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 سياوش دانشور 
 

 

  ، آبان١٣
 جنگ روايتها برسر چيست؟

 

 آبان هر کدام خود را به                   ١٣مباحث و فراخوانهاى          
اين جنبه مسئله   .  روايتى تاريخى از اينروز متکى ميکنند      

يعنى تاکيد بر روايتى معين از يک روز معين چه هدفى               
دارد و چه کمکى به مبارزه امروز ميکند؟ سوال مهمتر              

 ميتوان به نيازهاى       ۵٧اينست که آيا با سنتهاى انقالب             
 پاسخ داد؟ آيا براى پيشروى مبارزه امروز اين         ٨٨ايران  

 مطلوب و موثر است يا عملى ضد                     ،روشى تاريخى  
 تاريخى و غير مطلوب و غير موثر؟

 

 آبان  ١٣ ميبينيد در جنگ روايتها از         ،وقتى دقيق ميشويد  
مسئله فراتر از مقابله با تحريف رژيم اسالمى از تاريخ               

ميتوان و بايد عليه تحريف تاريخ ايستاد و         .   آبان است  ١٣
اما .  از حقايق تاريخى همانطور که بوده اند دفاع کرد                 

برخى چپها فکر     .  اينجا با چنين موردى روبرو نيستيم           
 آبان   ١٣همان   "  از نظر مردم    " آبان اصلى       ١٣ميکنند   

 است که دانش آموزان به امواج انقالب عليه رژيم                  ۵٧
 يعنى روز اشغال    ۵٨ آبان   ١٣سلطنتى پيوستند و نه روز      

سفارت آمريکا توسط هواداران خمينى و دانشجويان خط          
 آذر سالهاى   ١۶اين بحث به شکل ديگرى در مورد         .  امام

از جناح هاى رژيم اسالمى تا چپ             .  اخير وجود داشت    
 آذر اصل و نسبش       ١۶راديکال تالش داشتند نشان دهند        

به سفر نيکسون به ايران و سرکوب دانشگاه در زمان                  
آنچه عريان است اينست که سنت سياسى               .  شاه ميرسد  

 تالش  ، با تمام جناحهايش   ۵٧ سنت مسلط انقالب     ،واحدى
دارد هر واقعه امروز را از دريچه گذشته تبئين و تحليل              
کند و جدال قديمى و تمام شده گذشته را در ايران سه دهه          

ظاهرا هميشه گذشته بر حال و آينده           .  بعد بازسازى کند   
حکم ميراند و پراتيک اجتماعى و                

  ،يادداشت سردبير

و حذف " حزب کمونيست کارگری"
 !شعارهای انقالب و حکومت کارگری

 

 ٨صفحه على جوادى                                                   

 جان عزيز سهيال را 
 ! هم گرفتند

 ١٠صفحه  کامران پايدار                  

 !سبز اسالمی به دست و پا افتاده است   

 ! سيل آمد،باران ميخواستند
 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                     

اجم          : در صفحات ديگر  ه در محکوميت ت
ارگرى          ن ک ي ال ا و         ،جديد به فع زده م  دست

کو             ت ران اي ارگ رداخت نشده ک وات پ سن
ه         ،پرس ايران خودرو   وق ع زدهاى م  دستم

 ... و ،کارگران شرکت فرادانش

 " حزب حکمتيست"اتهامات 
 کدام اهداف سياسی خدمت ميکند؟به 

 ١٣صفحه محمود احمدى                                                

  آبان ١٣در 
 !عليه جمهورى اسالمى بميدان بيائيد

 با يکی از کارگران ى کامران پايدارگفتگو 
 ! کارخانه ماشين سازی اميدی الهيجان

  ١١صفحه 

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 در سالروز انقالب اکتبر

 ١۶صفحه ر                                                                    سياوش دانشو

  ٢صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

طبقاتى در اسارت تاريخ تالشهاى     
 !  گذشته است

 

ترديدى نيست که جامعه و                        
تالشهايش پيشينه و گذشته و حال         

ترديدى نيست در   .  و آينده اى دارد   
متن اين تاريخ البد نقطه عطف ها       
و روزهاى معينى بعنوان                          
محصوالت اجتماعى برجسته               

 آبان   ١٣مسئله اينست که        .  شدند
 همانقدر واقعى است و تاريخا       ۵٧

 آبان  ١٣ثبت شده است که واقعه          
اولى .   و اشغال سفارت آمريکا    ۵٨

جزئى از تالش همگانى براى                
سرنگونى رژيم شاه بود و دومى          
نقطه عطفى در ترسيم هويت                  

 آبان   ١٣.  سياسى جنبش اسالمى     
هاى آتى ميتواند هيچکدام از اينها        

 آذرهاى    ١۶نباشد همانطور که          
چپ چند سال اخير مبتنى بر                    
روايت و نگرش جنبش ضد                     

 . شاهى از اينروز نبودند

 

افق حاکم به انقالب ضد سلطنتى          
ضد " ايران افقى                                     ۵٧

افقى که در        .  بود"  امپرياليستى
چهارچوب معادله سياسى جنگ          

 -سرد و تقابل جهانى آمريکا                   
شوروى کمابيش مهر خود را به           
هر رويداد سياسى در کشورهاى         
حوزه نفوذ آمريکا و غرب                        

جناح چپ جنبش                .  ميکوبيد
 اساسا     ۵٧همگانى در انقالب             

ضد "و      "  خلقى"خودش را            
 ، و نه ضد سرمايه        ،"امپرياليست

جناح راست       .  تعريف ميکرد      
اسالمى که در متن معادله جنگ           
سرد و وحشت بورژوازى از                 

 -تحرک جنبش مدرنيستى                        
سوسياليستى کارگران نفت از               
گور بيرون کشيده شد و قدرت را         

 در  ،از اربابش تحويل گرفته بود       
 با اشغال سفارت           ۵٨ آبان       ١٣

" ضد امپرياليستى  "آمريکا پرچم      
را از دست جناح چپش گرفت و            

. از نظر سياسى زمينگير کرد               
حمايت حزب توده از خمينى و              

 و بخط   ۵٩انشعاب فدائى در سال      
شدن بخش عظيم اين سازمان                 

  ، آبان١٣
 ...جنگ روايتها برسر چيست؟ 

پشت خمينى يک نتيجه اجتماعى              
ضد "اين جدال در سنت واحد                     

تاريخ تقويمى و   .  است"  امپرياليستى
روزها اگر مهم ميشود به اين دليل           

 و  ،است که سنتهاى سياسى متمايز       
همينطور جناح هاى چپ و راست           

 تالش دارند   ،يک سنت سياسى واحد   
 ،با روايتى ويژه از وقايع تاريخى           

تفاوت سياسى خود را از ديگر                   
 .مدعيان تبئين کنند

 

 دوران سپرى شده

 ١٣و امروز سه دهه از اين دو                   
 آبان  ١٣همينطور  .  آبان گذشته است  

 در مجموعه رويدادهاى انقالب       ۵٧
 مهمترين نقطه عطف سياسى            ۵٧

نيست که چنين جدالى را در شرايط        
از اولين  .  امروز الزامى کرده باشد     

 ٢٢فرماندارى نظامى تهران تا قيام       
بهمن و سرکوب خونين انقالب در          

 مملو از روزها و                    ۶٠خرداد     
حرکات سرنوشت ساز در تاريخ             

هدف جنگ      .   است     ۵٧انقالب      
روايتها اينست که ميخواهند                         
سنگرى مصادره شده در گذشته را         
پس بگيرند و بر امروز حاکم کنند            
و مطابق آن سنت و تجربه به                       

در واقع     .  استقبال امروز بروند         
مسئله اساسى فقط جنگ روايتها و           

 بلکه و       ، آبان چه بود نيست             ١٣
مهمتر اينست که اين چپ تصويرش      
از رويدادهاى امروز تکرار تجربه       

و اشکال اساسى     .   است  ۵٧انقالب   
تبئين رويدادهاى ايران    :  همينجاست

 و بدتر      ۵٧ با تکرار انقالب            ٨٨
 به تحوالت   ۵٧تعميم تجربه انقالب     

  . ٨٨اجتماعى و سياسى ايران 

 

اين متدولوژى و روش بررسى چند       
 تعميم     ،اول:  ايراد اساسى دارد         

تاريخى هر تجربه گرانبها و حتى            
کارگرى به جامعه امروز در                      
دورانى متفاوت با مردمى از نظر           
فکرى و سياسى و فرهنگى متفاوت       

نه . عميقا نادرست و دلبخواهى است
فقط کسى آنرا اتخاذ نميکند بلکه                
آنجا که اتخاذ ميشود با کمبودهاى             
بسيار بيشتر و جديترى روبرو                  

 نفس تبئين و جنگ      ،دوم.  خواهد شد 

١٢۴شماره   
برسر روايت  "  ضد امپرياليستى "

 نمونه ديگرى از تالش       ، آبان ١٣
براى تحميل قالب فکرى شکست       

 بر مبارزه        ۵٧خورده انقالب        
واقعا چه    .  جارى امروز است       

کسى امروز در ايران فکر ميکند       
" ضد امپرياليست  "خمينى بيشتر     

بود يا کيانورى و نگهدار و يا                
منتقدين آنها در صف چپ                        
راديکال؟ در ايران امروز هيچ           
جنبش قابل اعتنائى هويت خود            

دهه هاى  "  ضد امپرياليسم "را با    
امروز .   تعريف نميکند  ٧٠ و   ۶٠

ضد "ميليتانت ترين                                     
در جنبش اسالمى      "  امپرياليستها
نه طبقات دارا و نه         .  جمع شدند  

ضد "خرده بورژوازى امروز            
طبقه کارگر  .  نيست"  امپرياليست

و جنبش کمونيستى که جاى خود        
دارد و تاريخا به جاى توجه به              
چنين سياستهائى اساسا بر                       
ضديتش با سرمايه دار و مبارزه        
ضد سرمايه دارى تاکيد داشته و         
امروز شفاف تر از هر دوره اى          

کمونيسم ملى و خلقى و             .  دارد
همان دوران   "  ضد امپرياليستى  "

.  اجتماعا نقد شد               ۵٧انقالب      
رويدادهاى اجتماعى و زير و رو      
کننده سه دهه اخير نيز به احيا               

" ضد امپرياليستى  "دوره مبارزه     
دوران اين جنبشها    .  حکم نميدهند 

بپايان رسيده است و در قلمرو              
 . جهانى شکست خورده اند

 

نکته ديگر اينست که اين خود               
 پراتيک اجتماعى      ،جدال سياسى  

و طبقاتى اند که محصوالت                   
تاريخى خود را نيز ببار مى                   
آورند و الجرم مهر خود را بر              

نميتوان .  روزهاى معينى ميزنند     
به صرف عالقه به گوشه اى از           
تاريخ پيشين به روز معينى                     
بصورت ارادى و غير اجتماعى        

 ۵٧ آبان       ١٣.  مهر سياسى زد      
محصول مبارزات گسترش يابنده     

 آبان   ١٣.  بر عليه رژيم شاه بود       
 محصول تالش ضد انقالب           ۵٨

اسالمى براى ترسيم يک هويت          
پان اسالميستى و ضد آمريکائى         
در يک کشور حوزه نفوذ آمريکا        
بود که در آن انقالب ضد                          

اگر .  سلطنتى روى داده بود              
ميبينيد که همان دانشجويان خط          
امامى که سفارت گيرى کردند             

شدند و از     "  دگر انديش  "امروز   
 يا همراه   ،آن تاريخ تبرى ميجويند   

" سبز" آبان   ١٣سلطنت طلبان از     
 هر دو امروز نميخواهند     ،ميگويند

رابطه اى با آن تاريخ برقرار                  
از نظر سلطنت طلبان هر          .  کنند
بوده و چه      "  شوم" آبان      ١٣دو   

دگر "از نظر     .  شود"  سبز"بهتر   
اسالم زده امروز ضد         "  انديشان

آمريکائى گرى در بورس نيست          
. و دمکراسى خواهى نان دارد              

ظاهرا اين فقط برخى از چپها                 
 ۵٨ آبان    ١٣هستند که با وراثان        
 ۵٧ آبان      ١٣در حکومت برسر        

 ! دعوا دارند

 

  ٨٨سنتهاى ايران 

 در اوج اختناق و                  ٨٨ايران     
سرکوب و قرنطينه فرهنگى رژيم     

 با موبايل و تويتر و فيس        ،اسالمى
 نه   ،بوک و دادن روايت مستقيم          

فقط سنتهاى قديمى و ناکارا را               
کنار زد بلکه دنياى مدرن را به             

درک اين   .  تحسين خود واداشت     
واقعيت بسيار مهم است که نسل            
جديد براى پيشبرد مبارزه اش تنها  
ميتواند بر مولفه هاى اساسى                  
دنياى امروز تکيه زند و چکامه            

خيلى .  اش را از آينده بگيرد                
روشن است که اين نسل براى                
پاسخ به نيازها و الزامات مبارزه        
سياسى امروزش ناچار است به            
تجارب تاريخى و بويژه سنتهاى          

 و نه ضرورتا       ،انقالبى در جهان    
 و روزهاى    ۵٧فقط سنت انقالب      

 رو بياورد و اگر                  ،"خودمان"
تجارب بدرد بخورى در آنها                   
ميبيند با امکانات و تجارب امروز      
درهم آميزد و مبارزه اش را پيش         

مسئله جنبه استفاده از                .  ببرد
تجارب تاريخى يا درس گرفتن از       
تجارب تاريخى نيست که بسيار           

مسئله تکرار و        .  هم مهم است       
تعميم دلبخواهى يک چهارچوب          

تاريخى به دوره تماما       -اجتماعى  
چنين نسخه اى نه      .  متفاوتى است 

فقط جامعه و تاريخ را عقب                     
ميکشد بلکه دورنماى شکست را         

. براى اين مبارزات ترسيم ميکند       
واقعيت اينست که هيچ گوشه                  

انقالب "  ضد امپرياليستى  "سنت   
 ايران بدرد تالش و مبارزه              ۵٧

.  نميخورد     ٨٨اجتماعى ايران           
سنت جنبش سوسياليستى کارگران    
و از جمله شوراها و کنترل                      
کارگرى و اعتصاب سراسرى و         
غيره را نبايد به حساب سنت                   

  ٣صفحه ضد "



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چپ خرده بورژوائى    "  امپرياليسم
 . و ناسيوناليست ايران گذاشت

 

براى هر پراتيسين و انقالبى                   
کمونيست درک جامعه امروز و          
محدوديتهاى مبارزه سياسى و               
اشکال و شيوه هائى که بکار                   

. ميرود عميقا ضرورى است                
جامعه در سير تقابلش با جمهورى    
اسالمى به تعرض و هجوم به                 
معناى واقعى کلمه دست زده                   

اين جامعه مشغول انتحار        .  است
نيست بلکه تالش ميکند با پوشش         
هائى که کمتر ضربه به آن بزند            

نکته مهم  .  حرف مستقلش را بزند    
اينست که اين قانون و ديناميزم              
عام اين جنبش نيست بلکه صرفا          
دوره اى موقت و تالشى براى               

بمجرد هر  .  تغيير تناسب قوا است    
تغيير کيفى تناسب قوا اشکال                  
مبارزاتى منطبق با اوضاع جديد         

جنگ .  روى صحنه مى آيند               
روايتها اساسا اين هدف را نميبيند       
و از خودش سوال نميکند که چرا        
يکسال قبل چنين رفتارى از مردم       
سر نميزد و آنها هم بحثى برسر             

 آبان نداشتند؟        ١٣ماهيت روز        
واقعيت اينست که مردم نميخواهند    

روز "خودشان يا       "  روز قدس   "
و غيره خودشان را           "   آبان   ١٣

مردم بسيارى از اين     .  داشته باشند 
مردم صاف  .  روزها را نميخواهند  

و ساده ميخواهند در مناسبتهائى           
که بدرجه اى تحرک در آن عملى        
است از فرصت استفاده کنند و               
نخواستن وضع موجود را به دنيا         

اين منطق موقت و هر     .  نشان دهند 
روز تغيير يابنده حاکم بر تالش             
امروز مردم است که نه بايد از              
آن قانون و تئورى ساخت و نه                
براى گرفتن يک موضع سياسى          
ساده جنگ روايتها از اين روزها        

معضل مردم پيدا     .  سوار آن کرد    
کردن منفذ براى فرياد کشيدن و            

تاکتيک واقعى     .  اعتراض است    
 ،مردم جنگ برسر روز نيست             

 در روزهائى     ضد تظاهرات  بلکه   
است که حکومت سنتا توانسته               

اين گوشه اى از     .  است مانور دهد  
جدال براى عقب راندن و                          

  ، آبان١٣
 ...جنگ روايتها برسر چيست؟ 

محاصره جمهورى اسالمى است و       
نه جدالى براى پس گرفتن روزها و        
يا به کرسى نشاندن روايتى ويژه از        

 .  آن

  

جامعه امروز تشنه مدرنيسم و                   
فرهنگ و روش زندگى غربى                   

ضد "به اين معنا ابدا                      .  است
به معنى سنتى و               "  امپرياليست

 حاکم    ۵٧فرهنگى که در انقالب            
جنبشهاى برابرى طلب     .  بود نيست  

و ضد تبعيض بسيار بيشتر از هر            
دوره اى به حقوق جهانشمول و                 
انسانى فکر ميکنند و مثال اسالم                
طالبانى و اسالم سبز را به آزادى             
رايج در همين غرب ترجيح                         

غرب "به اين معنا بسيار         .  نميدهند
جنبش کارگرى بسيار    .  هستند"  زده

روشن ضد سرمايه دار و نظام                   
موجود است و خوشبختانه بنا به               

قديم و    "  ضد امپرياليستى   "تفکر    
رايج طرفدار هيچ جناحى از                       

روشهاى .  حکومت اسالمى نيست      
مبارزاتى و سبک کار و فعاليت                
امروز بسيار اجتماعى تر و                         
پيشرفته تر و علنى تر است و                      
ربطى به سنت خانه تيمى و مبارزه         

. ندارد"  ضد يانکى    "و فرهنگ         
 ۵٧ارجاع مکرر به سنتهاى انقالب      

 مستقل از هر         ،در شرايط امروز     
تجديد نظرى که در ادبيات آن شده           

 با خود قالب فکرى متناظر             ،است
اما .  بر آن انقالب را هم وارد ميکند       

اين تالش روز خودش شکست                  
حزب "اصرار امثال                .  خورد

و برخى فعالين   "  کمونيست کارگرى 
 بر ارجاع به اين          ۵٧چپ انقالب     

سنتها تنها بيان يک نستالژى سياسى      
است که نوعى تلقى مذهبى از                     

 ۵٧ارجاع به انقالب       .  تاريخ است  
تالشى بيهوده براى نفى چراغ                   
خاموش چهارچوب تاريخى امروز       

نتيجه اين نگرش ضد تاريخى     .  است
تبديل شکاف نسلى به شکاف                       

 ۵٧اگر نسل انقالب       .  سياسى است  
 مرداد و    ٢٨گوشش بدهکار تجربه     

 ،سنت جبهه ملى و حزب توده بود           
بايد انتظار داشت که نسل امروز هم    

 و  ۵٧گوشش بدهکار تجربه انقالب     
و ضد    "  ضد امپرياليستى   "سنت    

١٢۴شماره   
و کسى که امروز را ميخواهد با گذشته توضيح دهد تنها                   .  شاهى باشد 

. امروز را نفى نميکند بلکه پاسخى به نيازهاى مبارزه امروز هم ندارد               
فوقش از عينک تاريخ پيشين جامعه ميخواهد در تاريخ امروز حاضر                  

اما بى پاسخى به امروز با فرار به گذشته و ملبس شدن به گذشته                  .  باشد
 . همچنان بى پاسخ ميماند

 

سنت نسلهای مردگان همچون کابوسی بر مغز زندگان            "  بقول مارکس؛ 
و درست هنگامی که به نظر ميرسد اين زندگان در حال            .  سنگينی ميکند 

بپا داشتن انقالبی در خود و دنياى پيرامونشان هستند و دست به کار                        
آفرينش چيزی سراپا نو اند، درست در همين دوره های بحران انقالبی،              
ناگهان مشتاقانه ارواح گذشتگان را به ياری ميطلبند و از آنها نام و                          
شعارهای نبرد و رسومشان را به عاريه ميگيرند تا اين صحنه نوين                       
تاريخ جهان را با همين لباس مبدل کهنسالی و با اين زبان عاريه ای                         

 ." *نمايش دهند

 

 کارگران شرکت فرا دانش

 !سنوات و مرخصی های پرداخت نشده
 

 100 ما ه از سال  بيش از            7 هم اکنون با گذشت        ،بنا به خبر دريافتى    
نفر از کارگران شرکت فرادانش موفق به دريافت مبالغ سنوات و                          

. مرخصی های استفاده نشده خود آن هم مربوط به سال پيش نشده اند                   
طباطبائی سرمايه دار بزرگ و مدير فرا دانش بارها در جواب                                

 پولهای شما در        ،خيالتان راحت باشد    :  اعتراض کارگران گفته است       
 ... و توجيهات ديگر! سيستم اداری ما محفوظ است

 

ما نيازی به وکيل و قيم برای نگه داری از              :  يکی از کارگران ميگفت    
آن هم  دستمزدهای ناچيزى که هم       .  حداقل دستمزدهای ناچيزمان نداريم   

اکنون خانواده های ما برای گذران روزانه از اجاره خانه گرفته تا                         
 . هزار بدبختی ديگر به آن محتاجند

 

البته منظور منظور جناب نامحترم طباطبائی از محفوظ بودن                                 
محفوظ بودن   .  دستمزدهای پرداخت نشده کارگران چيزی ديگريست            

دستمزدهای باال کشيده شده کارگران يعنی انباشته شدن حسابهای بانکی          
آن هم به    .  و شکمهای فربه حضرات برای داللی و سود آوری بيشتر               

بهای تحميل فقر و گرسنگی هر چه بيشتر به زندگی کارگران و                               
 !خانواده های محرومشان 

 

 کارگر قراردادی سفيد امضا، با              100شرکت فرادانش با بيش از              
 کارش    ، هزار تومانی      264قراردادهای يک طرفه و دستمزدهای                

دفتر .  کنترل کيفيت برخی از محصوالت سايپا و ايران خودرو است                 
مرکزی شرکت واقع در خيابان نجات الهی تهران و عمدتا کارگران                    
اين شرکت در بخشهای صنعتی مختلف سايپا و ايران خودرو مشغول                

 .به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨ – ١٣٨٨ آبان ۶ 

 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 آبان يک روز حياتی در                    ١٣
سه دهه  .  تاريخ اسالم سياسی است   

پيش در اين روز بخشی از                        
دانشجويان (جمهوری اسالمی             

خط امامی آن زمان و اصالح                 
سفارت )  طلبان حکومتی امروز      

آمريکا را به اشغال درآوردند و            
 روز  ۴٠٠کارکنان آن را بيش از       
حيات .  به گروگان گرفتند                 

جمهوری اسالمی که بطور روز         
افزونی مورد تهديد اعتراضات           

 چپ ها و                   ، زنان      ،کارگری
 مخالفين سانسور و      ،کمونيست ها 

سرکوب آزادی و گسترش                        
محدوديت ها و قيود مذهبی بر               

 از اين روز ويژگی          ،جامعه بود  
ضد .  جديدی بخود گرفت                 

آمريکايی گری کور به يک رکن         
فلسفه سياسی رژيم اسالمی و کل         

. ارتجاع اسالم سياسی تبديل شد           
اين سياست تاکنون جايگاه مهمی         
در تبليغات بمنظور گسترش                   
جنبش تروريسم اسالمی در ايران      
و منطقه ايفا کرده است و امروز           
يک محور تقابل تروريسم اسالمی     
و تروريسم دولتی آمريکا و                     

 .متحدين اش است

  

اما امسال جامعه در شرايط                       
 آبان  ١٣سياسی بسيار متفاوتی به      

ايران يک تابستان   .  نزديک ميشود 
داغ و پر التهاب را پشت سر                    

توازن قوا ميان         .  گذاشته است    
مردم و رژيم اسالمی بشدت تغيير      

مساله بود و نبود            .  کرده است   
رژيم اسالمی به محور                                
اعتراضات جامعه تبديل شده                  

عليرغم سرکوب بسيار           .  است
 عليرغم شکنجه      ،خشن و خونين     

های وحشيانه و قتل و اعدام                     
 مردم از      ،گسترده در زندان ها        

مردم در  .  اعتراض باز ننشسته اند   
کمين رژيم اند و از هر فرصتی            
برای نشان دادن نفرت و مخالفت         

 هول   ،خود با جمهورى اسالمی        
دادن آن در سراشيبی سقوط و                
تسريع سرنگونی رژيم اسالمی            

زمين زير پای        .  استفاده ميکنند   
جناحهای رژيم اسالمی داغ شده          

 . ميدانند که رفتنی اند. است

  آبان ١٣در 
 !عليه جمهورى اسالمى بميدان بيائيد

از اين رو سياست جناح حاکم رژيم         
اسالمی در اين روز اينست که                   
برای مقابله با سرنگونی طلبى                   

به بسيج   "  نمايش قدرت  "جامعه و     
. ارتجاعی گسترده ای دست بزند            

همزمان عليه جناح اصالح طلب             
جناح .  حکومتی خط و نشان ميکشد      

اصالح طلبان حکومتی نيز بمنظور      
دفاع از موقعيت از دست رفته                    

 براى تجديد تعريف موقعيت          ،خود
 و همچنين    ،جناحهای رژيم اسالمی   

در تالش ناموفق برای کنترل و                 
مهار اعتراضات سرنگونی طلبانه        
مردم و انداختن آن به مجاری                      
ارتجاعی قانون اساسی رژيم                      

 ،اسالمی و دعواهای جناحی                      
فرخوان به حضور در اين روز اما         

از .  را داده اند    "  همراه با سکوت    "
شعارهای "مردم ميخواهند تا                     

دو جناح رژيم هر     !  ندهند"  راديکال
اختالفى داشته باشند در مقابله با               
سرنگونى طلبى و سياست و                        

 . شعارهاى راديکال توافق دارند

 

همانگونه که ما بارها اعالم کرده            
 مساله اينست که جدال سياسى           ،ايم

 يعنی جناح   ،در ايران فقط دو طرف    
 ،راست و جناح اصالح طلب دولتی      

اين تصوير جعلى اى است          .  ندارد
که رسانه های جيره خوار بين                    

اپوزيسيون پرو  "المللی و نيروهای     
ميکوشند از مبارزات مردم       "  رژيم

 طرف سوم اين       ،مردم.  ارائه دهند  
جدال سياسی و يک بازيگر مهم و           
يک طرف تعيين کننده معادالت                

مردم .  سياسی در ايران هستند              
 آبان را به روز       ١٣ميتوانند و بايد      

اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی          
بايد .  و هر دو جناح آن تبديل کنند            

تالشهای رژيم اسالمی و کل بسيج          
ارتجاعی اسالم سياسی را درهم               

به روز   "  قدس"اگر روز     .  شکست
اعتراض عليه رژيم اسالمی و روز      
اعتراض به تقابل دو قطب                            

 آمريکا و   ،تروريستی جهان معاصر  
متحدين اش از يک سو و رژيم                   
اسالمی و کل اسالم سياسی از                    

 اين روز را      ،سوی ديگر تبديل شد     
نيز بايد به روزی عليه رژيم                        
اسالمی و مبانی وجودی اش تبديل          

١٢۴شماره   
در عين حال نبايد اجازه داد       .  کرد

که جريانات اصالح طلب                        
حکومتی از اعتراض مردم                   
سکوئی برای پيشروی ارتجاعی       
خود و بند و بست با جناح حاکم             
بسازند و اعتراضات مردم را در       
چهارچوب جنگ جناحهای رژيم      

 . عقيم کنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             
مردم را دعوت ميکند که در                  

 نه در محل تظاهراتهاى        ،اينروز
 بلکه در             ،جمهورى اسالمى      

شهرها و خيابانهاى ايران بميدان       
بيايند و عليه کل اين بساط فقر و           

در .  جنايت صدايشان را بلند کنند     
 آبان بايد با شعارهای                          ١٣

آزاديخواهانه و برابری طلبانه به      
نه به   "بايد فرياد زد       .  ميدان آمد  

بايد فرياد زد    "!  حکومت اسالمی 
که ما ذره ای زن ستيزی و                      

! آپارتايد جنسی را تحمل نميکنيم       
خواهان آزادی و برابری بی قيد          

بايد !  و شرط زن و مرد هستيم           
فرياد زد حکومت تجاوز و                     

! جنايت و خفقان نميخواهيم                   
آزادی بی قيد و شرط سياسی حق       

زندانی سياسی آزاد    !  مسلم ماست 
بايد فرياد زد حکومت     !  بايد گردد 

فقر و فالکت و استثمار نابود بايد        
 ، شکنجه   ،بايد فرياد زد       !  گردد
!  نابود بايد گردد        ، زندان  ،اعدام

بايد رژيم اسالمی را در اين روز       
و در زمين خودش هم شکست              

 . داد

 

 آبان فعالين               ١٣در روز               
کمونيست و آزاديخواه بايد                      
بکوشند شعارهای راديکالی که          
خواست عميق و واقعی مردم را         
بيان ميکند در اين اعتراضات              

خواست .  طرح و گسترش دهند        

عميق مردم برای سرنگونی رژيم      
 برابری و رفاه         ،و برای آزادی     

بايد هر چه وسيعتر در اين                        
بايد .  اعتراضات مطرح شود           

بشکلی فعالتر با شعارهايی که در        
دفاع از اصالح طلبان حکومتی و       
جناح ديگر رژيم طرح ميشود               

در اعتراضات ضد      .  مقابله کرد  
 آبان   ١٣رژيمی مردم در روز            

بايد کوشيد به مبارزات مردم                  
جهت و خصلتی سازمانيافته تر            

مبارزات مردم بايد از دل       .  بخشيد
هر يک از اين اعتراضات توده            
ای سازمانيافته تر و راديکال تر           

اين .  و متحدتر بيرون آيد                     
اعتراضات بخشی از يک جنبش         
وسيع توده ای راديکال برای به            
زير کشيدن جمهورى اسالمی               

 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با          
تمام قوا ميکوشد تا اين هدف به              
کم دردترين و سريعترين و                      
سازمانيافته ترين شکلی به                       

مردم .  سرانجام مطلوب خود برسد   
ايران خواهان سرنگونی رژيم              
اسالمی و دست يافتن به جامعه             

 ،ای هستند که در آن آزادی                      
برابری و رفاه همگان قابل تامين         

حزب اتحاد     .  و تضمين است         
کمونيسم کارگری برای تحقق اين       
مطالبات پايه ای مردم مبارزه                

سازماندهی يک انقالب         .  ميکند
کارگری برای سرنگونی                          
جمهوری اسالمی و استقرار يک        
جمهوری سوسياليستی مطلوب            
ترين راه برای دستيابی به اين                

 . اهداف است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢۶ – ١٣٨٨ آبان ۴ 

 

  ،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 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اصالح طلبان دولتی به دست و پا        
فکر نميکردند اوضاع     .  افتاده اند  

بر اين   .  به اين شکل پيش برود          
تصور بودند که به سازشی با                  
جناح راست ميرسند و دوباره                
قدرت از دست داده را بدست                  

اما اوضاع کامال از             .  مياورند
مشکل .  دستشان خارج شده است      

. اين جريان اينست که متوهم است     
اينها هم نفرت و بيزاری مردم از         
رژيم اسالمی و خواست و عزم             
شان برای سرنگونی را دست کم         
گرفتند و هم ظرفيت جريان                     

. راست را در سرکوب و کشتار           
حاال از اينجا مانده و از آنجا رانده       

 .شده اند

 

 چه گذشت؟

 ابتدا   ،پيش از مضحکه انتخابات       
 با اين حساب که       ،خاتمی جلو آمد   

 سال احمدی نژاد مردم را چنان        ۴
به مرگ گرفته است که ميليونی           

.  به تب خاتمی رضايت ميدهند              
پيش خود حساب کرده بود که                 
مردم بر مبنای ضرب المثل                    

لنگه کفش کهنه در بيابان غنيمت      "
در اين برهوت بی                    "  است

 ۴ برای خالصی از           ،آلترناتيوی
سال ديگر تحمل حماقت و بالهت        
جنايتکارانه محض يک تير                     

 پای صندوق ها               ،خالص زن    
ميروند و او را دوباره از صندوق       
در مياورند؛ همان مردمی که در         
اواخر رياست جمهوری اش دو            

 در دانشگاه    ،خرداد را دفن کردند    
 ،به استيضاح و استهزايش گرفتند      
 ،بطوری که از کوره در رفت               

تبسم را قورت داد و با فرياد                     
دانشجويان را تهديد کرد که همان        

" پيکار"باليی که سر سازمان              
. آوردند سر آنها هم خواهند آورد         
. ميخواست گذشته را تکرار کند          

پيش خود فکر ميکرد که يکبار به        
به ناطق نوری رئيس        "  نه"يمن   

به "  نه" اين بار هم         ،جمهور شد  
احمدی نژاد او را رئيس جمهور           

 . دخواهد کر

 !سبز اسالمی به دست و پا افتاده است
 ! سيل آمد،باران ميخواستند

 

 آذر ماجدی

اما جناح اصالح طلب با يک                      
حساب دو دو تا چهار تا خنجری از         
پشت به خاتمی زد و موسوی را                

بنظر خودشان زبلی      .  جلو انداخت  
 –کردند و به جناح خامنه ای                        

. احمدی نژاد رو دستی زدند                        
موسوی هر چه باشد در حساس                 
ترين شرايط يار وفادار جمهوری           

" امام"اسالمی و غالم حلقه بگوش        
در زمان قتل عام بيش         .  بوده است  

از صد هزار جوان در زندان های           
 نخست  ۶٠مخوف اسالمی در دهه       

در زمانی که پسر بچه         .  وزير بود  
ها را با يک کليد دو زاری                              

 روی مين    ،به دور گردن   "  بهشت"
های جبهه جنگ با عراق                               

.  ايشان راس دولت بود      ،ميفرستادند
از .  است"  پاک پاک  "پرونده اش      

اين اسالمی تر و وفادارتر در خط           
 .اصالح طلبان دولتی نميتوان يافت

 

موسوی به اميد دل و چراغ خانه               
بی نور اصالح طلبان دولتی بدل              

از نظر استراتژيسين های اين        .  شد
 کارنامه اش برای راست                ،جناح

. مشکلش مردم بود          .  برنده بود     
احتياج به کمی کاريزمای مد روزی      
داشت تا جوانان و زنان هم به او                

اين بود که خانم       .  تمايل نشان دهند    
ايشان .  زهرا رهنورد را علم کردند      

مد روز و دمدگی اسالمی  را با                  
يک بلوز جين و يک چادر کرپ               
سياه با هم آميخت و برای چاشنی              
ملی يک روسری گلدار ترکمن هم          
زير چادر سياه بر سر کرد و دست           
در دست همسر کوشيد تصوير                  
ميشل اوبامای اسالمی برای خود            

از قرار آقا شازده های               .  بتراشد
هاشمی رفسنجانی نيز که در                       

يد طواليی دارند و آنقدر      "  بيزينس"
چاپيده اند که در ميان پولدار ترين            
های دنيا قرار گرفته اند، يک                      

. ابتکار اسالمی باب روز زدند                 
رنگ سبز اسالمی را به اشکال                 

. روز درون کمپين انتخاباتی بردند        
ميگويند ميليون ها خرج اين پارچه         

راستش مدير   .  های سبز کرده اند        
کمپين انتخاباتی باراک اوباما و                

١٢۴شماره   

هيالری کلينتون هم نميتوانستند          
تبديل سبز    .  اينقدر ابتکار بزنند      
اسالمی به     –کپک زده محمدی       

يک کاالی روز واقعا که جايزه           
 .نوبل الزم دارد

 

اما زمانی که دو سه روز پيش از        
رای گيری صدها هزار نفر،                 
بخصوص جوانان به خيابان                 

.  هر دو جناح شوکه شدند          ،آمدند
 رنگ موی          ،الک ناخن سبز         

  و صورت         ، ماتيک سبز     ،سبز
های رنگ شده سبز ديگر جزء            

ريخت و قيافه های      .  برنامه نبود 
اين دختران جوان که رنگ سبز         
را مطابق مد روز استفاده کرده           

 استخوان های محمد و                ،بودند
علی و حسن و حسين و تمام                    
خاندان امامان شيعه را در قبر به        

 ،اين لرزه عينا      .  لرزه مياندازد   
همچون واکنش زنجيره ای، در          

 احمدی نژاد و         ،اندام خامنه ای     
سپاه پاسداران رعشه مرگ                    

اگر تا آن روز هم                   .  انداخت
مطمئن نبودند که تقلب بکنند يا             

 يا چقدر تقلب کنند و                      ،نکنند
داشتند تسبيح ميانداختند و                        

 اين تظاهرات     ،استخاره ميکردند  
سپاه اطالعيه  .  کار را يکسره کرد   

داد و تهديد کرد که جلوی هر                 
تحرک سرنگونی طلبانه خواهد         

نقشه ريختند که چنان             .  ايستاد
تقلبی کنند که راه بازگشت را                

پل ها   .  برای خودشان هم ببندند       
. را کامال پشت سر خراب کنند            

اتفاقات پس از آن هم که ديگر                
 .شهره خاص و عام است

 

اينکه نوارهای سبز به سالن                  
های مد ايتاليا و فرانسه راه پيدا            

 از تصدق سر آقای موسوی       ،کرد
نسل جوان  .  و خانم رهنورد نبود     

مدرن آزاديخواه ايران چنان                  
الگوهای مبتکرانه ای از                         

 سرپيچی و استقامت           ،اعتراض
عرضه کرده است که تداعی                 
شدن با آن امروز بازار هر                     

تضاد .  عطاری را هم گرم ميکند       
 ميان  ،ميان عهد عتيق و مدرنيسم      

 حاکميت   ،سرکوب و آزاديخواهی    
 قيود تنگ     ،مذهبی و سکوالريسم    

 ميان  ،مذهبی و خالصی فرهنگی     
آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی با      
آزاديخواهی و اعتماد به نفس                  

 تمام دنيا را بهت زده کرده          ،زنان
تابستان داغ و پرتحول              .  است

امسال تمام اين تضادها را با                    
برجستگی ويژه ای در مقابل                  

تمام .  انظار جهانی گذاشت               
فريادهای دروغين و فريبکارانه         

اصالح طلب دولتی،    "  علمای"ی  
دانشگاه "  اورينتال"دپارتمان های   

های غربی و رسانه های جيره              
خوار بين المللی مبنی بر اينکه              

پوچ "  جامعه ايران اسالمی است    "
 . شد و به هوا رفت

 

اينجا بود که نه فقط جناح راست،         
بلکه اصالح طلبان دولتی هم به            

اين شرايط ديگر      .  هراس افتادند  
سيل خروشانی  .  قابل کنترل نيست  

به راه افتاده است که با هيچ طرح         
و استراتژی ای نميشود بندش                

آنها باران خواسته بودند           .  آورد
بايد .  ولی سيل دريافت کردند             

 موقعيت شان سخت       ،انصاف داد  
اگر در مقابل يورش    . و پيچيده بود 

خونين و ضد بشری رژيم                         
مقاومت نميکردند که ديگر                      

هر .  آبرويی برايشان باقی نميماند     
برای .  چه داشتند از دست ميدادند      

معامله و چانه زنی با راست هم             
شده بايد کمی ژست مقاومت                    

موسوی از تمام شان          .  ميگرفتند
وی از همان     .  واقع بين تر است      

 بلکه بر    ،روز اول نه بر مقاومت      
از همان روز     .  سازش پای فشرد    

اول هی به مردم گفت که شعار              
جمهوری   "، سکوت کنيد       ،ندهيد

اسالمی نه يک کلمه کمتر نه يک         
قانون اساسی        "  کلمه بيشتر       

جمهوری 
  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حاال هم به       ...  اسالمی و الغير      
آبان   ١٣مردم گفته است در روز        

از دادن شعارهای راديکال                      
خودداری کنند و با آنها اتمام                    

 .حجت کرده است

 

ها به  "  نگوييد"ها و    "  نکنيد"اين  
. فرمانده موسوی ختم نميشود                

آجودان هايش هم در داخل و                    
خارج به راه افتاده اند تا دم                        

خانم .  مبارزه مردم را قيچی کنند       
اعظم طالقانی هم به حرف آمده             

به مردم تشر زده که                    .  است
جمهوری اسالمی تنها گزينه است      
و شعارهای ديگر را بايد به دور           

آقای عطااهللا مهاجرانی     .*  بريزند
وزير سابق فرهنگ و ارشاد هم            
در خارج به همين ماموريت                   

ايشان اخيرا در   .  مشغول شده است  
يک سخنرانی در واشنگتن آب              
پاکی را بر روی دستان مشتاقان           

اين .  تغيير در ايران ريخته است        
صحبت ها چنان آب سردی بر               
سر حاضرين ريخته است که                  
تعدادی از دست به قلم های جناح         
اپوزيسيون پرو رژيم نيز به فغان        

ايشان صريح و روشن        .  آمده اند  
 :گفته است

 

رنگ جنبش ما به همين سبزی           "
است که رهبران ما در داخل                   

اند و سبزتر از       کشور تعيين کرده   
." خواهيم و نبايد بشود      اين هم نمی  

رهبران اين  :  "کند که   و اضافه می  
جنبش آقايان ميرحسين موسوی،         
مهدی کروبی و محمد خاتمی                  
هستند و ما به هيچ رهبر ديگری ـ        
چه در داخل و چه در خارج ـ                   

و ديگر اين که             ."  نياز نداريم    
جنبش سبز ما در پی باز پس                 "

گرفتن آرای ريخته شده به                         
های انتخابات اخير است          صندوق

هايی که با اين           و ال غير، و آن         
اند نبايد هيچ خواسته       جنبش همراه 

ديگری را بر اين خواست بيفزايند      
ولی ."  و بار جنبش را سنگين کنند     

چون مقام رهبری بعد از         :  "البته
های مردم نسبت به تقلب        اعتراض

انتخاباتی مواضع سخت و تنبيهی       

 !سبز اسالمی به دست و پا افتاده است
  ...! سيل آمد،باران ميخواستند

ای دستگير و زندانی و       گرفت و عده  
شکنجه شدند و يا مورد آزار و                    
اذيت و تجاوز قرار گرفتند، و                     
ايشان هم حاضر به قبول مسئوليت         
و پاسخگويی نيست، پس ما                          
خواستار تقليل قدرت ايشان و يا                
حذف موقع و مقام ايشان هم                          

همه با هم مسير اين           "و   ."  هستيم
آميز   مبارزه صلح جويانه و مسالمت     

را با پرهيز جدی از هرگونه                        
خشونت و درگيری با دولت و                     
عوامل آن، هر چقدر که طول                     

دهيم تا باالخره            بکشد، ادامه می       
مظلوميت ما ثابت بشود و دولت                

نشينی بکند و کنار برود         فعلی عقب 
و دولتی صالح و عادل بر سر کار            

کنم که ما نبايد بر        تاکيد می "و  ."  آيد
ها چيز ديگری بيفزاييم        اين خواسته 

 جز شعارهايی که          و يا شعاری به      
شود   توسط رهبران جنبش تعيين می     

اين :  "و دست آخر اين که        ."  بدهيم
را هم بدانيد که ما به دنبال جدايی              
دين از حکومت که هيچ، به دنبال             
برقراری دموکراسی هم نيستيم                 
چون دموکراسی در کشوری مثل            
کشور ما فعال ـ حتی به روزگاران ـ        

 ،تقی مختار ."  (قابل برقراری نيست  
   ("!مايوسم کردی خان دايی"
 

اين حرکت اصالح طلبان دولتی               
آنها هميشه به     .  قابل پيش بينی بود      

صراحت اعالم کرده اند که در                  
چهارچوب جمهوری اسالمی                    

وفاداری خود به اين    .  فعاليت ميکنند 
رژيم را به هزار شکل نشان داده              

تمام تالش آنها حفظ اين نظام            .  اند
 ،اختالف شان با جناح راست     .  است

بجز دعواهای رقابتی بر سر بچاپ        
.  يک اختالف تاکتيکی است       ،بچاپ

اينها بر اين نظر اند که سياست                   
قشری گری جناح راست موجب              

فکر ميکنند  .  سرنگونی رژيم ميشود  
که اگر ذراتی از تغيير و اصالح را        

 ،در ساختار اين نظام وارد کنند                 
بهتر ميشود جمهوری اسالمی را             

دعوای آنها بر سر              .  حفظ کرد    
 .چگونگی بقای رژيم است و الغير

 

از نظر آنها دولت احمدی نژاد                    

١٢۴شماره   
جمهوری اسالمی را به پای                   

ميخواهند .  سقوط کشانده است         
 پرو   ،"آبرومند تر  "يک تصوير     

غرب تر و کمتر قشری از اين              
جناح ديگر اما     .  نظام ارائه دهند    

ميداند که هر ذره ای که کوتاه                
بيايد عمر رژيم را کوتاه تر                     

ميداند که مردم بر سر             .  ميکند
موسوی يا خاتمی متوقف                         

 ميداند که سيل خروشان      ،نميشوند
جنبش آزاديخواهانه مردم از                 
روی نعش کل نظام عبور خواهد       

اين جوهر اختالفات دو             .  کرد
مساله اينجاست که      .  جناح است  

هر دو جناح هم درست ميگويند           
زيرا مردم در کمين     .  و هم اشتباه  

رژيم نشسته اند و از هر فرصتی        
برای به زير کشيدن آن استفاده             

. رژيم راه فرار ندارد           .  ميکنند
از اين رو     .  مردم از آن بيزارند      

است که ما جنگ اين جناح ها را         
جنگ بازنده      "١٣٧۶در سال        

 .ناميديم" ها

 

احمدی   –اين فقط جناح خامنه ای      
نژاد نيست که در صورت                       
سرنگونی جمهوری اسالمی                

. شکست خورده و بازنده است            
جناح اصالح طلب دولتی نيز               
بدون جمهوری اسالمی هيچی             

اينها تا زمانی که     .  آينده ای ندارد   
 بازاری   ،اين رژيم برقرار است      

 آنهايی که    ،بدون اين نظام   .  دارند
ميخواهند اصالحش کنند نيز                 

وقتی رژيم اسالمی       .  رفتنی اند   
سرنگون شود، چه آنهايی که در         
داخل کشورند و چه آنهايی که در       

" علما"خارج اکنون تحت عنوان      
اسالمی شغل های نان    "  و محققين 

و آبدار گرفته اند، تمام بساط شان       
 . بهم ميريزد

  

لذا اکنون که سيل خروشان                     
جنبش سرنگونی طلب مردم و             
مقاومت قهرمانانه آنها در مقابل         
اين سرکوب خشن را می بينند،            
حاال که دريافته اند سالح ارعاب        
کارآيی اش را از دست داده                    
است، اکنون که رعشه در ارکان        
رژيم را در وجود خود احساس            
ميکنند، متوجه شده اند که بايد با          
تمام قوا به جنبش سرنگونی طلب      

الجرم عليرغم  .  مردم مهار بزنند   
اينکه جناح راست به هيچ قيمت           

 ،حاضر به سازش با آنها نيست           

دوره افتاده اند و با تهديد و تشر              
استغاثه "  رهبر"به مردم به درگاه     

برده اند و به اين ترتيب دارند                  
غافل از    .  طلب مغفرت ميکنند       

اينکه اين تابستان داغ سياسی                 
جامعه را وارد فاز نوينی کرده              

پل ها فقط ميان دو جناح             .  است
 رژيم از            ،خراب نشده است           

بازگرداندن اوضاع به پيش از               
  .انتخابات عاجز است

 

 ،اينهمه ميگيرد، شکنجه ميکند            
تجاوز ميکند، ميزند و ميکشد،              

هر .  مردم خانه نشين نميشوند            
روز خانواده های زندانی های              
سياسی در مقابل زندان اوين                   

عليرغم اين فضای     .  تجمع ميکنند  
 کارگران برای   ،سرکوب و پليسی  

دريافت حق خود در شهر دست به   
راهپيمايی ميزنند و مردم هم به             

از روز      .  آنها ملحق ميشوند           
بازگشايی دانشگاه ها يک روز             
در ميان شاهد تجمعات اعتراضی       

برای اولين    .  دانشجويی بوده ايم     
بار زندانيان درون يکی از خشن          
ترين زندان ها دست به شورش             
زده اند و حسابی خدمت پاسداران       

حتی زمانی که رژيم        .  رسيده اند  
تصميم ميگيرد يک زندانی                      

" بجرم قتل  "باصطالح عادی را        
البته اين اعدام هم با          (اعدام کند     

هدف نسق گرفتن از مردم انجام           
مادران داغديده و تعداد        .)  ميشود

ديگری از انسان های آزاديخواه          
برای آزادی جوان در پای دار،             
شب تا صبح در مقابل زندان                    

آيا اين تصاوير هيچ    .  تجمع ميکنند 
ربطی به يک جامعه مرعوب شده      

 .و تسليم شده دارد؟ بهيچوجه

 

اين تصاوير را هر دو جناح رژيم        
از آن مجرب تر هستند       .  می بينند 

که معنای اين تصاوير را درک             
ميدانند که روزهای زندگی     .  نکنند

به .  شان به شمارش افتاده است           
همين خاطر است که دارند ميليون      
ميليون برای روز مبادا از کشور         

اينها دارند    .  پول خارج ميکنند       
تالش ميکنند که بهر شکل ممکن         

. عمرشان را طوالنی تر کنند                 
. دارند دست و پای آخر را ميزنند        

يک جناح با چماق سرکوب و                 
نشان دادن غايت شقاوت و                        

 جناح ديگر با دسيسه              ،خشونت
مهار کردن             

  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش سرنگونی مردم به نبرد آخرشان   
هر .  هر دو جناح بازنده اند . مشغول اند 

جنبش .  دو جناح محکوم به شکست اند       
مردم برای آزادی، برابری و رفاه                  

مردم ميدانند که      .  متوقف نخواهد شد     
 يک چکه    ،حتی برای يک ذره آزادی       

برابری و يک قطره رفاه بايد اين                     
رژيم را به زير کشند و به زير خواهند         

 . کشيد

 

ما :  "از مصاحبه اعظم طالقانی با ايرنا          *
نبايد به شعارهای عده ای محدود تحت                  
عنوان استقالل آزادی جمهوری ايرانی               
توجه کنيم اصل و مالک ما خواست                        

اکثريت ملت ايران در             .  اکثريت است    
چارچوب قانون اساسی و در راستای حفظ        
و پاسداری از ارزش های نظام جمهوری          

کسانی که   .  ...  اسالمی گام برمی دارند        
چنين شعارهايی را مطرح می کنند يا                    
ديندار نيستند ويا اعتقادی به اسالم و مبانی        

 درصد ملت ايران به ٩٨.... دينی ما ندارند
جمهوری اسالمی رای دادند اما بايد                       
نخبگان و کارشناسان با کنکاش و بررسی        
دريابند که چرا بايد همين عده خاص و                  
اقليت چنين حرفهای نامتعارفی را بيان                
کنند بايد مسئوالن و دانشگاهيان جدا از                
غلط بودن چنين شعارهايی علت را                        
شناسايی کنند؛ در يک جامعه پويا بايد همه        
زوايای يک مسئله مورد بررسی قرار                 

 ۴٠وی در خصوص حضور              ."  بگيرد
ميليون ايرانی در پای صندوق های رای            

اين حضور نشان داد که ملت ايران       :  "گفت
اول به اصل نظام و جمهوری اسالمی                  
رای دادند و بعد نسبت به تعيين سرنوشت           

.  ... خود و اصالح امور پافشاری می کنند       
اميدوارم با اتخاد خط مشی صحيح و                      
منطقی شاهد مستولی شدن آرامش و                      

 ".وحدت در فضای جامعه باشيم

 

استقالل، آزادی،   "در رابطه با نقد شعار           
رجوع کنيد به مقاالت       "  جمهوری ايرانی  

آزادی، استقالل، جمهوری       "،آذر ماجدی  
سبرها هم بوی الرحمن       !  ايران استغفراهللا  

، برای يک      "رژيم اسالمی را شنيده اند          
نه "   و سياوش دانشور،       ١١٢دنيای بهتر    

 نه جمهوری ايرانی،         ،جمهوری اسالمی  
برای يک  "  زنده باد جمهوری سوسياليستی   

 و همچنين ويدئو بالگ          ١١۴دنيای بهتر     
علی جوادی در رابطه با مصاحبه اعظم             

فغان اصالح طلبان     "طالقاتی تحت عوان       
 ".سبز حکومتی

 

 

سبز اسالمی به دست و پا افتاده 
 !است

  ...! سيل آمد،باران ميخواستند

   ،ايتکو پرس ايران خودرو
 ! دستمزدها و سنوات پرداخت نشده کارگران، جابجائی مديران دزد

 

 روز از ماه و با وجود اعتراضات و                    5 با گذشت        ، روز سه شنبه پنجم آبانماه            ،بنا به خبر دريافتى       
 نفر از کارگران سايتهای يک و دو ايتکوپرس، تا اين لحظه کارگران                     1500پيگيريهای مکرر بيش از       

طی چند هفته اخير بنا به       .  موفق به دريافت دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری مهر ماه خود نشده اند                
 نياکان مدير ايتکو پرس و همدستانش به کارگران قول داده بودند که       ،اعتراض و خواست و فشار کارگران 

با .  مابقی طلبهای کارگران مربوط به سنوات سال پيش را به همراه دستمزدهای مهر ماه پرداخت نمايند                      
اينحال مسئولين حسابداری عليرغم وعده های قبلی روز سه شنبه به کارگران اعالم نموده اند پولی در                            

اما ظاهرا در هراس از اعتراض کارگران گفته اند حتما            !  حساب بانکی برای پرداخت به کارگران ندارند       
 . تا يکی دو روز آينده دستمزدهای ناچيز معوق شده کارگران را پرداخت خواهند نمود

 

بر طبق قانون ارتجاعی و ضد کارگری حکومت اسالمی سرمايه داران مبلغ سنوات برابر است با حداقل                    
پايه دستمزد هر کارگر قراردادی و کارفرما موظف است در پايان سال آن را محاسبه و به کارگران                                 

اما با اينحال سرمايه داران و عوامل کارفرما حدود چهل در صد از سنوات کارگران را در      . پرداخت نمايد 
 پرداخت نموده و هم اکنون مابقی سنوات پرداخت نشده                ، ماه از سال     6 آن هم پس ازگذشت         ،ماه گذشته 

 ميليون تومان است همچنان پرداخت نشده و پا درهوا با وعده های              100کارگران که حداقل مبلغی بيش از       
 . دروغ امروز و فردا مانده است

 

اخيرا به دستور نياکان مدير ايتکو پرس، بلوری مدير توليد و چهره منفور و ضد کارگری به جرم دزدی                       
يکی از  .  و اختالس از کار بر کنار شده و جانور درنده تری را به نام فرزانه پور به جايش ابقا کرده اند                           

با رفتن اين و آن به هيچ وجه شرايط غير                  .  دزدی رفت و دزد جديدی آمد         :  کارگران معترض ميگفت   
همه اين جانوران ريز و درشت عامل فقر         .  انسانی کار و فقر و بيحقوقی ما و خانواده هايمان فرقی نميکند            

 . و بد بختی ما هستند
 

 کارگر  1500سايت هاى يک و دو ايتکو پرس از جمله مجموعه های مهم پرسی ايران خودرو با بيش از                     
کار سنگين و   .   هزار تومانی است   264قراردادی سفيد امضا با قراردادهای يک طرفه و پايه دستمزدهای            

طاقت فرسا و پر خطر، دستمزدهای ناچيز، و جر زنی سرمايه داران انگل در اين مرکز حتی برای                                  
 کارگران و خانواده های محرومشان را در محاصره فقر و گرسنگی و فشار                 ،پرداخت دستمزدهای ناچيز  
 . روزافزون قرار داده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨ – ١٣٨٨ آبان ۶ 

١٢۴شماره   

!برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيديک دنياى بهتر   

!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه استيک دنياى بهتر   

!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/ 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت "مدتی است که شعار              
و همچنين شعار               "  کارگری

به "  جمهوری سوسياليستی         "
از "  انقالب کارگری      "همراه       

تبليغات و نه الزاما از اسناد و                  
قطعنامه های حزب کمونيست               

.  حذف شده است                      ،کارگری
جای خود را   "  حکومت کارگری "

جمهوری   "،"حکومت انسانی "به  
جای خود را به            "  سوسياليستی

انقالب "و     "  جمهوری انسانی    "
جای خود را به                   "  کارگری

انقالب "و گاهی هم به        "  انقالب"
اخيرا نيز     .  داده است    "  انسانی

اطالعيه کميته خارج کشور اين           
 آبان شعار   ١٣حزب در رابطه با      

استراتژيک و سند هويتی تاريخ           
 ، برابری ،آزادی"اين حزب يعنی     

را به شعار       "  حکومت کارگری   
 جمهوری          ، برابری         ،آزادی"

گويا .  تغيير داده است       "  انسانی
انقالب   "،"حکومت کارگری      "

جمهوری "  "کارگری
به ادبيات و                 "  سوسياليستی

مضامين ممنوعه در اين حزب             
 . تبديل شده است

  

معنای اين تغيير و تحوالت                      
چيست؟ چرا اين حزب خصلت             
کارگری انقالب و حکومت ادعا          
شده در برنامه اين حزب را قلم              
گرفته است؟ چرا خصلت و                     
جوهر سوسياليستی سيستم                       
اقتصادی مورد نظر برنامه اين            
حزب از دستورشان خارج شده            

 است؟ 

 

در پاسخ بايد ابتدائا اين نکته را              
روشن کرد که اين تغيير و                         
تحوالت در تبليغات سياسی                     

ناشی "  حزب کمونيست کارگری  "
از سهل انگاری و يا سهو قلم در            

. تبليغات و سياست نيست                          
محصول يک تالش آگاهانه و در         
چهارچوب خط سياسی و                           
پوپوليستی حاکم بر اين جريان              

 "حزب کمونيست کارگری"
 !و حذف شعارهای انقالب و حکومت کارگری

 

 على جوادى

. دارند پوست می اندازند            .  است
دارند با گذشته خود تعيين تکليف              

و کليد اين چرخش در کنار        .  ميکنند
گذاشتن شعارها و اهداف                               
استراتژيک و طبقاتی اعالم شده در       

ماجرا از   .  برنامه اين حزب است       
اين قرار است که اين حزب در دور    
اخير اعتراضات سرنگونی طلبانه        
توده های مردم با شعارها و                          

يک .  سياستهای جديدی ظاهر شد         
وجه اين تحوالت سياسی تغيير                  
شعارهای استراتژيک اين حزب به       

 مبهم و تفسير              ،شعارهای گنگ    
کانال .  بردار پوپوليستی است             

تلويزيونی اين جريان که مهمترين          
ارگان تبليغاتی اين حزب است به             

انقالب "يکباره  به جای شعار                    
با "  حکومت کارگری "و  "  کارگری

و "  انقالب انسانی "شعار و لوگوی      
. ظاهر شد      "  حکومت انسانی      "

همانطور که همه مسئولين اين                   
 ،حزب با پوشش و يونيفورم جديد           

 در مقابل دور بين       ،"کت و شلوار   "
 وجه اصلی تبليغات           ،ظاهر شدند   

اين حزب هم رنگ و بوی ديگری           
 .به خود گرفت

 

 شعارهای         ،شعارهای تاکتيکی        
 استراتژيک

شايد در پاسخ بگويند که اين                         
شعارها ترجمه و بازنويسی                         
تاکتيکی شعارهای استراتژيک اين       

همان معنا و همان          .  حزب هستند   
اهداف را در شرايط جديد                              

در پاسخ   .  اعتراضی دنبال ميکنند     
 : بايد به چند نکته اشاره کرد

  

 شعارهای تاکتيکی هيچگاه                   -١
نميتوانند جايگزين شعارهای                     
استراتژيک يک حزب سياسی                  

احزاب سياسی مجاز و                .  شوند
مختارند تا ترجمه تاکتيکی و روز           
شعارها و مطالبات خود را بيان                

 اما تببين تاکتيکی شعارهای            ،کنند
حزبی نميتواند موجبی برای حذف         

. شعارهای استراتژيک حزبی باشند    

١٢۴شماره   

حزبی که در تالش برای حذف و        
تغيير شعارهای استراتژيک خود     

 همواره شعارهای تاکتيکی    ،نباشد
خود را به همراه و به موازات               
شعارهای استراتژيک خود                   

" کوتاهی.  "مطرح و تبليغ ميکند     
در اين چهارچوب    "  قصور"و يا   

تنها نشان تغيير و اهميت ارزش         
و جايگاه اين شعارها و مطالبات         
در سياست و خط مشی حاکم بر           

 . حزب است

 

 شعارها و مطالبات                               -٢
 ،استراتژيک نشاندهنده هويت            

جوهر خط مشی و فشرده اهداف        
. سياسی يک حزب سياسى هستند     

تنها تبليغ مستمر و دائمی اين                 
اهداف و مطالبات استراتژيک            
است که ميتواند جايگاه واقعی              
شعارها و مطالبات سياستی و               
تاکتيکی روز را روشن و بيان             

در غير اين صورت تصوير      .  کند
و سيمای سياسی هر حزبی با                
شعارهای تاکتيکی و مطالبات             

مضرات .  روز خود بيان ميشود      
و لطمات چنين اغماضهايی                   

 .بيشمارند

 

" انقالب انسانی       " شعار               -٣
جايگزين و ترجمه تاکتيکی شعار     

. نيست"  انقالب کارگری          "
بيان ديگر     "  حکومت انسانی    "
. نيست"  حکومت کارگری        "
به روز شده     "  جمهوری انسانی  "

" جمهوری سوسياليستی    "شعار     
هيچ کمونيست کارگری و     .  نيست

سوسياليستی  –هيچ فعال راديکال  
چنين توجيهات سخيفی را نمی             

اگر حتی چنين هدفی مد          .  پذيرد
 يک حزب کمونيستی      ،نظر باشد 

کارگری که از کمونيسم و گذشته       
 قصد تغيير          ،خود شرم ندارد         

اهداف و زير خاک کردن تاريخ          
 ميتواند با تصويب    ،خود را ندارد  

قطعنامه ها و اسناد حزبی اين               
نيت و قصد خود را رسميت                   

بعالوه صفت انسانی              .  بخشد
نميتواند جايگزين خصلت طبقاتی      
و الگوی اقتصادی مورد نظر در         

. شعارهای مطرح شده باشند                  
" کارگری"بيان ديگر       "  انسانی"

جمهوری انسانی بيان            .  نيست
" جمهوری سوسياليستی     "ديگر      
ويژگی تمام اين شعارهای      .  نيست

استراتژيک در روشن بودن                   
خصلت طبقاتی و الگوی                            

کارگر .  اقتصادی مورد نظر است    
و سوسياليسم در اينجا نقش و                   
جايگاه کليدی و تعيين کننده ای              

مبهم .  تفسير بردار نيستند     .  دارند
بر عکس روشن و متعين        .  نيستند
اگر جريانی قصد بيان روشن      .  اند

و تاکتيکی دادن به شعارها و                   
 بايد به    ،مطالبات خود داشته باشد     

همان شعارها بيان روشن دهد و           
نه اينکه اين شعارها را مبهم و                

 . قابل تفسير و پوپوليستی کند

  

 برخالف ادعاهای کاذب                    -۴
 ،برخی از رهبران اين حزب                 

بيان "  جمهوری انسانی    "شعار     
روشن و امروزی شعار                             

" حکومت کارگری   "استراتژيک    
بر عکس در حزب                   .  نيست

کمونيست کارگری در زمان                  
منصور حکمت اين شعار                         

بود که       "  حکومت کارگری      "
بمنظور روشن شدن شکل                        
مشخص آلترناتيو حکومتی حزب      
کمونيست کارگری به شعار                    

ترجمه "  جمهوری سوسياليستی   "
در آنزمان در پلنوم حزب             .  شد

قراری بدين مضمون تصويب شد       
جمهوری "که شعار                                      

که شکل حکومتی      "  سوسياليستی
و محتوای اقتصادی الگوی مورد       
نظر حزب را بيان ميکند در کنار        

 ، برابری  ،آزادی"و همراه شعار       
از اين پس        "  حکومت کارگری   
حزب در آن      .  مطرح خواهد شد     

زمان اکيدا              
  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تاکيد داشت که اين دو شعار در              
کنار هم بايد بيان شوند تا                             
کوچکترين شبهه ای در اهداف و         
جوهر مطالبات استراتژيک و              
همچنين بيان مشخص آن در                    

 . تبليغات حزب ايجاد نشود

 

در اين      "  انسانی" صفت            -۵
تبليغات نه تنها بيان جوهر و                    
محتوای تحول مورد نظر از                   

 بلکه مانند   ،جانب اين حزب نيست   
در تبليغات        "  خلقی"صفت        

پوپوليستها نقش عموم خلقی و از         
ميان برداشتن تاکيد از روی                    
خصلت و ويژگی طبقاتی اين                 

رجوع .  (اهداف استراتژيک است   
کنيد به مقاله آذر ماجدی در اين             

 ۵٧در دوران انقالب            ).  زمينه
آلترناتيو "  جمهوری خلقی  "شعار   

حکومتی اکثر جريانات پوپوليست    
در اين تحوالت       "  انسانی.  "بود

را سيستم     "  خلقی"همان نقش         
فکری پوپوليسم چپ ايران ايفا              

اين جريان هم امروز و با         .  ميکند
ورود جامعه به يک دوره از                   
تحوالت انقالبی چرخشی به سمت     

تغيير و  .  همان مواضع کرده است   
تحوالت شعارهای استراتژيک           
گذشته اين حزب در اين راستا                

 . معنا ميدهد

  

 ، برابری      ،آزادی" شعار              -۶
يک شعار     "  حکومت کارگری    

هويتی جنبش کمونيسم کارگری           
تغيير و تقليل اين شعار به          .  است

و يا     "   برابری    ،آزادی"شعار     
 جمهوری  ، برابری ،آزادی"شعار  
يک تالش راست و               "  انسانی

در هر دو حالت     .  پوپوليستی است 
که مهمترين   "  حکومت کارگری  "

 حذف  ،بخش تمايز اين شعار است    
حکومت "حذف        .  شده است       
. تصادفی نيست           "  کارگری

محصول يک و نتيجه يک                        
سياست پوپوليستی  و راست                   

 . است
  

 اساس سوسياليسم انسان است و
... 

 

و حذف " حزب کمونيست کارگری
 ...شعارهای انقالب و حکومت کارگری 

بعضا برای توجيه اين راست روی        
به جوهر و خصلت تالشهای انسانی     
کمونيسم کارگری و ما متوسل                   

اساس "مگر      :  ميگويند.  ميشوند
نيست؟ و از         "  سوسياليسم انسان    

قرار پاسخ مثبت به اين سئوال بايد           
حکومت "در را برای حذف                        

جمهوری   "،"کارگری
" انقالب کارگری "و  "  سوسياليستی

 :باز کند؟ در پاسخ بايد گفت

 

. اساس سوسياليسم ما انسان است            
اساس و فلسفه وجودی ما ايجاد                  

 مرفه و        ، برابر   ،جامعه ای آزاد       
 يک جامعه آزاد کمونيستی        ،انسانی
اما معلوم نيست چرا چنين            .  است

مساله ای اکنون بايد مبنايی برای             
راست روی و حذف خصلت                       
سوسياليستی الگوی اقتصادی مورد      
نظر و يا خصلت طبقاتی انقالب و           

. حکومت مورد نظر ما قرار بگيرد       
مگر ما اخيرا اين تبيين خود را از            
سوسياليسم مطرح کرده ايم؟ مگر           
همان زمان که منصور حکمت اين         
تبيين خود را از سوسياليسم بيان               
ميکرد در همان زمان هم بر شعار           

 حکومت             ، برابری            ،آزادی"
و نه چيزی کمتر و يا              "  کارگری

بيشتر تاکيد نميکرد؟ مگر آن زمان         
جمهوری سوسياليستی  "که قطعنامه   

در پلنوم حزب کمونيست کارگری         
 مقرر نشد که حتی اين       ،تصويب شد 

شعار در همه جا به همراه شعار                
 حکومت             ، برابری            ،آزادی"

 تبليغ و ترويج شود؟ " کارگری

 

اتفاقا اگر کسی واقعا به دنبال ايجاد          
يک جامعه انسانی بری از استثمار         
و نابرابری و شکاف طبقاتی و کار         
مزدی باشد بايد با تاکيد بر خصلت          
کارگری انقالب و حکومت مورد            

 ،نظر کمونيسم کارگری نشان دهد         
اثبات کند که دستيابی به چنين                     
جامعه ای تنها در پس تحولی ممکن       
است که هدفش ايجاد يک حکومت          
کارگری و استقرار يک جمهوری          
سوسياليستی متضمن آزادی و                   

اما .  برابری و رفاه همگان است            
اقدام و تالش خط پوپوليستی حاکم           

١٢۴شماره   
" حزب کمونيست کارگری      "بر    

در نقطه مقابل اين تالش قرار               
 . دارد

  

 ... اثباتی و –بحث سلبی 

بهانه و توجيه ديگر در دفاع از            
اين چرخش به راست با استناد به        

منصور "  اثباتی  –سلبی   "بحث   
بعضا .  حکمت صورت ميگيرد      

فعالين اين پوپوليسم جديد مدعی         
ميشوند که با اتکاء به اين مبحث          
عميق و راهگشای منصور                    
حکمت به اين نتيجه رسيده اند که       

 ،"حکومت کارگری   "شعارهای    
و يا          "  انقالب کارگری         "
را به    "  جمهوری سوسياليستی   "

! شعارهای جديد تغيير دهند                  
معلوم نيست که چرا خود                          
منصور حکمت چنين استنتاجی          
از اين متد برخورد خود در قبال          
چگونگی کسب رهبری و                       
هژمونی کارگر و کمونيسم بر             
جنبش سرنگونی طلبانه توده های     
مردم نکرد؟ بعالوه اينجا يک               
خلط مبحث کودکانه برای توجيه        

. اين اقدام صورت ميگيرد                      
واقعيت اين است که هم                              
شعارهای ارائه شده کنونی و هم         
شعارهای استراتژيک کمونيسم         
کارگری هر دو شعارهای اثباتی        

بحث اصوال در حوزه           .  هستند
شعارهای استراتژيک يک                    

اين جريان         .  جريان است        
پوپوليستی نميتواند راست روی         
خود را در پرده اين مبحث                       

 .بپوشاند

 

  تبليغات روزمره،اسناد رسمی

شايد در پاسخ گفته شود که ما                 
تغييری در قطعنامه ها و اسناد             

. رسمی حزب ايجاد نکرده ايم             
 ،آزادی"هنوز شعارهای                         

و يا  "   حکومت کارگری   ،برابری
در "  جمهوری سوسياليستی       "

برخی از نشريات ما و يا                           
. اطالعيه های ما درج ميشود               

واقعيتی است اما برای پی بردن          
به حقيقت سياسی بايد واقعيت               
عملکرد و پراتيک پوپوليستی در      

. نزد اين جريان اشاره کرد                     
واقعيت اين است که تعيين و                   
تکليف خط پوپوليستی حاکم بر            
اين جريان با گذشته و اهداف                 
کمونيستی آن نميتواند به سادگی         

به تغيير و تبديل در قطعنامه ها و         
يا اسناد رسمی اين حزب منجر              

متاسفانه و يا خوشبختانه           .  شود
کمونيسم کارگری سرمايه عظيمی    
است که بسادگی نميتوان با آن                

. وداع کرد و يا از خير آن گذشت         
تاريخ و دست آوردهای حزب                
کمونيست کارگری دوران                       
منصور حکمت سرمايه سياسی           
غير قابل انکاری است که اين                
جريان برای توجيه خود به آن                

رهبری اين حزب     .  نيازمند است  
در عين حال اينکه در ظاهر به              
سياستها و قطعنامه های پيشين              
اين حزب اعالم وفاداری اما در            
پراتيک روزمره سياسی کمتر              
تعلق و وابستگی ای به اين                        

. سياستها و مصوبات دارد                       
مصوبات نقش دکور و تزيين                 

برای اين    "  کمونيستی کارگری   "
مبنای پراتيک شان    .  جريان دارند 

مبنای تبليغات و راهنمای      .  نيستند
فاصله .  عمل سياسی شان نيستند       

حرف و عمل بيان کاملی برای              
نشان دادن ويژگی پراتيک                       

 . پوپوليستی اين جريان نيست

 

. نمونه ها در اين زمينه متعددند            
بطور مثال موضع حزب                           
کمونيست کارگری دوران                       
منصور حکمت در قبال جنگ               
جناحهای رژيم اسالمی و جايگاه         
هر کدام روشن و صريح و غير            

اما موضع خط    .  قابل تفسير است   
رهبری جديد اين حزب در قبال            
جريان اصالح طلبان حکومتی             

" دوگانه"و   "  مشروط"موضعی   
اگر بر عليه خامنه ای و              .  است

 آنها را      ،احمدی نژاد مقابله کنند       
" همراه مردم "و  "  کنار مردم "در  

و يا اينکه موضع         .  قرار ميدهند  
حزب کمونيست کارگری منصور     
حکمت در قبال تحريم اقتصادی و      
جنگ دو قطب تروريستی روشن       

 اما به يکباره ما شاهد                     ،است
برکات جنگ و تحريم          "  کشف"

اقتصادی در مقابله با رژيم                       
اسالمی در نزد اين جريان                        

موضع حزب کمونيست      .  ميشويم
کارگری دوران منصور حکمت         
در قبال مساله فلسطين و نقش و             
جايگاه تاريخی تجاوز و                             
سرکوبگری دولت اسرائيل و هم         
چنين جنگ دو قطب تروريستی           

 اما ما در     ،در منطقه روشن است    
زمان جنگ در    

  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به .  منطقه شاهد اين بوديم که اين حزب به يک طرف معادله خم شد      
مثالها .  بيگدار گل نکند   "  اومانيسم شان  "اعضا خودش ميتازد که        

واقعيت اين است که اين مجموعه اسناد نه تنها راهنمای                  .  متعدند
عمل سياسی و تبليغات اين حزب نيستند بلکه اين حزب در روندی              
قرار دارد که خشت از روی خشت تالشهای کمونيستی آن دوران                

 .بر ميدارد
 

 در خاتمه 

هيچکدام از بهانه های ارائه شده نميتواند توجيه گر اين راست                        
روی و حذف سياستهای استراتژيک حزب از تبليغات روزمره و               

واقعيت ساده ای بيانگر چنين چرخشى            .  عمومی اين حزب باشد      
. در حال تغيير و تحول است          "  حزب کمونيست کارگری    .  "است

رهبری جديد حکک اين حزب را در مسيری قرار داده است که                    
انتهای آن قطع تمام بندها و پيوندهای اين جريان با سنت و جريان                 

جايی در ادبيات و     "  انقالب کارگری "اگر  .  کمونيسم کارگری است  
" حکومت کارگری "اگر  .   تصادفی نيست   ،تبليغات آنها پيدا نميکند    

جمهوری "اگر  .   اتفاقی نيست   ،از تبليغات اين جريان حذف ميشود       
 ،ميدهد"  جمهوری انسانی  "به يکباره جايش را به           "  سوسياليستی

اين حزب به    .  نشان دهنده يک چرخش بنيادی در اين حزب است             
به برخوردشان به جريان اصالح طلب سبز          .  راست چرخيده است   
به رفتار سياسی شان در قبال جريان                         .  حکومتی نگاه کنيد        

آيا تصادفی است که به اين               .  ناسيوناليسم پرو غرب نگاه کنيد           
چپ چپ تا راست          " خواهان اتحاد          ،جريانات نزديک شده اند         

هستند؟ اين جريان اگر در همين مسير گام نهند باالخره                   "  راست
  *.ناچار به تعيين تکليف نهايی با کمونيسم کارگری خواهد شد

و حذف " حزب کمونيست کارگری
 ...شعارهای انقالب و حکومت کارگری 

١٢۴شماره   

 ! جان عزيز سهيال را هم گرفتند
 

  کامران پايدار

چهارشنبه گذشته ماشين جنايت و قتل حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران                 
بار ديگر در ادامه جنايات بيشمار خود پنج نفر محکوم بيدفاع را در محوطه                   

يکی از قربانيان اين جنايت تکاندهنده زنی به نام             .  زندان اوين به دار آويخت     
يکی از روزنامه های هميشه بی شرف و قلم به مزد حکومتی در                 .  سهيال بود 

 به اتها م قتل پسر پنج         1385 شهريور   14سهيال از   :  باره سهيال چنين نوشت    
روزه اش در يک مرکز نگهداری از زنان بى سرپرست در تهران بازداشت                  

؟ او گفت پس از        !و در بازجويی های پليسی به قتل فرزندش اعتراف کرد                 
فرار از خانه و ازدواج با پسر مورد عالقه ام وی بر اثر سانحه تصادف فوت                  

بعد با يک مرد معتاد آشنا شدم و                 .  کرد و من در خيابانها سرگردان شدم              
اما وقتی باردار بودم      .  ازدواج کرديم که ثمره آن اين کودک پنج روزه بود                 

شوهرم ما را ترک کرد و من برای تامين هزينه زندگی به برقراری ارتباط                     
ناسالم با افراد مختلف روی آوردم که متوجه شدم خودم و فرزندم مبتال به                          

 ...بنابراين بچه را با چاقو مثله و در باغچه دفن کردم و. ويروس ايدز شده ايم
 

راستی کدام وجدان بيدار و انسان با انصافی ميتواند از کنار اين سرگذشت                       
هولناک و تلخ بگذرد؟ سهيال وقتی عاشق پسر مورد عالقه اش شد و                                      
ميخواست از زندان سياه قوانين ضد انسانی و ارتجاعی مذهب و سنت بگريزد         
چه احساسی داشت؟ چه اميد و چه شوری در سر برای زندگی داشت؟ سهيال                  
پس از فرو ريختن آرزوهايش و مرگ معشوقش چقدر تنها و درمانده ميشود                  
و بازهم با اميد به زنده ماندن تن به ازدواج با مرد معتادی ميدهد؟ راستی                           
احساس دلتنگی و تنهايی و درماندگی سهيال در حاليکه بچه ای در شکم دارد                  
پس از آنکه همسرش او را ترک نموده چقدر است؟ احساس عميق تنهايی و                     
شکست اميد و شور سهيال به زندگی چه ابعادى دارد؟ راستی زمانيکه سهيال                 

 ،برخالف ميل خود و بنا به نياز برای زنده ماندن بچه ای که در شکم دارد                         
 چه احساسی داشته     ،مجبور ميشود تن خود را بفروشد تا پاره تنش زنده بماند              

است و چه نيروئى برای زنده ماندن و مقاومت در برابر اين دنيای سياه و پر                   
از نکبت داشته است؟ راستی زمانيکه سهيال متوجه ابتالی خود و فرزندش به               
ايدز ميشود چه احساسی، چه اميدی و چه نگرشی به زندگی داشته است؟                          
سئواالت از اين قبيل زيادند و البته نظام موجود و سيستم وارونه و ناعادالنه                    

دراين جنگل قانون   .  حقوقى و قضائى اش عالقه اى به پاسخ دادن به آنها ندارد           
جنگل حکم ميراند و طبق قانون جنگل هر کسى ناتوان تر است زودتر قربانى               

 . ميشود
 

سرمايه داری، مذهب و سنتهاى عقبمانده چه سرگذشت تلخی برای انسان                        
کدام وجدان بيدار و آزاده ای است که انگشت اتهام را به               !  امروز رقم زده اند   

سمت عاملين اصلی اين مصائب و همه سرنوشت هاى سياه و تلخ تحميلى                         
دراز نکند؟ سرمايه داری با ايدئولوژيهاى منحط از جمله مردساالرى و                            

 مسبب اصلی همه مصائب بشر امروز و سرگذشتهای تلخ ميليونها                      ،مذهب
حکومت مذهبى سرمايه داران کثيف ترين، ناعادالنه ترين و                   .  سهيال است  

سيستم پليدی که انسانهای بيدفاع را در          .  وحشيانه ترين سيستم حکومتی است      
بدترين و پست ترين شرايط و موقعيتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار                  

انسانهای بيدفاعی که خود قربانيان اين سيستم و نظام غير انسانی اند                  .  ميدهد
مشتی اوباش و قاتل حرفه اى در محاکم فاسد                 "  عدالت"که با بند ترازوی         

حکومتی به دار آويخته ميشوند تا حکومت جهل و جنايت و استثمار سرمايه                    
 مقاومت  ،در مقابل .  اما اين همه داستان نيست      .  همچنان بر مدار و مراد باشد       

موج عظيم انسانی و کمونيستی کارگری      . عظيمى براى تغيير شروع شده است 
 با افق   ، با افق آزادی و برابری و رفاه         ،برای برچيدن اين بساط ننگ و نفرت       

 . خوشبختی و سعادتمندی و احترام به  انسان در راه است

 

 ! *ياد عزيز سهيالها و فاطمه حقيقت پژوه ها گرامی باد

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

)   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
 310 402 65671: +  Telcom.yahoo@Javadi_Ali 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

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

com.yahoo@d_siavash 

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

 

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

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

 )شراره نوری(دبيرخانه  

  markazi.wupi@gmail.com 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 خسته  ،سالم عزيز :  کامران پايدار 
از اينکه با من همراهی           .  نباشی

کارخانه .  خوشحالم و متشکر           
ماشين سازی اميدی در کجا واقع         
شده، خط توليدش چيست؟ چند نفر      
کارگر در اين کارخانه مشغول به       

 کارند؟

 

 کارخانه     :کارگر ماشين سازی        
ماشين سازی اميدی در حد فاصل       
لنگرود و الهيجان و در حوالی             

اين .  ميدان شيخ زاهد واقع است         
مرکز صنعتی سازنده انواع                    
ماشين آالت شيرينی سازی است         
که محصوالتش برای همه شهرها      
و استانهای مختلف مخصوصا              

در .  برای تهران ارسال می شود        
 البته   ، کارگر  100اينجا بيش از       

کارگر که چه عرض کنم بهتر                
 از صبح    ،است بگويم برده مطلق    

فقط برای    .  تا شب جان ميکنند         
مالک .  هيچ تا شايد زنده بمانند            

کارخانه سرمايه دار ميلياردری          
جانوری سمی  .  به نام  اميدی است    

و خطرناک که خوراکش از خون        
اميدی .  و رنج ما  کارگران است        

در لنگرود و الهيجان از بيت                 
امامان مفتخور جمعه گرفته تا               
دادگستری و اداره کار تا اداره               

.  برو و بيائی دارد    ،بيمه و همه جا   
با يک اشاره در هر محکمه                      
حکومتی به قدرت پول و رشوه             
صدای هر کارگری رو خفه                    

 . ميکند

 

 نفر کارگر،     100  :کامران پايدار  
اين کارگران چه  شرايط کاری و         
استخدامی دارند و دستمزدهايشان      

 چگونه است؟

 

شرايط و    :  کارگر ماشين سازی      
استخدام و حساب کتابی در کار             

اصال هيچ قانونی در اينجا      .  نيست
همه چيز تابع            .  وجود ندارد     

خواست و سود و منفعت اميدی             
البته زياد هم بی انصاف            .  است

نباشيم، چرا در اينجا قانون هست        
ظاهرا با  !  اما بدتر از قانون جنگل    

 

  با يکی از کارگرانى کامران پايدارگفتگو
 ! کارخانه ماشين سازی اميدی الهيجان

. کارگران قرارداد می بندند                        
آری آن هم چه قراردادی؟      !  قرارداد

 ،موقعی که ميخواهی استخدام شوی     
در حاليکه اميدی عين شمر پشت              
ميزش لم داده و طلبکارانه تو را                
ميکاود و تو هم که از فشار بيکاری        

 با بی ادبی     ،و فقر درهم شکسته ای     
و لحن تحکم و پس از کلی تهديد و             
خط و نشان کشيدن اگر تو را تائيد            

 برگه سفيدی را جلويت                         ،کند
اين سند    .  ميگذارند تا امضا کنی         

و تو که از همه جا         !  بردگی توست 
رانده و تحت فشار فقر و گرسنگی           

 در حاليکه در        ،خانواده ات هستی    
عمق وجودت کينه و تنفر شعله می         

 با ظاهری تسليم و خرد شده             ،کشد
 ،هيچی معلوم نيست  !  امضا می کنی  

دستمزد چقدر است؟ ساعت کار و           
اضا فه کاری و کار در روزهای              
جمعه و تعطيل چگونه است؟ بيمه و   
امکانات رفاهی و بهداشتی؟ مدت           
زمان قرارداد چقدر است؟ همه اينها      

. و صدها سئوال ديگر نامعلوم است      
بيان هر يک از اين سئواالت و                   
شک در نظم و امورات کارخانه و          
شک در حکومت اميدی کفريست            
بزرگ که مجازاتش اخراج از کار         
و به دنبالش هزار بدبختی ديگر                 
است که از آسمان بر سر کارگر و           

 .خانواده اش نزول ميکند  

 

ميدانم دلت خيلی پر     :  کامران پايدار 
است، اما آخرش نگفتی دستمزدها          
چقدره؟ ساعت کار چقدر، کار در           

 تعطيالت چطوريه؟

 

کار از سا       :  کارگر ماشين سازی      
 صبح شروع و تا سا               30/7عت   
 ساعت    5/11 شب يعنی            7عت    

 صبح  10ساعت  .  بشدت ادامه دارد   
يک ربع استراحت داريم و به هر             
کارگری فقط يک عدد نان خالی                
ميدهند و همين که موقع ظهر می              
شه هر کس چيزی رو که با خودش         
آورده يواشکی طوری که کارفرما         
و عوامل اميدی به او تهمت فرار              
از کار و کم کاری نزنند با عجله                

   7از   .  مثال ناهارش را می خورد         
 شب هر طور      12عصر به بعد تا        

١٢۴شماره   
که بنفعشان باشد ما رو اجير                   

روزهای تعطيل هم به          .  ميکنند
. همين روش از ما کار ميکشند            

اگر احساس خستگی و ترديد کنی      
به دردشان نمی   .  کارت تمام است  

در اولين فرصت موذيانه    .  خوری
اخراجت ميکنند تا بيچاره تر از          

هميشه .  همينی که هستی شوی         
بايد مواظب رفتارت باشی مبادا         
مرتکب خطائی شوی تا بيچاره           

حداقل دستمزدها را  که           .  شوی
معموال هميشه با تاخير و نارضا        
يتی به ما می پردازند باور کنيد            

 هزار تومان      200 تا      100بين   
اين .  من دروغ نمی گويم       .  است

همه پوليست که به ما در حالتی            
 . بدتر از صدقه می دهند

 

 وضع سرويس         :کامران پايدار    
اياب و ذهاب، بهداشت و                          
امکانات رفاهی چطوريه، اين             

 امکانات موجود هست يا نه؟

 

پس از قاه    :  کارگر ماشين سازی   
قاه خنده بلندی، سئوال می کنه آقا        
از کجا آمده ای که اينقدر از همه          

ببين اکثر کارگرهای   !  جا بيخبری 
اين کارخانه بومی روستاهای              

در گيالن  .  دور و نزديک اطرافند   
اکثر مواقع سال هوا بارانی و                

. بخصوص در شبها مه آلود است      
تعدادی از کارگران پياده، با                  
دوچرخه و يا با موتورسيکلت              

ما .  خود را به اينجا ميرسانند             
کارگرانی داريم که در                               
روستاهای اطراف از کالچای و        

هر روزه با        ...  رحيم آباد و            
دوچرخه و موتورسيکلت  رفت          

مسافت بعضی از     .  و آمد ميکنند    
 تا   50اين روستاها تا اينجا بين            

بعضی ازاين  .   کيلومتر است  100
 صبح به را ميافتند     4کارگران از   

. تا به موقع به سر کار برسند                 
شب را کی به خانه ميرسند خدا            

گفتم منطقه ما بارانی و          !  ميداند
مه آلود است و همين بارها باعث        
شده کارگران بر اثر تاريکی و             
لغزندگی جاده و مه آلودگی دچار       
تصادف و سانحه شوند و جان               

شا يد   !  خود را از دست بدهند           
باور نکنيد که کسی برای دستمزد   

 هزار تومان   200 تا   100ماهيانه  
. اينچنين جانش را از دست بدهد         
! ببين ما را به کجا کشانده اند                 

سرويس و امکانات رفاهی و اين        

. حرفها بوی خون و کفر ميده                 
کافيه بگوئی و بخواهی تا                          

 . اخراجت کنند

 

کارگران مستاجر   :  کامران پايدار  
در روستاها، می تونی بيشتر                  

 توضيح بدی؟

 

بله درست   :  کارگر ماشين سازی    
شنيدی، مستاجری در روستاها، با     
اين دستمزدی که به ما ميدهند                 
شايد بتوان يک اتاق با امکانات بد       

 ،و آلوده در محالتی مانند انزلی           
يکی از محالت        (محله لنگرود        

حاال .  رو اجاره کرد  )  کارگر نشين 
ديگه ازکجا بخوری و چطور                 
زنده بمانی اين هم از معماهای               

. حل نشده هستی و آفرينش است          
در روستاها قيمت اجاره بسيار             

 هزار  30 تا    20با  .  ارزان ترست 
. تومان می شه سقفی اجاره کرد           

تعدادی از همکاران ما در                         
روستاهائی مستاجرند و در                     
آلونکها و اتاقکهائی زندگی                      
ميگذرانند که حتی آب آشاميدنی           
مناسب هم وجود ندارد برای ما             
 . که  بر روی دريا زندگی ميکنيم

 

شرايط ايمنی و     :  کامرا ن پايدار     
خطرات و سوانح کار چگونه                 

 است؟

 

اينجا از    :  کارگر ماشين سازی       
قسمتهای مختلفی از قبيل پرس              
کاری، تراشکاری، رنگ و غيره       
تشکيل شده و هر قسمت شرايط             
خاص و مشکالت خودش را                   

کار با پرس واقعا                        .  دارد
خطرناکه، عدم استاندارد                          

مثال .  دستگاههای پرس               
دستگاههای پرس اينجا به چشمی        
مجهز نيستند و کار با دستگاههای       
ابتدايی و فرسوده و از رده                        

 و همچنين خستگی بيش از      ،خارج
حد کارگر بعلت زمان طوالنی              

 بارهای بار باعث قطع                    ،کار
اميدی در  .  انگشتان کارگر ميشود   

همچين مواقعی اول دهان بيمه و          
اداره کار رو ميبينه و بعد                           
يواشکی يه جورائی موذيانه از             
شر اين کارگرهای به درد نخور          

استفاده از گوش       .  خالص ميشه   
بندهای غير           

  ١٢صفحه 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

استاندارد و ارزان قيمت در سالن پرس باعث شده هر يک از                                
کارگران به دليل سر و صدای بيش از حد دستگاههای پرس بطريقی               

يا مثال در سالن تراش از همه       .  سالمت شنوائی خود را از دست بدهند      
اين ذرات  .  بدتر از صبح تا شب ذرات ريز آهن در هوا معلق است                 

وقتی وارد ريه ميشوند بتدريج باعث عفونت و ابتال به انواع                                  
استفاده از دستکشهای غير استاندارد و           .  بيماريهای تنفسی می شود      

ارزان قيمت باعث ميشود تا انواع براده های ريز آهن به دستت فرو                
شبها که به خانه برميگرديم تازه بايد با سوزن براده های آهن                  .  شود

در غير اينصورت تا چند روز آينده زخم          .  رو از دستمان خارج کنيم     
در اينجا هنوز از دريل هائی استفاده می         .  و عفونی و دردناک ميشود    

   سال پيش در اروپا مورد استفاده بوده است140شود که 
 

فکر ميکنی اميدی چرا از دستگاههای قديمی و غير              :  کامران پايدار 
استاندارد استفاده ميکند؟ چه را بطه ای بين استفاده از دستگاههای                    
قديمی و از رده خارج توليد از يک طرف و از طرف ديگر فشار                        

 بيش از حد کاری به کارگران است؟
 

سود، فقط سود، اميدی ميخواهد پول کمتری             :  کارگر ماشين سازی    
برای خريد و تهيه دستگاهها و وسايل کار خرج کند و از طرف ديگر       

همين .  با فشار بيش ازحد به ما کارگران سود بيشتری به جيب بزند                 
 سال پيش اروپا کارشان نادقيق و بی کيفيت               140دستگاههای دريل    

در کار بازدهی مناسب ندارند اما همين اميدی کارگر رو                        .  است
مجبور ميکنه که با دقت و تمرکز خيلی بيشتری کار کند و اگر                              
ضايعات کار زياد شود از آن طرف پايان ماه از دستمزدهای ما می                  

 .زند
 

در البالی حرفها يت گفتی اميدی از دفتر امام جمعه              :  کامران پايدار 
های انگل و مفتخور گرفته تا اداره بيمه و کار همه جا نفوذ و رابطه                  

 چه رابطه ای بين همه اينها هست؟. دارد
 

همه اينها از يک آخور        .  را بطه بخور بخور     :  کارگر ماشين سازی   
 .از خون و رنج ما کارگران. ميخورند

 

حاال که همه اينها از خون و رنج ما به قيمت نابودی                :  کامران پايدار 
 ما ميخورند چاره ما چيست؟

 

 راستش من هميشه به اين نکته فکر می کنم اما             :کارگر ماشين سازی  
. اما به يقين حتما راهی هست     .  تا به حال به نتيجه مشخصی نرسيده ام       

بيشتر اوقات به خودم ميگويم تا اين همه گله آخوندهای بيکاره و                         
 .  داستان زندگی ما هم همين خواهد بود ،سرمايه داران مفتخور هست

 

آيا تا بحال بخاطر خواسته هايتان دست به اعتصاب و           :  کامران پايدار 
 اعتراض زده ايد؟

 

اما مطمئنم اگه يک روز حتی يک         .  راستش نه :  کارگر ماشين سازی  
روز کار بخوابه اميدی و امثال او با همه هارت و پورتشان  به لرزه                 

 . *خواهند افتاد و به خيلی از خواسته های ما تن ميدهند
 

 

  با يکی از کارگرانى کامران پايدارگفتگو
 ...! کارخانه ماشين سازی اميدی الهيجان

 

 ويدئو بالگ على جوادى و آذر ماجدى 
 !در باره مسائل سياسى ايران و جهان را ببينيد

 

Www.wupiran.org 

١٢۴شماره   

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است              ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت        .   جانبدار است 
م    .   انسانها است  ي کن . ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه مي

ان و           ه دوست لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
سواالت و ! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  

 

امی                 م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک
 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ       ،اين جنايات را توليد ميکند    

ا اعدام                    ه ب ان جالدی ک ستايش درباره جالد سردهيم؛ هم
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟           

  کارل مارکس



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مبارزه مردم برای سرنگونی                
رژيم جنايتكار اسالمی گريبان              

را گرفته است   "  حزب حكمتيست "
و به آابوس دائمی اين حزب                   

اين حزب آه با      .  تبديل شده است   
طرح ائتالف و شرکت در دولت          

 طرح منشور                           ،حجاريانی
سرنگونی و همكاری با نيروهای       

 تنها حزب    ،بورژوائی تشکيل شد   
سياسی است که افتخار نامقدس             
اعالم شكست مبارزه مردم بر                
عليه رژيم اسالمی را بر دوش               

اين حزبی است که ميتواند     .  ميكشد
اعالم آند آه تنها           "  افتخار"با    

حزب سياسی دوران اخير است           
آه از بدو موجوديتش در لحظات         
حساس و حياتی جدال سياسی                 
مردم برای سرنگونی رژيم جهل        

 شكست مردم و پيروزی     ،و خرافه 
رژيم را با صدای بلند و رسا در            
نشريات و تلويزيون خود از قول         
آادرها و رهبران خود و از                     
طريق مصوبات پلنومهای خود به      

واقعا .  جامعه اعالم آرده است          
 دور هم جمع     ،باور نکردنی است   

 جلسه حزبی ميگيرند و با   ،ميشوند
بار "شهامت اعالم ميکنند که                 

از ."  (ديگر مردم شکست خوردند   
و )   اين حزب       ١۵بيانيه پلنوم        

بدبختانه اين اقدامات را تحت                  
انجام "  منصور حکمت "لوای نام    
 . ميدهند

 

 ، تير  ١٨اعالم شكست مبارزات        
 ،اعالم شكست جنبش سرنگونی         

اعالم متعارف شدن رژيم                          
 و شاهكار اخيرشان مبنی     ،اسالمی

بر ارتجاعی خواندن جنش مردم          
برای سرنگونی رژيم اسالمی در       

. کارنامه اين حزب ثبت شده است       
دنيايی شهادت داد آه خيزش توده       
های مردم در  چند ماه گذشته                   
برای سرنگونی رژيم در تاريخ            

 سال اخير اعتراضات جامعه        ٣٠
اما اين حزب   .  بی سابقه بوده است   

به راحتی اين مبارزات را تحويل        
جنايتكارانی از قبيل موسوی و              
آروبی و يک جناح رژيم اسالمی       

 " حزب حکمتيست"اتهامات 
 کدام اهداف سياسی خدمت ميکند؟به 

 

 محمود احمدى

مردم را فريب خوردگانی             !  داد
تحت تاثير سياستها و       "دانست آه     

تبليغات بورژوازی غرب و                      
ناسيوناليسم پروغرب ايران، حول       

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

 ١۵از بيانيه پلنوم    ".  (  خيابان آمدند 
مبارزات مردم   ).  حزب حكمتيست  

آه خواب را از همه سران و                       
 ،جناحهای رژيم سلب آرده است           
! دعوای دو جناح رژيم قلمداد آرد       

رژيمی را آه خون بيش از صد               
هزار مخالف را بر زمين ريخته             

 ، سرآوب  ، سی سال اختناق      ،است
سنگسار و اعدام و بی حقوقی و               
استثمار آارگر را حاکم کرده                    

 رژيمی خواند آه ميتواند               ،است
همين مردم و قربانيان خود را در           
مقياس ميليونی در دفاع از احمدی         
نژاد جالد و موسوی و آروبی                  

باور !  جنايتكار به خيابانها بكشاند       
گويا مردم از نظر       !  نکردنی است  

کشته ".  بيمار روانی اند  "اين حزب   
 به زندان    ، شکنجه ميشوند   ،ميشوند
 مورد تجاوز قرار                         ،ميروند
 اما باز به دنبال يکی از            ،ميگيرند

دو جناح رژيم راه می افتند و قبله            
عالمشان نيز جانيان خودشان                   
هستند؟ از قرار بی ربطی و حاشيه       
ای بودن اين جريان نه تنها از                    
آمونيسم بلكه از درك زمينی تغيير       

 به    ،و تحوالت سياسی در ايران           
خصوصيت ذاتی اين حزب تبديل          

معلوم نيست چرا مردم      .  شده است 
بايد به حزبی آه در لحظات حياتی        
و حساس مبارزاتشان برای                        

 مبارزاتشان   ،سرنگونی اين رژيم     
از شكست   !  را ارتجاعی ميخواند     

مبارزاتشان و پيروزی رژيم سخن       
ميگويد و َآنها را به سكوت و خانه          

!  بپيوندند     ،نشستن دعوت ميكند          
معلوم نيست آه چرا آارگران                  
آمونيست بايد به حزبی آه همواره       
در سر بزنگاه از کارگر و مردم              

 خانه نشين          ،زحمتکش ميخواهد    
 به حزبی آه سوسياليسم و            ،باشند

تالش برای انقالب کارگری را               
بطور عملی به زير فرش آرده                

 بپيوندند و يا اصال وقعی به          ،است

١٢۴شماره   

چنين !  چنين حزبی بگذرانند          
حزبی با چنين سياست شكست            
طلبانه و پاسيويستی در جامعه           
متحول و پر تالطم ايران و با               
رژيمی آه به ادعای حتی خود           
سردمدارنش در آستانه سقوط            
قرار دارد و هر روز بزرگترين       

از بيخ گوششان رد               "خطر      
هر روز حاشيه ای تر و      "  ميشود

. به جامعه بی ربط تر خواهد شد       
 با چنين             ،اما چنين حزبی            

 برای بقاء و مطرح       ،مشخصاتی
 بايد جعل   ،بودن بايد تحريف کند    
 . کند و دروغ بگويد

 

اما جعل خصلت اعتراضات               
مردم تنها خصلت سياسی آنها             

مصطفی يونسی از             .  نيست
حزب "آادرهای مرآزيت                   

 نوشته ای تحت               ،"حكمتيست
عنوان جايگاه سياسی يك بيانيه          

 در   ٢٠٠٩ اآتبر      ٢٢به تاريخ      
نقد حزب اتحاد آمونيسم                         

اين نوشته  !  آارگری منتشر آرد   
ادعا ميکند آه ميخواهد بيانيه              
حزب اتحاد آمونيسم آارگری           
در مورد وظايف دانشجويان               

و نشان   !  آمونيست را نقد آند        
خيلی از بحثها و              "دهد آه          

تعاريف مندرج در اين بيانيه،             
" بررسيهای"همچون خيلی از          

اين حزب، منتج از و نشانُه هم            
سنخی و همرنگی آن با چپ                 
غير اجتماعی و غير کارگری            

حزب اتحاد آمونيسم          ".  است
آارگری همواره از نقد و جدل           

اما انتظار  .  سياسی استقبال ميكند  
هر گونه نقد و جدل متين سياسی       

.  بيهوده است        ،از اين نوشته        
نويسنده بدون آوچكترين اشاره        
ای به نكات منتشر شده در اين             

 بدون هيچ گونه بحث و             ،بيانيه
بررسی و تحليلی به يکباره حكم       

بيانيُه اخير، سند         "ميدهد آه         
افشای ادعاهای پوچ و بی پايُه            

حزب "  کمونيست کارگری بودن  
و .  اتحاد آمونيسم آارگری است    

اين تحليل حزب اتحاد کمونيسم         

وظايفی که در اين       "کارگری از     
" جنبش بر عهدُه کمونيستهاست           

 "! غير کارگری است

 

شکست "بايد از اين متخصصان         
پرسيد بيانيه    "  اعتراضات مردم   

وظايف دانشجويان آمونيست                
حزب اتحاد آمونيسم آارگری چه       

 و حكمی را داده             ، تبئين   ،تحليل
است آه مصطفی يونسی و حزب        

 نقد  ،حكمتيست با َآن مخالف است      
تا !  دارد و يا با َآن موافق است              

خواننده نيز بتواند انتخاب آند آه         
با کدام استداللهای دوستان موافق        

از قرار   !  است و با کدام مخالف        
از نظر اين جريان مهم نيست آه           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری چه       
تبيين آمونيستی و يا انحرافی را           
به دانشجويان آمونيست توصيه           

بايد بدون هيچ گونه و      .  آرده است 
آمترين اشاره ای به نوشته حزب        
به خواننده گفت آه اين نوشته                  

". غير کارگری است           "حزب      
بايد به اين شيوه            .  ديدنی است   

در نقد يك سند      "  محكم و مستدل   "
بدون آوچكترين اشاره ای به                  

 آفرين گفت و آن     ،مضمون آن سند  
را در تاريخ جدل نقد سياسی                    

.                                   احزاب ثبت آرد

اما ساير نكات مطرح شده در                 
نوشته مصطفی يونسی آدامند؟            
نويسنده درنوشته خود استدالت            
جالب ديگری را نيز مطرح ميكند       
آه چيزی غير از دروغگوئی                
آشكار برای فرار از بن بستی آه          
حزب متبوعشان با اتخاذ مواضع        
ارتجاعی در مقابل تحوالت اخير        

ايشان !   نيست ،در آن گير آرده اند    
حزب اتحاد کمونيسم           :  ميگويد

کارگری از آنجائيکه در اين بيانيه      
مهمترين تشكل دانشجوئی          "به     

دانشجويان "  (چپ و آمونيست        
اشاره )  آزاديخواه و برابری طلب     

نكرده است در نتيجه اين حزب              
  ١۴صفحه برای تقويت و   "



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دفاع از آن به تالشی وسيع و                    
و در کمال     ."  مستمر دست نزدند    

ادامه ميدهد که               "  قهرمانی"
خودداری عامدانُه اين حزب از         "

اشاره به يکی از مهمترين تجربه         
های فعاليت علنی يک تشکل                  
راديکال و فعال، تشکل                               
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب، بخشی از سناريوی پيوستن      

" جنبش سبز "و تعلق اين حزب به    
و قرار گرفتن آن در جبهُه تحت            

کروبی، و عدم     -رهبری موسوی   
تعلق آن به جبهه و صف                             
آزاديخواهی و برابری طلبی در           

بيانيُه اخير، سند         .  جامعه است    
افشای ادعاهای پوچ و بی پايُه                
کمونيست کارگری بودن حزب            

  "!مذبور است

 

واقعا دروغگويی و بی منطقی و          
سرهم بندی کردن استدالالت                 
جعلی و نتايج غير منطقی تر هم            

در پاسخ به اين              .  حدی دارد    
اتهامات پوچ بايد به چند نکته                  

 :اشاره کرد

 

وظايف دانشجويان     " جزوه          -١
برای اولين بار در           "  کمونيست

 منتشر شد   ٢٠٠٨ ژانويه   ٩تاريخ  
و  امسال به مناسبت بازگشايی               

در .  دانشگاهها تجديد چاپ شد           
مقطع تصويب و انتشار اين سند و       
قبل از آن اتفاقا اين حزب بود که           
بدون هيچ جار و جنجالى براى              
تقويت چپ دانشگاه تالش ميکرد        
و عليه امثال عربشاهى ها و                    
روزنامه شهروند و ناسيوناليسم و      
آنتى کمونيسم شان ميگفت و                    

. اسناد موجوداند           .  مينوشت
مصطفی يونسی تاريخ تجديد چاپ    
اين سند را به جای تاريخ انتشار            
اوليه آن جا ميزند تا نتايج                           
ارتجاعی مورد نظر خود را                   
بگيرد و مشتی اتهام را به سوی             

 . ما پرتاب کند

 

 وانگهى اين جزوه سندی در            -٢
مورد وظايف دانشجويان                          

 

 " حزب حکمتيست"اتهامات 
 ...کدام اهداف سياسی خدمت ميکند به 

سندی مبنی بر         .  کمونيست است    
ارزيابی از نقش و جايگاه جريانات        
مختلف چپ و کمونيست در صفوف   
دانشجويان و يا تاريخ جنبش                        

 آذر بطور کلى          ١۶دانشجوئى و       
به رئوس وظايف دانشجويان    .  نيست

کمونيست از نقطه نظر حزب اتحاد        
. کمونيسم کارگری اشاره ميکند               

وظايف پايه ای و دورانی را مد                 
يک سند پايه ای است که      .  نظر دارد 

سياست استراتژيک حزب را برای       
اتفاقا مرتبا به  . دوره ای تعيين ميکند 

تالش اردوى آزادى و برابرى و               
صف چپ در دانشگاه و ويژگيهاى         
آن اشاره دارد اما آگاهانه نميخواهد        
روى جريان معين آنهم تحت اختناق      

مضافا اينکه اشاره به         .  اشاره کند  
نقش هر تالش مشخص در                            
دانشگاهها جايی در چنين سندی               

بررسی نقش و جايگاه داب         .  ندارد
موضوع بررسی حرکات سياسی           
 . مقطعی و تحوالت دانشجويی است

 

 بر خالف ادعای دروغين                      -٣
 حزب اتحاد              ،مصطفی يونسی      

کمونيسم کارگری از حقانيت و نفس      
تالش دانشجويان آزاديخواه و                     
برابری طلب همواره دفاع کرده               

برای آزادی اين دانشجويان        .  است
تالشهای بسياری کرد و تالش                   
زيادی برای جلب حمايت بخشهايی       
مختلف کارگری و پيشرو در                      
کشورهای اروپايی و آمريکايی از         

تمامی .  اين تالش دانشجويان نمود       
اسناد و مدارک چنين تالشهايی                 

به نمونه ای از اين          .  موجود است  
 : اسناد توجه کنيد

 

مدتی است که از تظاهرات                        "
دانشجويان آزاديخواه و برابری               

 آذر و روزهای پس از      ١٣طلب در   
برای اولين بار در بيش     .  آن ميگذرد 

از بيست دانشگاه ما شاهد ابراز                
وجود گسترده صفی از دانشجويان         
آزاديخواه و برابری طلب بوديم که         
در نوع خود در تاريخ معاصر                   
کمونيسم کارگری بيسابقه بوده                  

پرداختن به اين اعتراض يک     .  است
مساله محوری در اوضاع سياسی           

١٢۴شماره   
رژيم .  حاضر در جامعه است          

اسالمی دهها تن از اين                               
دانشجويان را تاکنون دستگير              

دستگيريها گسترده و    .  کرده است 
. در شهرهای مختلف بوده است         

رکن اصلی سياست رژيم در                 
مواجهه با اين اعتراض تالش              
برای نابودی ستون اصلی و                  

اما در   .  سازماندهندگان آن است    
مقابل ما شاهد شکل گيری و                   
اعالم موجوديت واحدهای                     
مختلف دانشجويان آزاديخواه و          
برابری طلب در دانشگاههای              

نه اين اعتراضات   .  مختلف هستيم 
تصادفی و غرشی در آسمان بی          
ابر بوده است و نه اين عرصه از       

. مبارزه فرعی و حاشيه ای است       
پيروزی در اين عرصه يک حلقه      
اصلی پيشروی کمونيسم کارگری    
در جامعه و کسب هژمونی                     
سياسی در جنبش سرنگونی                  

". طلبانه توده های مردم است              
علی جوادی از مقاله جايگاه                (

اعتراض داب در تحوالت                      
 ) سياسی حاضر

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری          "
جوانان آزاديخواه و   "از فراخوان   

برابری طلب دانشگاههای                     
 ١۶در تبديل        "  سراسر کشور   

 بهمن، به روز                  ٢٧فوريه،      
اعتراض جهانی عليه جمهوری         
اسالمی و آزادی همه دانشجويان       

اين اقدامی   .  زندانی دفاع ميکند     
 دسامبر اولين   ٢٨حياتی در ادامه    

روز اعتراض جهانی برای                   
آزادی دانشجويان و تمامی                     

ما به سهم    .  دستگير شدگان است   
خود از تمامی مردم آزاديخواه،           
از تمامی سازمانهای کمونيستی         
و آزاديخواه و انساندوست                       
ميخواهيم که تا با فعاليت گسترده        
خود اين روز را به بزرگترين              
روز جهانی اعتراض عليه رژيم       
آدمکشان اسالمی و در دفاع از            
آزادی و برابری و رفاه و                         

يک جامعه   .  انسانيت تبديل کنيم     
آزاد و انسانی نبايد زندانی                       

از اطالعيه  ."  (سياسی داشته باشد  
 در حمايت از فراخوان       ١شماره  

 فوريه   ١٦جهانی داب در تبديل         
به روز جهانی اعتراض جهانی          

 ) عليه جمهوری اسالمی

 

شما :  به اين جريان بايد گفت              

مجازيد آه بنا بهر دليلی اسناد يك         
اما !  حزب سياسی را مطالعه نكنيد    

مجبور نيستيد برای توجيه                        
مواضع راست تان به دروغ                    

در نوشته شان ادعا    !  متوسل شويد 
آردند آه حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری درمورد داب مهر                      
سكوت بر لب زد و حتی در مقابل        
دستگيريهای رهبران داب بی                

ذره ای وفاداری به        !  تفاوت بود  
حقيقت هم از قرار چيز بدی                     

لطف آنيد سری به سايت        .  نيست
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

در صفحه اصلی سايت            !  بزنيد
قسمت ويژه ای در مورد                            
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب با همه اسناد و نوشته های             
حزب اتحاد در اين مورد درج                

آيا جعل و دروغگويی     !  شده است 
يک خصلت ديگر اين حزب                   
است؟ اما معلوم نيست که چرا                

خود را در       "  حزب حکمتيست   "
اين تشکل و        "  پدرخوانده"مقام    

 جريان قرار داده است؟ 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۴
از ابتدا جريان اصالح طلب سبز         

. حکومتی را عميقا نقد کرده است       
حجم اسناد و مطالب حزب در اين       
زمينه نشاندهنده اين است که بدون 
اغراق حزب ما بيشترين و                       
پيشروترين نقد را بر عملکرد                

 جريانی که       ،جريان سبز دولتی      
ميکوشد اعتراضات مردم                        
سرنگونی طلب را کنترل و مهار        

حزب ما در عين    .   کرده است  ،کند
حال همواره حساب مردم                          
سرنگونی طلب و جنبش                            
سرنگونی طلبانه توده های مردم         

 از   ،را از حساب جريانات سبز          
حساب جناح سبز حکومتی و آنها        

قاطعانه تالش    .  جدا کرده است       
کرده است که نگذارد اين                           

 مبارزات        ،جريانات ارتجاعی       
مردم را به مسلخ جدال جناحهای         
رژيم اسالمی ببرند و اين                           
مبارزات را مبنايی پيشروی جناح     

ما همانطور که اجازه       .  خود کنند  
نداديم اصالح طلبان حکومتی               
مبارزات مردم را به حساب خود         

حزب " به                      ،واريز کنند          
هم اجازه نخواهيم داد     "  حکمتيست

که اين مبارزات را در کارنامه              
جريانات ارتجاعی جناح حاکم              

ما هم از   .  رژيم اسالمی قرار دهد    
حقانيت تالش       

  ١۵صفحه 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جريان دانشجويان آزاديخواه و             
برابری طلب دفاع کرديم و هم از        
حقانيت مبارزه توده های مردم             
برای سرنگونی رژيم اسالمی و          
ايجاد جامعه ای آزاد و برابر و               

 .مرفه و انسانی

 

 مصطفی يونسی وقيحانه اعالم     -۵
حزب اتحاد کمونيسم      "ميکند که      

جبهه تحت رهبری    "کارگری در    
قرار گرفته   "  کروبی  –موسوی   

اين يک اتهام سراپا                   .  است
نشان .  ارتجاعی و بيشرمانه است     

. استيصال رهبری اين حزب است    
 تنها يک کلمه برای      ،آيا يک کلمه  

اثبات چنين اتهامی الزم نيست؟            
هيچ کس جريانی را که در روز            

 تحريف     ،روشن دروغ ميگويد         
 جدی         ، جعل ميکند                 ،ميکند

واقعيت اين است که            .  نميگيرد
نميتواند تاريخ  "  حزب حکمتيست "

نميتواند صدها سند و   . را جعل کند 
مطلب و نوار و تالش ما را برای         
مقابله با جريان اصالح طلب سبز       

اين .  حکومتی زير خاک کند              
اتهامات تنها نشان دهنده                             
درماندگی خط مشی حاکم بر اين          

اين جريان مبارزات    .  حزب است 
ميليونها مردم را که برای                          
سرنگونی رژيم اسالمی به ميدان        

 در خدمت ارتجاع                 ،آمده اند     
 نتيجتا    ،اسالمی قرار داده است          

طبيعی است که ما را هم شامل               
. اين الطاف ارتجاعی خود کنند            

طنز واقعی اينجاست آه اين                    
جريان که اتهام ارتجاعی قرار              
گرفتن تحت رهبری جبهه                        

را به ما          "  کروبی–موسوی     "

 

 " حزب حکمتيست"اتهامات 
 ...کدام اهداف سياسی خدمت ميکند به 

 از قرار خود فراموش     ،نسبت ميدهد 
کرده است که اين ما بوديم که در               
تورنتو از اين جريان دعوت کرديم        
که در تظاهراتها با پرچمهای سرخ        
و شعارهای روشن در دفاع از                   
سرنگونی انقالبی و سوسياليسم و           

 . آلترناتيو کارگری شرکت کنند

 

اما چرا اين مسئوالن اين حزب اين         
چنين زمين و زمان را بهم می                     
دوزند؟ چرا اين چنين به هر خس و         
خاشاکی متوسل ميشوند؟ چرا اين           
چنين تعادل و منطق سياسی خود را       
از دست داده اند؟ واقعيت اين است          

در .  که اين حزب زير فشار است           
اثر خيزش عظيم توده های مردم              
برای سرنگونی رژيم اسالمی زمين     

نتوانست ديناميسم چند   .  خورده است 
وجهی اين مبارزات را تشخيص              
دهد و به يکباره به مقابله و تخاصم          
با اين اعتراضات برخاست و خود          
را رو در روی تالش مردم                           

از مردم  .  سرنگونی طلب قرار داد     
به .  خواست که خانه نشين شوند             

جای مقابله با هر دو جناح رژيم                 
 به مقابله با تالش مردم و           ،اسالمی

شکست .  "اعتراضاتشان پرداخت    
را قبل از جناح خامنه ای و          "  مردم

. احمدی نژاد به جامعه اعالم کرد            
. اين حزب شکست خوردگان است        

شاخه "ديروز کومه له را به                         
 ،منتسب کرد    "  وزارت اطالعات    
زير رهبری يک    "امروز ما را در       

قرار "  جناح رژيم آدمکشان اسالمی    
بنظر تعادلشان را از          .  داده است   

خدا آخر و عاقبتشان     .  دست داده اند   
  *.را بخير کند
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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 

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

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

آزادی مذهب و   .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند         
 .بی 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 :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان                     

 . مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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رجوع به تاريخ و مرور                             
رويدادهاى مهم و دورانساز، اگر       
هدفى در امروز و تغيير وضعيت       
انسان امروز نداشته باشد، به يک       
يادواره شبه مذهبى و بى مصرف       

مشقات نسل اندر       .  تبديل ميشود   
. نسل طبقه کارگر ادامه دارد                 

نيروى شگرف بشريت کارگر در      
توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته            

به هر محاسبه اى بشر               .  است
همين امروز ميتواند خوشبخت و        

اما قوه   .  مرفه و آزاد زندگى کند        
خداى .  قهريه سرمايه نميگذارد       

زمينى و ساخت بشر به او                         
اين جهان، اين       .  حکومت ميکند   

قدرت، سرمايه، اين کار انباشته           
کارگر، هرچه قوى تر ميشود                

کارگر .  کارگر ضعيف تر ميشود     
بعنوان يک طبقه اجتماعى و                   
جهانى زير فشار مخلوق خويش،        

. قدرت سرمايه، دارد له ميشود            
اگر سوالى در ذهن آحاد و توده              
کارگر در سالروز اکتبر سرخ               
بايد مطرح باشد اينست؛ آيا تغيير         
ممکن است؟ آيا ميتوان اين قدرت       
را بزير کشيد؟ آيا بشر ميتواند بر         
مقدرات زندگى اجتماعى خويش         
حاکم شود؟ يا نه، وضعيت همين          

سرمايه و سرمايه دارى           !  است
بايد رقابت  !  است"  اذلى و ابدى   "

! در باغ وحش بازار را چسپيد              
بايد گليم خود را از آب بيرون                 

 !بايد تسليم شد! کشيد

 

انقالب بلشويکى اکتبر، عليرغم          
تمام محدوديتهايش، براى بشريت      
کارگر امروز يک پيام و يک                  

اين وضعيت    :  درس ساده دارد       
اين وضعيت    .  قابل تغيير است       

اين .  ميتواند و بايد تغيير کند                
وضعيت هميشه نبوده است و                 
هميشه نميتواند بماند؛ اگر بشر              

زير و رو کردن اين          .  اراده کند  
دنياى  مملو از بيرحمى، بى                     
عاطفگى، زن ستيز، کودک آزار،     
ضد کارگر، ضد بشر، خونريز،          
مفتخر به قتل و جنگ و جنايت               

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 در سالروز انقالب اکتبر

 

 رسياوش دانشو

امر تغيير    !  ، ممکن است      "مدرن"
! مبرم و ضرورى و ممکن است              

هر زمانى امر تغيير محتاج هر                 
پيشرطى بوده است، امروز به هيچ        
شرط تاريخى، اقتصادى و فرهنگى      

تنها اراده      .  گره نخورده است           
متشکل طبقه اى را طلب ميکند که           

! ميتواند اين تغيير را عملى سازد            
بايد عليه سرمايه و قدرتش انقالب           

بايد اين نظام را با تمام                      .  کرد
جوارح و ارکانهائى که بقايش را              

خوشبختى .  تداوم ميدهند بزير کشيد    
از طريق بازى در زمين بورژواها        
و دمکراسى و اصالحات تدريجى          
در چهارچوب اين نظام حاصل                 

کارگر هر روز در صف         .  نميشود
مقدم اصالحات اجتماعى و گرفتن          
هر ذره از حق خويش از سرمايه              

اما حاکميت و مناسبات                .  است
اقتصادى مبتنى بر بردگى مزدى و         
نابرابرى بنيادى در اين نظام، تنها          
و تنها با انقالب عليه کل بنيادهاى             

پيام .  اين نظام جهنمى ممکن است         
اکتبر ساده است؛ کارگران ميتوانند        

آنها بجز     !  دنيائى را فتح کنند              
زنجيرهايشان چيزى براى از دست       

اما اين جهان با صفى       !  دادن ندارند 
وسيعى از مخالفين آرمان و افق                

عليه .  آزادى جامعه مقاومت ميکند      
اهداف شريف انسانى کارگر و                  
کمونيسم به ناشريف ترين روشها            

از قتل و جنايت و             .  دست ميزند   
و "  علمى"ترور تا تبليغات کشنده و      

انزواى هر فرد در کنج خانه                        
خويش، از غير ممکن بودن تغيير           
تا سرکوب و جنگ، از جا انداختن          
ارزشهاى وارونه و حيوانى رقابت        
تا ايجاد شکاف و تفرقه در صفوف          
کارگر و کمونيسم و اردوى                          
آزاديخواهى و برابرى طلبى، از              
تئورى بافى براى غير ممکن بودن         
تغيير تا اعالم شکست کارگر، از             
عربده هاى منفعت جويانه عليه                 
انقالب و تالش کارگر تا شليک                 
گلوله و خفه کردن صداى اعتراض       
و اعتصاب، اين نظام با چنگ و                
دندان از موجوديت خود دفاع                     
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سرمايه از آنجا که                   .  ميکند
سرشتش ضديت با کارگر و                   
آرمان رهائى بشر است، به هر            
شيوه اى تالش ميکند در مقابل             

يک .  حرکت براى تغيير بايستد        
رکن اين تالش تبليغات                              
ايدئولوژيک عليه انقالب                         
کارگرى براى آزادى جامعه                 

 .است

 

اما انقالب يک اسطوره نيست،           
يک فتيش نيست، يک حرکت               
عظيم اجتماعى است، يک زلزله       
سياسى است، سطح معينى از               
جدال طبقات در دوره انقالبى               

انقالب يک مکانيزم               .  است
اجتماعى برون رفت از بحران           
است وقتى که تمام راه حلهاى               
مهار بحران تست شدند و شکست      

انقالب يک انتخاب           .  خوردند
عده اى انقالبى        "  ايدئولوژيک"
نيست، برآيند تقابل و    "  تند مزاج "

نقد راديکال و اجتماعى طبقه اى        
است که نفعى در حفظ وضع                  

انقالب امرى       .  موجود ندارد      
دستورى نيست، امرى عقيدتى            

مذهبى "  ده فرمان  "نيست، يک      
نيست، تنها وقتى رخ ميدهد که             
قدرت فائقه ديگر نميتواند به                  
روشهاى سابق حکومت کند و              
اکثريت عظيم توده کارکن و                  
مردم محروم ديگر نميتوانند قبول     

. کنند و ديگر گردن نميگذارد               
انقالب نقد است، آنتى است، عليه       
وضع موجود است هر آنطور که       

انقالب نه ميگويد، شرايط     .  هست
موجود را نميخواهد، نفى ميکند،       
سازش نميکند، سلبى است،                   
راديکال است، مهر خواست و             
تمايالت محورى و عمومى                    
طبقات اجتماعى معينى را برخود     

هويت هر انقالب را تنها           .  دارد
ميتوان با افقش، با رهبرى اش،           
و با حزب انقالبى اش معنى کرد         
نه با جدولهاى رياضى و                          

. کميتهاى علم اقتصاد بورژوائى       
سرنوشت هر انقالب را رهبران        

انقالب و موقعيت و پراتيک                    
اجتماعى نيروى انقالبى تعيين              

 .ميکند

 

اگرچه تاريخ بشر انقالبات زيادى      
را تجربه کرده است اما انقالب             
پديده اى جديد است، هيچ انقالبى          
مشابه ديگرى نيست، هر انقالبى         
خود ويژه است، چون مجموعه            
شرايط و اوضاع و احوال و                     
کشمکش اجتماعى که به يک                  

 و    ،تحول انقالبى منجر ميشوند          
انقالب خود يک محصول آنست،        

چون نيروهاى      .  متفاوت است     
درگير و متخاصم در هر انقالب           

پرولتاريا و بورژوازى      .  متفاوتند
بعنوان دو طبقه متخاصم برسر             
افق جامعه و سرنوشت جامعه               
وارد جدال ميشوند، جامعه قطبى        
ميشود، از هر منفذ جامعه تالش           
براى تغيير و تالش براى دفاع از        
وضع موجود در اشکال حاد                    
بروز ميکند، اما در هر انقالب              
موقعيت و ويژگى و شرايط نبرد          
اين نيروهاى متخاصم ضرورتا           

حتى هيچ انقالبى را      .  يکى نيستند 
صرفا و به تنهائى با شعارهايش           
نميتوان تشخيص داد، چون                      
شعارها ضرورتا بيان اهداف                
نهائى حزب و طبقه انقالبى                      

" نان و صلح     "نه شعار      .  نيستند
اهدافى سوسياليستى اند و نه                    
بلشويکها بدون طرح اين شعارها        
ميتوانستند براى کسب قدرت                 

هر انقالبى   .  سياسى خيز بردارند    
خود را با پاسخ به سواالت                        
محورى قلمرو سياست در هر               

ترديدى نيست  .  دوره معنى ميکند   
که انقالب بورژوائى عليه نظام            
قرون وسطى اى کليسا و سلطنت         
نميتواند پرولتاريا را مستقر سازد       
اما انقالب در عصر سرمايه                   
دارى تنها ميتواند انقالبى                          

. کارگرى و کمونيستى باشد                    
انقالبى عليه           

  ١٧صفحه 
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بنيادهاى نظام نابرابر موجود،              
عليه بردگى مزدى و مالکيت                  
خصوصى، عليه تنزل انسان به           
راى در قلمرو سياست و عليه                 
تنزل انسان به کاال در قلمرو                    
اقتصاد، انقالبى عليه  بنيادهاى             
تبعيض و نابرابرى در زندگى               
اجتماعى، عليه وارونگى بنيادى         
دنياى امروز، انقالبى عليه                      
سرمايه و هر آنچه که کهنه است،        
انقالبى براى پايان دادن به دوران       
تحجر بشر، براى احياى انسانيت        
و بازگشت انسان به انسانيت                   

 .خويش

 

بگذار بورژواها و سخنگويان               
مغرض و ناقص العقل شان                     
روزى صد من کاغذ عليه انقالب        
و تالش کارگر و کمونيسم براى           
تغيير اين نظام سياه کنند، اين                  
بخشى از تالش براى کنترل                    
جنبش کمونيستى طبقه کارگر                
براى زير و رو کردن راديکال             

عليه انقالب   .  وضع موجود است    
سخن ميگويند تا پايه هاى ارتجاع        
را مرمت کنند، عليه انقالب                     
پروپاگاند ميکنند تا نفس تالش               
انسان امروز براى تغيير را منتفى    

انقالب .  و بى حاصل اعالم کنند         
را تحريف ميکنند تا استثمار و               

. فقر و بردگى را تثبيت کنند                     
رجزخوانى بورژواها عليه تالش       
انسانى بشريت کارگر و انقالبيون      
کمونيست براى تغيير پشيزى                

ادعاهاى اينها پوچ     .  ارزش ندارد  
و بيمايه و بيمارگونه است،                      
تبليغات زهرآگين عليه انقالب تنها     
بازتاب جوهر طبقاتى و ضد                   
انقالبى آنها، و نشان سطحى                    
نگرى و وارونگى جامعه اى                  
است که؛ خود را بر دروغ و ريا           
و اخالقيات دلبخواهى و منافع و           
امتيازات اقتصادى و سياسى                  

 .اقليتى مفتخور بنا کرده است

 

 !مارکس در قله تمدن بشر

جامعه بورژوائى بدون حمله به            
کمونيسم و مارکس قابل تصور             

ضد مارکس بودن، ضد          .  نيست

 

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 ...در سالروز انقالب اکتبر 

تئورى تغيير بودن، مارکس و                    
پراتيک انقالبى را تحريف کردن،          
هر جنايت و ناحقى را به کمونيسم           
چسپاندن، و در يک کالم از                          
کمونيسم و جنبش آزادى انسان                  
شيطان ساختن، يک حرفه                            

. روشنفکران بورژوازى است                 
صحنه سياست جهان را در دو دهه         

به روند       !  گذشته مرور کنيد             
رويدادها از دهه هشتاد و تعرض             
راست افراطى و بويژه با پايان                  

به الفاظ و      !  جنگ سرد نگاه کنيد        
و "  نو"ادبيات سياسى و مکاتب             

! چهره ها و سخنورانش نگاه کنيد           
کوهى از کلمات قصار و ژست                 
هاى توخالى، صفى از                                     
سياستمداران مبتذل و مکاتب پفکى،     
رژه وعده هاى کشيمنى، انحطاط            
انسانى، جنگها و نفرتهاى بى پايان،      
کشتارهاى مخوف، عروج نيروهاى    
دست راستى فاشيست، فقر و فاقه             
چند صد ميليونى، ناتوانى در حل             
مسائل ساده و هزار درد بى درمان          

وعده دادند که دنيا به سمت       !  ميبينيد
و نفى  "  عدالت و رفاه و دمکراسى    "
نتيجه وعده   !  ميرود"  توتاليتريسم"
چيزى "  رفاه و امنيت و دمکراسى     "

پايان "گفتند دوران   !  شبيه کشک شد  
" پايان تاريخ !  "؟ است "ديکتاتوريها

کسى !  است"  پايان کمونيسم !  "است
ميداند کجا رفتند آن شبه حزب                    
اللهى هاى متعصب و ضد                             
کمونيست طرفدار دمکراسى ريگان    
و تاچر؟ کسى ميداند طرفداران                 

و پيروان الوين    "  جامعه اطالعاتى "
تافلر کدام سوراخ قايم شدند؟ کجايند       
خيل شبه تئوريسين هائى که                         
پيشرفت تکنيک و بارآورى کار را        
نابودى کارگر و آرمان کارگرى              
معنى کردند؟ کجايند خيل پست                  
مدرنيستهاى عقب مانده اى که                   
تاريخ و جهت رو به پيش تاريخ و             
حقوق جهانشمول و دستاوردهاى            
يک قرن جامعه بشرى را انکار                
کردند؟ کجايند کاريريست هاى تازه      
به دوران رسيده اى که از هر                      
تريبونى عليه کمونيسم و آرمان                 
آزادى و برابرى بشر در خدمت                
ارتجاع نظم نوينى خودشيرينى                 
کردند؟ دو دهه در يک مقياس                     

! جهانى عليه بشريت حرف زدند            

١٢۴شماره   
! جنگ سازمان دادند  ! ليچار گفتند 

! ميليون ميليون کشتار کردند               
به !  جوامع را تکه پاره کردند            

نيروهاى گورستانى قومى و                 
ناسيوناليست و نژاد پرست تا                
متعصبين مذهبى و آدمکشان                

کثيف !  حرفه اى ميدان دادند             
ترين جنايات را در تاريخ جوامع       

فقر و فاقه و فحشا و       !  ثبت کردند 
اعتياد و بى مسکنى و بيکارى و          
بيمارى را به جز الينفک زندگى        

! صدها ميليون انسان تبديل کردند    
زير پرچم بازار و دمکراسى و            

پايان "و     "  پايان ديکتاتوريها    "
شنيع ترين جنايات و     "  ايدئولوژى

افسارگسيخته ترين ديکتاتورها را    
با ارتجاعى ترين ايدئولوژيها               
رسميت دادند تا يک مشت حکم           
پادر هوا را اثبات کنند؛ سرمايه           

! است"  اذلى و ابدى         "دارى     
انقالب "!  کمونيسم مرده است       "
طبقه کارگر     !  است"  خشونت"

زنده !  زنده باد سود   !  بايد تن دهد   
 !باد بربريت مدرن سرمايه

 

سرمايه دارى مفلوک دولتى و به        
بن بست رسيده روسيه مدتها بود        

هيچ تحليل  .  که از نفس افتاده بود     
گر جدى در غرب و نهادهاى                
آکادميک غربى به اين بلوک                 

. اطالق نميکرد      "  سوسياليسم"
جامعه اى که براساس مزد و                 
روابط کاالئى و مبادله ميچرخد          

. نميتواند سوسياليسم نام بگيرد            
اينها براى هر ناظر بورژوا هم           

اما تالش اينها در          .  مسجل بود   
جنگ بازار و دولتگرائى                        
اقتصادى، به جنگ عليه آرمان           
کارگرى در خود اين جوامع و              
جنگ عليه تالش براى تغيير                 

در اين    .  بطور کلى ارتقا يافت         
جنگ قرار بود مارکس و نقد                 
مارکسيستى کارگر به اين نظام           

قرار بود  .  منکوب و منزوى شود    
آرمان کمونيستى و مارکسيستى         
تغيير جهان همراه با ويرانه هاى        

دنيا .  نتوانستند.  شوروى دفن شود  
متوجه شد که اين وعده هاى پوچ        
و مناديان پوچتر و مرتجع آن                

نه فقط راهى ندارند   . راهى ندارند 
بلکه همين وضع موجود را هم             

ميخواهند .  نميتوانند نگه دارند        
بشر را به قهقراى تاريخ، به                   
دوره قرون وسطى، به بربريت          

معلوم شد که حق با         .  بازگردانند
مارکس است و جاى او کماکان            

در قله تاريخ تمدن بشرى محفوظ         
عليرغم تمام جست و                 .  است

خيزهاى روشنفکران بورژوازى      
و رسانه هاى نوکر و تالش                      

 ،ارتجاعى پسا مارکسيست ها               
 نان به نرخ        ،پست مدرنيست ها     

روز خورهاى تازه دمکرات نظم        
نوينى، هنوز يک نقد و يک بحث         
معتبر نتوانستند عليه تئوريهاى            
جامع مارکس و انتقاد مارکسيستى     

. به نظام سرمايه دارى تدوين کنند      
هنوز مارکس در هر رفراندومى         

هنوز مانيفست  .  در صدر مينشيند   
نه .  کمونيست کتاب پرفروش است   

فقط آثار مارکس بيش از پيش                 
مورد رجوع هر انسان منصف و         

 ،حتى هر محقق بيطرفى است               
بلکه متخصصين بازار بورس              
وال استريت اعتراف ميکنند که           
هيچ کسى مانند مارکس                               
مکانيزمهاى سرمايه دارى را               

بورژوازى !  تشريح نکرده است      
در آلمان در انتخابات قالبى اش            
از اعتبار مارکس و لنين مايه                  
ميگذارد تا بى اعتبارى خود را             

مسلمان شکنجه گر و            .  بپوشاند
تازه تئوريسين در رژيم اسالمى          
وقتى ميخواهد قمپز بدهد از                     
هيجدهم برومر مارکس وام                     

آخوند در ايران مجبور         .  ميگيرد
است راه را براى مارکسيسم                   
قانونى باز کند تا به زعم خود جلو      
رشد کمونيسم مارکسيستى را سد         

مارکس در حرکت و                    .  کند
اعتراض کارگر کمونيست عليه          

مارکس مانند   .  سرمايه زنده است    
اکسيژن و هواى تازه در فضاى            
خفه و گنداب سرمايه دارى براى         

. انسانى در جستجوى تغيير است        
معلوم شد تئورى تغيير مارکس،          
تئورى تغيير جهان در مقابل                   
فالسفه تفسيرگر دنيا، تئورى                  
ماترياليسم پراتيک، تئورى                     
کمونيسم کارگرى، هر زمان                  
بدست گرفته شود انفجار مى                   

مارکس هنوز در اوج             .  آفريند
نفرت حرفه اى بورژوازى از               
کمونيسم پيروز است و پيروزى           
واقعى و در مقياس وسيع ممکن            

است اگر طبقه      
  ١٨صفحه 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگر و حزب انقالبى و                            
کمونيستى اش نقد مارکس را به            
تغيير زير و رو کننده نظم سرمايه    

و در سالروز انقالب       .  عملى کند  
 .  اکتبر اين اساسى ترين امر ماست

 

 !حق با لنين بود

لنين تجسم اراده انقالبى و تئورى        
لنين و      .  تغيير مارکسى است          

انقالب اکتبر عليرغم محدوديتهاى     
تاريخى اش، اين واقعيت را اثبات       

لنين .  کرد که تغيير ممکن است          
امکانپذيرى سوسياليسم را در                
مقابل تفکر رايج عرفانى و                      
دترمينيستى حاکم به احزاب                    

. انترناسيونال دوم اثبات نمود               
محدوديتهاى انقالب اکتبر را بايد        

از درسها و تجارب اين        .  شناخت
. حرکت عظيم بايد آموخت                      

وظايف امروز و سواالت امروز        
انقالب اکتبر عليه   .  را بايد شناخت  

. وضع موجود را بايد تکرار کرد       
اما لنينيسم و چهارچوب تاريخى          
انقالب روسيه قابل تعميم به                     

اين مکان   .  شرايط امروز نيست     
انقالب اکتبر براى کمونيسم                    

مستقل از   .  کارگرى امروز است    
تبليغات ضد کمونيستى بورژواها       
و تئورى بافيهاى روشنفکران               
شان، لنين براى کارگر کمونيست       
درس ممکن بودن، ضرورى                 
بودن، و مبرم بودن کمونيسم را            

براى طبقه کارگر روسيه و      .  دارد
دنيا تبليغات ضد لنينى بى ارزش         

در اين سالها کارگر فهميد         .  است
با زدن لنين بيمه بيکارى و شغل           
و امنيت شغلى و آينده اش را گرو         
ميگيرند، کارگر فهميد که                         
برخوردارى از مسکن و سالمتى       
و آموزش و حرمت، رابطه                     
مستقيمى با حضور سوسياليسم و        

لنين .  جنبش طبقاتى اش دارد             
براى کسانى که در تله مافيا و فقر        
و فحشا اسيرند، نشان انسانيت و           

همانروز که محرومان     .  تمدن شد  
و مردم بى خانمان شده روسيه با          
پرچمهاى سرخ و عکسهاى لنين          

. ان.  ان.  در مقابل دوربينهاى سى    
فرياد ميزدند؛ لنين يعنى مسکن،          
لنين يعنى امنيت و آموزش،                     
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بورژوازى در عين سرمستى و                
. عربده هاى ناهنجارش باخته بود           

حرکت کارگران و بشريت متمدن           
عليه تروريسم و ميليتاريسم، عليه           
فقر و يکه تازى سرمايه، عليه                    
دولتهاى سرمايه دارى ازجوامع              
غربى تا آسيا و آمريکاى التين،                 
عروج انواع جنبشهائى که عليرغم        
محدويتها به وضع موجود معترض       
بود، به ميدان آمدن طبقه کارگر در         
آلمان و فرانسه و ايتاليا و ايران،                
موج برگشت در کشورهاى                         
آمريکاى التين، عوض شدن مسير         
تفکر و تعقل و عروج جنبش                        

پراتيکى کمونيستى          -انتقادى        
کارگرى نشان داد احکام                                

همان .  بورژوازى پوچ بوده است        
روز که بورژوازى پيروزيش را            

اعالم ميکرد، جنبش    "  کمونيسم"بر  
ما، کمونيسم کارگرى منصور                   

 اعالم کرد که اين هياهو              ،حکمت
ضد کارگرى و ضد کمونيستى                  

اعالم کرد بايد ايستاد و به              .  است
. جنگش رفت و به جنگش رفتيم                

اعالم کرديم که اين هياهو برسر               
پيروزى جناح بازار بر جناح                      
سرمايه دولتى نيست، جنگى برسر        
عقب راندن بشريت کارگر و آرمان       
و انتقاد کارگرى و انقالب کارگرى        

همان زمان که مجسمه هاى         .  است
لنين را بعنوان سمبل جسارت                     
انقالبى کارگر کمونيست به ساحت        

سرمايه بزير ميکشيدند،       "  مقدس"
داشتند اعالم ميکردند که نبايد اجازه  
داد لنين ديگر و اکتبرى ديگر                      

ما اعالم کرديم که دنيا       .  عروج کند 
بدون فراخوان سوسياليسم، بدون            

" خطر"اميد سوسياليسم و بدون               
سوسياليسم به يک منجالب تبديل             
ميشود و بورژوازى در اين سالها            

حکومت .  دنيا را به لجن کشيد                
کارگرى لنين با تمام محدوديتهاى            
تحميلى ناشى از جنگ و محاصره          
اقتصادى تنها هشت سال طول                   

انقالب اکتبر، همان سالهاى        .  کشيد
دهه بيست در متن سازماندهى                   
اقتصادى جامعه شوروى از                        

 اما      ،ناسيوناليسم شکست خورد           
بورژوازى با تمام قدرت هشتاد                 
سال عليه کمونيسم و انقالب                         

بورژوازى جناح   .  کارگرى جنگيد  

١٢۴شماره   
بازار موفق شد بر جناح رقيب             
دولتگرا در بلوک شرق پيروز            
شود اما نتوانست اعتراض                     
کارگرى و آرمان انقالب                         
کارگرى و کمونيستى را شکست       

 .دهد

 

اگر جسارت    !  حق با لنين بود         
انقالبى لنين و حزب لنينى و                   
تزهاى آوريل نبود، سرنوشت             
دنيا در قرن بيستم طور ديگرى           

بمراتب سياهتر از     .  رقم ميخورد 
اين بود که نسلهاى متمادى تجربه      

حق با لنين بود، چون او          .  کردند
نمونه و سمبل نقد و اعتراض                
سوسياليستى طبقه اى بود که تنها       
نيروى اعاده حرمت و خوشبختى      

انقالبات بوقوع  .  بشر امروز است  
. ميپيوندند و شکست ميخورند             

دامنه عمل انقالبى در هر دوره           
مشروط به چهارچوبها و                         
مقدورات تاريخى و اجتماعى              
است که نميتوان از آن انتزاع                

نکته اساسى اينست که در         .  کرد
جدال جهانى امروز بايد جائى              

بايد .  ضربه کارى را وارد کرد         
. جائى پيروز شد و راه نشان داد          

جهان امروز به لنين و اکتبر                   
جهان .  ديگرى نيازمند است            

امروز به نسل احزاب کمونيست        
کارگرى که آلترناتيو سوسياليسم       
را در مقابل کل جامعه قرار                    

يک انفجار   .  ميدهند محتاج است    
عظيم ديگر الزم است تا کليه                 
اليه هاى ارتجاع را در کره                    
خاکى بلرزاند و به عقب نشينى            
در مقابل جنبش کارگرى و                     

بار ديگر  .  سوسياليستى وادار کند  
ضرورى است که در متن جهان         

 ،خون و جنگ و لجن سرمايه               
غول انقالب قد علم کند و پرچم             
آزادى و برابرى و اعاده حرمت         

سالروز .  انسانى را برافرازد          
انقالب اکتبر روز دفاع از                       
حقانيت اکتبر، روز دفاع از                   
حقانيت عمل انقالبى و                               
کمونيستى، روز فراخوان انقالب     
کارگرى و سوسياليستى، روز            
اعالم اين عزم و اين هدف واالى        
انسانى و فورى و ضرورى و               

 .امکانپذير است

 

 در سالروز انقالب اکتبر

قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى        
داشته باشد، بدون شک انقالب             

در ايران    .  کارگرى اکتبر است      
کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر             

ما .  قرن بيست و يکمى است               
حزب پرچمدار اکتبر هستيم، ما            
حزب تکرار اکتبر هستيم، ما                  
حزب سوسياليسم فورا هستيم، ما        
ميخواهيم نشان دهيم که کمونيسم         
راديکال ميتواند روى                                  
راديکاليسمش توده اى و پيروز            

ما ميگوئيم تغييرات                 .  شود
ميليمترى و شعارهاى خاکسترى        
راه چاره نيست، ميخواهيم اثبات         
کنيم راه حل تغييرات انقالبى و              

ما نماينده تمام آزادى    .  بنيادى است 
ما .  و اعاده تمام آزادى هستيم              

ميخواهيم لنين را در ايران تکرار       
کنيم و کره خاکى را متوجه                       
راديکالترين و پيشروترين حزب        
سياسى مارکسيستى در قلب                    

ما مدعى هستيم     .  خاورميانه کنيم  
که مسائل خاورميانه را ما                        

ما ميتوانيم به     .  ميتوانيم حل کنيم    
معضل اسالم سياسى در                            
خاورميانه و حتى در کشورهاى          

ما عميقا اعتقاد    .  غربى پايان دهيم   
داريم اگر طبقه کارگر و حزبش           
در تحوالت سياسى ايران نتواند           
پيروز شود، ايران به پرتگاهى             
خواهد رفت که نمونه آن تاکنون           
تجربه نشده است و ميخواهيم مانع      

ما عميقا اعتقاد    .  اين کابوس شويم   
داريم که کمونيسم کارگرى                      

اذلى و  "ميتواند و بايد به اسطوره       
بودن نظام سرمايه دارى و      "  ابدى

حاکميت احزاب طبقات دارا خط         
 . بطالن بکشد

 

گراميداشت انقالب اکتبر براى ما       
کارگران و کمونيستها و انسانهاى      
تشنه تغيير، نه تجليلى عرفانى از         
رويدادى متعلق به گذشته، نه چشم      
پوشى از کمبودهاى انقالب اکتبر        

و بلشويسم، نه      
  ١٩صفحه 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شانه باال انداختن در مقابل مسائل و موانع مبارزه کمونيستى                   
 بلکه جزئى از تالش روزمره طبقه ما در سطح جهانى              ،امروز

حتى اگر دنياى بورژوازى دنيائى نسبتا        !  براى تکرار آن است    
مرفه بود ما کمونيستها براى احقاق آزادى و رهائى بشر                             

حال که بورژوازى اوج          .  پرچمدار انقالب کمونيستى بوديم         
استيصال و بى آلترناتيوى اش را عريان کرده است، امروز که             
دنيا در ناامنى سياسى و اقتصادى مزمن بسر ميبرد، امروز که              
جهان دستخوش تروريسم و ميليتاريسم و ارعاب و مجازات                   

چون .  جمعى است، بايد پرچم اکتبر را برافراشته تر نگهداشت           
دنياى امروز عليرغم تمام بدبختى هايش هنوز مديون لنين و                    

بايد با   !  انقالب اکتبر، و مهمتر، نيازمند اکتبر ديگرى است                 
صداى رسا اعالم کرد که بشريت کارگر براى آزادى خود و                   

بايد از تريبون   !  کل جامعه راهى جز انقالب عليه سرمايه ندارد        
! اکتبر جهان را به تغيير و امر انقالب کارگرى فراخوان داد                   

بايد دور  !  بايد از تريبون اکتبر دعوت به صف حزب اکتبر کرد          
حزب متشکل شد و از تريبون آن دنيا را به انقالب کارگرى و                 
سوسياليسم و کمونيسم و تغيير فورى در زندگى انسان امروز                

 !*کمونيسم تنها راه نجات بشريت است! فراخوان داد
 

 نوامبر   ٧ مورخه     ، يک دنياى بهتر      ١۴اولين بار در شماره           -    
 . منتشر شد١٣٨۶ آبان ١۶ برابر با ١٩٩٧

کمونيسم تنها راه نجات بشريت 
 ...در سالروز انقالب اکتبر ! است

١٢۴شماره   

 

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

  .مصائب جامعه بورژوايى

 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    
ه اوال،                        ن است ک ه اي وط ب ن ايران قبل از هر چيز م
رچم            طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پ
درت              سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر ق
ون راست و            انيا جريانات اپوزيسي سياسى بگذارد، 

ا،             –ملی   ال اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ث
ه             اخاست توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپ
وان          ن اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بع
ل           اب ه و ق ان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبين

 . تحقق بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 لوله چدنی اهواز

نيروی سرکوب رژيم اسالمی               
 آبان، به تجمع           ۴روز دوشنبه       

اعتراضی کارگران لوله چدنی             
در اثر اين       .  اهواز يورش برد      

حمله مزدوران تعدادی از                         
 تن  ۵٠کارگران مجروح و حداقل      

بازداشت شدند که از سرنوشت             
 . تآنها هيچ اطالعی در دست نيس

کارگران لوله چدنی اهواز در               
اعتراض به عدم پرداخت ده ماه           
حقوق شان طی چهار روز در                
مرکز شهر اهواز دست به                        

مردم .  راهپيمايی و تجمع زدند          
شهر در اين اعتراض به کارگران      
ملحق شدند و از آنها حمايت                     

نيروهای سرکوب            .  نمودند
انتظامی در سه روز اول محل               
اجتماع کارگران را محاصره                

 اما در هراس از                              ،کردند
اوجگيری و گسترش اعتراض             
کارگران که با حمايت مردم نيز            

 روز دوشنبه به       ،روبرو شده بود   
کارگران فرمان متفرق شدن دادند      
و زمانی که با مخالفت کارگران           
روبرو شدند وحشيانه به آنها حمله      

 .کردند

 

 نيشکر هفت تپه

بدنبال اعتراضات گسترده                      
کارگران نيشکر هفت تپه در سال        

 به عدم پرداخت حقوق و           ١٣٨۶
برای دستيابی به حق تشکل که با         
اعمال فشار شديد و سرکوب                   

 تعدادی  ،رژيم اسالمی روبرو شد    

 اعتراضات کارگری و گسترش سرکوب رژيم اسالمی
 !سرکوب رژيم را به نيروی اتحاد و تشکل عقب بنشانيم

از کارگران دستگير و زندانی                  
بيدادگاه اسالمی، رهبران         .  شدند

سنديکا جليل احمدی، فريدون                   
نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور     
و محمد حيدری را به شش ماه                   
حبس تعزيری  و شش ماه حبس               

محروميت از   "تعليقی و سه سال          
محکوم "  کليه فعاليتهاى کارگرى      

 .کرد

 

کارگران به اين حکم ضد کارگری       
اعتراض و به دادگاه تجديدنظر               

اخيرا بيدادگاه تجديد  . شکايت کردند 
نظر تشکيل و حکم بيدادگاه بدوی          

اين احکام در    .  را تائيد نموده است    
شرايطی برای فعالين سنديکای               
کارگران نيشکر هفت تپه صادر             
شده که کارگران هفت تپه حقوق             
خود را با تاخير سه ماهه دريافت           

همچنين مدتی قبل آقای        .  می کنند  
علی نجاتی رئيس هيئت مديره                 
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه      
از کار اخراج و از ورود به                        

 ماه    ۶بيش از       .  شرکت منع شد      
است که حقوق و مزايای او را                  

در پاسخ به شکايت     .  قطع کرده اند   
علی نجاتی به حکم اخراج، اداره           
کار علت اخراج را غيبت طوالنی        

در حالی که        .  اعالم کرده است       
غيبت او از کار بعلت بازداشتش            
توسط وزارت اطالعات بوده                   

  .است

 

با صدور احکام زندانى براى                   
هيئت مديره سنديکای کارگران              

 حراست شرکت     ،هفت تپه  نيشکر   
از ورود اعضاى هيئت مديره و              
فعالين سنديکا به شرکت جلوگيرى       

حراست شرکت با اشاره              .  کرد
وزارت اطالعات و مديريت مانع         

به شرکت فريدون نيکو فرد،     ورود  
جليل احمدی، رمضان عليپور و            

 . محمدحيدری مهر شد

 

گزارش شده است که داودی رئيس       

١٢۴شماره   

حراست شرکت نيشکر هفت تپه       
اخيرا تعداد افراد حراست                     

 برابر افزايش      ٢شرکت را به         
 نفر   ١٠٠ نفر به       ۵٠داده و از       

افراد حراست با      .  رسانده است  
بيسيم در نقاط مختلف شرکت              
بخصوص در محل هايی که                
کارگران حضور دارند مستقر           
می شوند و هر گونه تجمع                     
کارگران را بالفاصله گزارش          

 .ميدهند

 

محاکمه بازداشت شدگان اول            
 ماه مه

تا کنون سه نفر از بازداشت                  
شدگان مراسم اول ماه مه امسال        

 28در تهران، توسط شعبه                   
بيدادگاه انقالب اسالمی احضار       

. و مورد محاکمه قرار گرفته اند       
بر اساس احکام اين بيدادگاه                 
آقای محمد اشرفی به يک سال            
حبس و مهدی آموزش به مبلغ             
چهار ميليون ريال جريمه و                 
يونس ارژنگ از اتهامات خود          

همچنين آقايان   .  تبرئه شده است    
عليرضا ثقفی و محسن ثقفی طی      
احضاريه ای کتبی قرار است             

 آبانماه مورد محاکمه قرار            12
 .بگيرند

 

رژيم اسالمی که در چند ماه                 
اخير بدنبال اعتراضات توده ای       
مردم، يک فضای سرکوب                  
خشن بر کل جامعه حاکم کرده و       
تعداد بسياری را دستگير،                     
شکنجه و به قتل رسانده است،            
بمنظور تحکيم شرايط سرکوب        
و خفقان به اعتراضات کارگری      
يورش برده و فعالين کارگری            

. را به زندان محکوم کرده است        
رژيم اسالمی ميکوشد هر                     

صدای حق طلبانه و هر اعتراض      
 ،کارگری به شرايط فقر شديد               

عدم پرداخت حقوق، اخراج،                
دزدی های سرمايه داران و تالش     
برای دستيابی به حق تشکل را              

 . در نطفه خفه کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری              
سرکوب و دستگيری کارگران را     
قاطعانه محکوم ميکند و کارگران     
را فراميخواند که متحدانه مجامع       
عمومی خود را تشکيل دهند و              
خواست های خود را به نيروی            
اتحاد، همبستگی و تشکل شان              

ما همه کارگران     .  پيگيری نمايند  
و نيروهاى سياسى را به                            
اعتراض عليه جمهورى اسالمى       

اين احکام بى پايه     .  دعوت ميکنيم 
اعمال فشار به       .  بايد لغو شوند      

. فعالين کارگرى بايد پايان يابد             
فعالين کارگرى در بند از جمله             

 منصور اسالو،         ،ابراهيم مددی    
 و کليه         ،مهدی فراحی شانديز        

. زندانيان سياسى بايد آزاد شوند          
اين تالش های رژيم حاکی از                
فشاری است که بخاطر مبارزات       
گسترده و توده ای مردم احساس          

رژيم ميکوشد که مانع از        .  ميکند
 اما  ،گسترش مبارزات مردم شود    

ما ميتوانيم با استقامت و تالش               
برای تشکل يابی خود رژيم                    

اين .  اسالمی را عقب بنشانيم             
رژيم ضد انسانی سرکوبگر از            

. هر سو زير فشار قرار دارد                 
نبايد اجازه دهيم که حتی يک                  
لحظه از زير فشار مبارزات و             
اعتراضات گسترده ما خالص             

  .شود
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨ – ١٣٨٨ آبان ۶ 

  ٣صفحه 
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  


