بدون ترديد همه                 .  مردم قربانى گرفته است   

دنيا .  بدون ترديد نفرت مردم بويژه مردم محروم بلوچستان از آنها حد نمی شناسد                .  از جانيان رژيم اسالمی اند     
مسئله اما اينست که نه تروريسم سياستى براى مهار          .  قطعا بدون چنين جنايتکارانی دنيای قابل تحمل تری است         

زدن جمهورى اسالمى است و نه تروريستهاى جنداهللا ربطى به مطالبات و مشقات مردم محروم بلوچستان                              
جنداهللا در ميان فالکتى که جمهورى اسالمى همراه با سرکوب شديد به مردم تحميل کرده است از ميان                        .  دارند

اين جريانات تروريستى جزئى از صورت مسئله وسيع تر تروريسم در                   .  جوانان گرسنه سربازگيرى ميکنند     
سياست اين جريانات فرقه اى تنها مردم را از صحنه سياست قيچى ميکند و پيامدهاى آن به تشديد                          .  منطقه اند 

امرى که خامنه   .  جنگ تروريستها و ميليتاريزه کردن منطقه و قربانى گرفتن از مردم محروم منجر خواهد شد                  
 . اى راسا آنرا اعالم کرد و از پاسخ سخت سخن گفت

 

تروريسم راهى  .  قومى نميتوان داد     –پاسخ تروريسم اسالمى و دولتى را با تروريسم اپوزيسيونى و اسالمى                    
. نيست که سرسوزنى به پيشبرد اهداف شريف کارگران و استيفاى هر حقوق پايمال شده مردم محروم کمک کند                  

تروريسم و جنگ تروريستى تنها ارتجاع و نفرت و خفقان را تشديد ميکند و عليه هر نوع تالش سياسى و                                   
مردم ايران در حال بزير کشيدن مهمترين نيروى تروريستى اسالمى          .  اجتماعى جنبشهاى واقعى در جامعه است     

پاسخ مردم آزاديخواه در ايران و بلوچستان و کردستان به تروريسم فرقه هاى دست ساز                .  در سطح جهان هستند   
با اينحال ترورها و عمليات هاى ايندوره را بايد بعنوان                 .  همان پاسخى است که به جمهورى اسالمى ميدهند            

نشانه هائى از ظرفيت نيروهاى مخرب ضد جامعه ديد و هوشيار بود که گروههاى فرقه اى و فاالنژ القاعده اى                     
براى از ميدان بدر    .  روى دوش نفرت برحق مردم از جمهورى اسالمى براى خود سرمايه سياسى درست نکنند              

 . کردن تروريستها بايد جمهورى اسالمى را سرنگون کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢٠ – ١٣٨٨ مهر ٢٨

١٢٣شماره   

نشريه يک 
 دنياى بهتر

را بخوانيد و بدست 
! دوستانتان برسانيد

سواالت و نظرات تان 
را با نشريه در ميان 

! بگذاريد  

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/ 

  ،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/mk072009/petition.html 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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موسوی و خاتمی دو رهبر جبهه اصالح طلبان حکومتى اعالم کردند آنچه                             
امروز بيش از پيش مورد نياز است بازگشت به قانون اساسی است و گفتند که                       
اگر با حضور انتقادی و اعتراض مدنی مردم مقابله شود جريانهايی پديد خواهد                 

هدف از بکار بردن        .  را زير سوال می برد         "  اصل نظام و انقالب       "آمد که     
عباراتی مانند حضور انتقادی و اعتراضات مدنی، چيزی جز سبک شمردن اين               

 .خيزش و  به انحراف کشاندن اصل و عمق اعتراضات نيست

 

خواستهای واقعی مردم جامعه ی امروز ايران، خواستهای نيست که موسوى و                  
آنچه که در قالب عبارات جامعه مدنی و خواستهای مدنی                     .  خاتمى دنبال آنند    

 چيزى نيست جز خواست اصالح            ،توسط خاتمی و موسوی مطرح می گردد             
طلبان حکومتى و تالش آنها برای مشروط کردن اعتراض مردم در قفس قانون                  

هدف اينها اينست که مردم حاکميت اسالمی را مشروع بدانند            .  جمهورى اسالمى 
هدف اينها اين است که رابطه مردم و رژيم را در                          .  و به رسميت بشناسند       

 . چهارچوب قوانين اسالم تعريف کنند

 

نگرانی اين آقايان از خطری که اصل نظام و جمهورى اسالمی را تهديد می کند                 
و مقابله با جنبش سرنگونی و تالشهای مردم بپاخواسته، با هدف حفظ نظام و                        

 جريان سبز حکومتی فکر می       .چرخش قدرت به سمت خودشان قابل درک است         
کند که اگر مردم را به سازش بکشاند و اعتراضات را در مجرای قانون اساسی                  

سوق دهد، برای    !)  قانونی اساسی که در آن واليت فقيه حرف آخر را می زند                (
تداوم حاکميت سياه مذهبی بر جامعه و به قدرت رسيدن خودشان شانس خواهد                    

 اما برای مردم آزاديخواه و برابری طلب که سی سال تحت حاکميت اين                   .داشت
 . سرنگونی رژيم مسئله مهم امروز است،رژيم ارتجاعی اسير بوده اند

 

حساب مردم سرنگونی طلبی که با شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی،                              
 به ميدان آمدند از حساب نيروهايی که           ،موسوی بهانه است کل نظام نشانه است        

 مطرح کردن عبارت خواست     .دارای سياست مشترکی با حاکميت هستند جداست       
مدنی در چهار چوب قانون اساسی، يعنى ايستادن در برابر خواستهای واقعى و                  

موسوى و خاتمى تالش می کنند با کمرنگ کردن هدف واقعی                  .  راديکال مردم 
 اين جريانات که بقول ايشان اصل         .مبارزاتی مردم جای پای خود را محکم کنند         

 مدتها است که به وجود آمده و ادامه نيز خواهد                     ،نظام را زير سوال می برد          
داشت و طبيعی است که آن را برای عاقبت رژيم اسالمی خطرناک بدانند و                           

 .شعار احتياط و تعديل و سازش را مطرح می کنند

 

 رفع تبعيض، دولت غير مذهبی، رفاه، برابری زن و                ،خواست آزادی، برابرى   
 خواستهاى غير قابل     ،مرد، و جامعه اى که اين  خواستهای واقعی را تحقق دهد               

تالش نيروهای سرنگونی طلب و جنبش کمونيست کارگرى                 .  انکار مردم اند    
بسيج کارگران و مردم زحمتکش عليه حکومت اسالمى  و برپائى جامعه اى                         

اين .  است که به اين مشکالت که گريبان دهها ميليون را گرفته است پايان دهد                     
 . خواستها تنها در سوسياليسم و حکومت کارگرى ميتواند به واقعيت بپيوندد

 

جنبش کارگرى براى پيشروى بايد همواره راه خود را از راه گرايشات راست                    
اين جنبش توده زحمتکش از جنگ درون حکومتی بر سر تقسيم قدرت               .  جدا کند 

و تالش آنان برای بقای ارتجاع اسالمی و نظام سرمايه داری در ايران عبور                        
خواهد کرد و تالشهای رژيم اسالمی و هواداران عقب مانده شان را بی نتيجه                       

  *.ميگذارد

 !دور از انتظار نبود
 

 صادق امير رحمانى

 

 !کودکان در اتاق انتظار اعدام
 
 
 
 

 قرار  ،جمهورى اسالمى در ادامه آدمکشى و اعدام در زندانها           
 و   ، صفر انگوتى     ،است سه نوجوان بنامهاى امير امرالهى              

جمهورى .  محمد رضا حدادى را در روزهاى آتى اعدام کند               
اسالمى در روز جهانى عليه مجازات اعدام بهنود شجاعى را              
به قتل رساند و هم اکنون مشغول اجراى مقدمات قتل و اعدام                 

 .کودکانى ديگر است

 

د         ي د              .   حکومت اعدام را بايد بزير کش ل عم ت دام ق جازات اع م
ى              ذائ ون و        " دولتى و جنايتى آگاهانه زير پوشش ک ان اجراى ق

راى اجراى             .   است"   عدالت ه ب ل و        "   عدالت  " نظامى ک ت ه ق ب
اعدام آدمکشى حرفه اى     .   جنايت متکى است بايد سرنگون شود     

  !هيچ دولت و قدرتى چنين حقى ندارد. و قانونى و دولتى است

١٢٣شماره   

! نفر در زندان اوين اعدام شدند۵امروز   
 

سهيال قديرى   -چهار مرد و يک زن  
امروز توسط  -که شاکى هم نداشت   

. بدار آويخته شدند“ عدالت اسالمى ”
صفر انگوتى نيز قرار بود امروز  
اعدام شود اما اجراى حکم را يکماه 

سهيال خيابان خواب بود و کودکى و جوانى . بتعويق انداختند
همان نظامى که سهيال ها را به فقر . اش را در خيابانها گذراند

 ،و فالکت و خيابان خوابى و جنگ بقاى روزمره سوق ميدهد
وارد “ عدالت”همان نظام در صحنه ديگرى بعنوان مجرى 
در حقيقت اما  ! صحنه ميشود و قربانيانش را حلق آويز ميکند

چرخه جنايت و قصاوت دولتى تنها ميتواند با خون سهيالها و 
. اين ماشين را بايد درهم کوبيد . قربانيان سيستم جنايت بچرخد 

پايان دادن به اعدام در ايران بدون پايان دادن به حکومتى که   
. بر قتل عمد و اعدام و ترور و تحجر متکى است امکان ندارد

ه            آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک
د؛    ،تمامی اين جنايات را توليد ميکند       عميقا انديشي

م؛                     ي اره جالد سرده ايش درب تا اينکه آهنگ ست
کاران؛            ت همان جالدی که با اعدام يکدسته از جناي

جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                               

  کارل مارکس
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از .  به دنبال پاسخ سئوالش بود            
قرار تحوالت و شرايط جديد                   
امکان دسترسی با آرامش خاطر          
به اينترنت را از او سلب کرده                

بنظر نتوانسته بود نشريات و     .  بود
ادبيات حزب ما را در اين مدت             

در يادداشت کوتاهی       .  دنبال کند   
آيا شما هم مانند           :  "پرسيده بود   

حکمتيستها سياست خانه نشين               
کردن مردم را دنبال ميکنيد و يا            
مانند حزب کمونيست کارگری از      

جوهر "  سبزها حمايت ميکنيد؟        
سياست راست و پوپوليستی اين           

. دو حزب را بيان کرده بود                      
خواهان توضيح بيشتر از جانب           

. پاسخ اش را گرفته بود         .  ما بود  
 ...صريح و روشن

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
عين حمايت از مبارزات                            
سرنگونی طلبانه توده های مردم         
آزاديخواه و برابری طلب در عين      
حال منتقد جدی جريانات اصالح        
طلب حکومتی و جريان سبز                  

ما از مبارزات       .  حکومتی است   
تالش .  مردم دنباله روی نميکنيم       

ميکنيم اين مبارزات را رهبری و       
جوانب .  سازماندهی کنيم             

ارتجاعی و عقب مانده موجود در       
 نفوذ گرايشات راست پرو                ،آن

اسالمی در اين       –غربی و ملی        
. اعتراضات را عميقا نقد ميکنيم         

ما .  نداريم"  همه با هم  "ما سياست   
سياست اتحاد گرايشات راست و          

ما برای تامين            .  چپ نداريم     
هژمونی کمونيستی و کارگری بر      

ما مردم  .  اين جنبش تالش ميکنيم     
را به اردوی آزاديخواهی و                     

 به    ،برابری طلبی و سوسياليسم         
 فرا     ،اردوی کمونيسم کارگری        

جنبش سبز مانند جنبش      .  ميخوانيم
دوم خرداد يک جنبش و حرکت            

هدفش کنترل و      .  ارتجاعی است  
مهار اعتراضات سرنگونی                   

  ،ستون آخر
 " حکمتيستها"آيا شما هم مانند 

 ؟"...حزب کمونيست کارگری"و يا 
 

 على جوادى

طلبانه توده های مردم و قرار دادن         
اين اعتراضات در چهارچوب جدال     
جناحهای حکومتی و بمنظور تحکيم     
موقعيت يک جناح در قبال جناح              

به دنبال  .  ديگر رژيم اسالمی است     
مردم روانند تا آنها را به عقب                     
بکشند و در نيمه راه متوقفشان                   

ارزش مصرف مبارزات            .  کنند
 تحکيم     ،مردم برای اين جريان              
  .موقعيت جناحی شان است

 

اين اعتراضات ميتواند به                              
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی               

. اين جوهر تالش ماست   .  منجر شود 
سازمان دادن انقالب کارگری                   
اساس تالش ما در شرايط کنونی              

  .است

 

" حکمتيست"ما بر خالف حزب              
عقل و هوشمان را از دست نداده               

بر خالف  .  صاعقه زده نشده ايم   .  ايم
آنها جامعه را صحنه جدال دو جناح       

ما .  ارتجاعی رژيم اسالمی نميدانيم     
سالهاست که اعالم کرده ايم                          
جدالهای جامعه ايران سه جناح                 

مردم جناح ديگر اين                     .  دارد
کشمکشهای .  کشمکش ها هستند         

جناحهای حاکم خود واکنشی به                 
اعتراضات مردم و تالشی برای              

ما حساب مردم را      .  مقابله آن است   
از حساب جناح اصالح طلب                      

 . حکومتی جدا ميدانيم

 

اين "  حکمتيستها"ما بر خالف              
مردم را کت بسته تحويل جناح سبز        

. و سياه جمهوری اسالمی نداده ايم         
ما برای پيروزی مبارزات مردم و         

. نه اعالم شکست آن تالش ميکنيم          
اين مردم حکم به سرنگونی رژيم            

مساله بر سر تامين    .  اسالمی داده اند  
شرايط و ملزومات پيروزی اين               

  .مبارزات از نقطه نظر ماست

١٢٣شماره   

از طرف ديگر ما بر خالف                    
حزب "سياست رهبری کنونی            

سياست "  کمونيست کارگری       
ارتجاعی برخورد دوگانه به                 
جناح اصالح طلب حکومتی را           

از .  در دستور خود قرار نداده ايم      
نقطه نظر ما تقسيم رژيم اسالمی        

 ،به جناحهای مترقی و ارتجاعی       
جناحهايی که قابليت قرار گرفتن        

همراه ما  "و  "  کنار ما مردم   "در  
 يک سياست        ،را دارند   "  مردم

هر دو جناح      .  توده ايستی است     
رژيم در تاريخ و کارنامه خونين        

جريان .  رژيم اسالمی شريکند        
موسوی را با ده من سيرش هم              

و "  کنار ما مردم      "نميتوان در       
هيچ .  کرد"  همراه ما مردم         "

 ،ميزان از تقابل جريان موسوی         
خاتمی و کروبی با دولت احمدی        
نژاد و خامنه ای اين جريانات را         
در کنار مردم آزاديخواه و                       

اينها .    برابری طلب قرار نميدهد    
جرياناتی هستند که قتل عامهای          
سال شصت و سال شصت و                  

دهها .  هفت را سازمان دادند             
هزار نفر را برای حفظ                              

جريان .  حکومتشان اعدام کردند     
کروبی   -خاتمی        –موسوی      

هدفشان .  تغييری نکرده است          
حفظ نظام آدمکاشان رژيم                       

خواهان بازگشت   .  اسالمی است  
خمينی و     "  طاليی"به شرايط        

دوران حاکميت خط امامشان                
 ،آنها تغيير نکرده اند             .  هستند

نشده "  کنار مردم "و در   "  همراه"
آن جريان پوپوليست اکنون        .  اند

به سرانجام مفتضحانه برخی از         
سياستهای راست خود رسيده                

 . است

 

ما .  ما جناح سبز انقالبی نداريم         
تجديد نظری در سياستمان در              
قبال جناحهای رژيم اسالمی                  

برخالف رهبری      .  نکرده ايم     

" حزب کمونيست کارگری                  "
برخی از سران رژيم اسالمی را          
از فهرست جنايتکاران حکومتی         

ما برخالف اين    .  خارج نکرده ايم   
" وحدت"جريان به دنبال                          

جريانات چپ چپ و راست                     
گسترش اين تزها     .  راست نيستيم  

تنها دست جريانات راست و                    
ارتجاعی را برای به مسلخ بردن         
اعتراضات مردم و تبديل اين                  
اعتراضات به سکويی برای پرش     
جريانات راست و ناسيوناليسم              

ما اجازه  .  پرو غربی هموار ميکند   
را به  "  همه با هم "نميدهيم سياست  

نتيجه اين        .  جامعه بقبوالنند       
سياستهای پوپوليستی از پيش                 

ما بر خالف آنها با        .  روشن است 
هم "جريانات راست و سبز                      

" يک حرف را      .  "نيستيم"  خون
دو سليقه      "اختالفمان      .  نميزنيم
از نظر ما نميتوان      .  نيست"  بيانی

ميان نيرويی که برای سوسياليسم       
و لغو کار مزدی و نابودی                         
استثمار مبارزه ميکند و جريانی          

سلطنت "که به زعم خودش برای        
و در شرايط فعلی در        "  مشروطه

چهارچوب رژيم اسالمی مبارزه        
 وحدت و اتحاد عملی ايجاد      ،ميکند
 . کرد

  

ما همواره تاکيد کرده ايم که                     
کمونيسم کارگری برای پيشروی        
بايد به حزب و نيروی سازمانده و       

بايد به ظرف      .  رهبر تبديل شود     
در برگيرنده رهبران عملی و                 
کارگری و رهبران اعتراض                 

. زنان و جوانان تبديل شود                       
تحوالت معاصر گوشه ای از اين        

. تزهای پايه ای ما را اثبات کرد           
نشان داده شد که چنانچه در زمين        

 ،و جامعه ريشه نداشته باشيد                  
همانطور که  .  زمين خواهيد خورد  

. زمين خورد  "  حزب حکمتيست  "
همانطور که نازايی سياستهای              

حزب کمونيست         "پوپوليستی         
 . نشان داده شد" کارگری

 

ما بر خالف اين جريانات پرچم            
انقالب کارگری را در اين                        

 .تحوالت به اهتزاز در آورديم
 

*** 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


