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 سياوش دانشور 
 

 جنبش افزايش دستمزدها
 !بايد آماده شود

 

بحث افزايش دستمزدها بويژه در ماههاى آخر سال ميان           
سوالى که امروز بسيارى از              .  کارگران گرم ميشود      

کارگران با آن روبرو هستند اينست؛ که دراين شرايط                 
 نگرانى   ،بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى              

 و همينطور حقوقهائى که مدتهاست            ،هاى ناشى از آن      
 آيا طرح   ،پرداخت نشده و اميد پرداخت آنها هم کم است           

 بحث افزايش دستمزد ميتواند موثر باشد؟ 
 

نفس چنين سوالى حاکى از يک وضعيت اجتماعى خاص          
وضعيتى که سرمايه داران و دولت  مرتجع                        .  است

اسالميشان بدرجه اى موفق شدند کارگران را براى                      
داستان .  طرح خواستهاى رفاهى در ترديد قرار دهند                

اما !  همان به مرگ بگير تا به تب راضى شود است                     
واقعيت مادى و زندگى واقعى کارگران و تنگناهاى                       

 بسيار سريع اين      ،روزمره اى که با آن دست بگريبانند           
و بايد تاکيد کرد براى           .  نوع محاسبات را کنار ميزند          

کارگران بسيارى از اين محاسبات نه از سر مرعوب                   
شدن بلکه تالش براى درک پيچيدگى اوضاع و تعيين                   

بيشتر .  سياستى است که دستکم به نتيجه اى برسد                        
ديدگاهى است که به درجه تشکل و توان و آمادگى                           

ما به همين جنبه عملى و واقعى              .  کارگران توجه دارد    
موضوع ميپردازيم که ذهنيت فعالين کارگرى را بخود               

 . مشغول ميکند
 

بنظر ما بايد کارگران با توجه به تجارب و روشهائى که             
 و بويژه تجربه سال گذشته و                 ،تاکنون بکار برده اند        

مسئله امضاى تومار و نهايتا کم شدن همان مبلغ مصوب            
 امسال با چهارچوب نگرشى و عملى         ،شوراى عالى کار  

بنظر ما جنبش واقعى افزايش          .  روشنترى بميدان بيايند    
دستمزدها بهترين سکوى دخالت کارگران در اوضاع                

کنونى و پرچمى عليه فقر و فالکت               

  ،يادداشت سردبير
 

 در فاز رو در رويی “ جنبش سبز”
 "جنبش سرنگونی"آشکارتر با 

 

 ۴صفحه على جوادى                                                    

 تقالی اپورتونيسم و پوپوليسم برای بقا   
 !  آذر16چند پوستر برای 

 ١١صفحه کامران پايدار                                                                         

 

 نگذاريم شيرکو معارفى     ،دستمزدهاى پرداخت نشده کارگران عسلويه    :     در صفحات ديگر  
 . نامه ها و ستون آخر ... ، اخراج دسته جمعى کارگران توليد گستر آسيا،را اعدام کنند

 

 پند و اندرز های فيلسوف گونه به جنبش سرنگونی طلب 

به سبک زرتشت، " پرهيز از خشونت"
 قيصر و مانی

 ٧صفحه آذر ماجدی                                                    

 ،"جنبش سبز"افول 
 لزوم سازماندهی اجتماعی کمونيسم 

 حول آزادی، برابری و رفاه
 ١٢صفحه سيروان قادرى                                                                      

  ٢صفحه 

 از کدام قانون ،خانم عبادى
 اساسى حرف ميزنيد؟

 

 ١٩صفحه صادق امير رحمانى           

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه اقتصاد لندن
 "آپارتايد جنسی و جنبش آزادی زن در ايران"

فحاشى در مقام قرص 
 !مسکن

 

 ١٧صفحه هرمز شيرازی               



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . موجود است

 

 مبانی تعيين حداقل دستمزد

اولين سوال اينست که مبناى                   
افزايش دستمزد چيست؟ امکانات       
سرمايه دار؟ آنچه که عملى است؟      
تامين يک زندگى مرفه براى                  
خانواده کارگرى؟ عدد خاصى             
بعنوان سقف مطرح شده؟ درجه          
توانائى و آمادگى و اتحاد                           

 کارگران؟ ترکيبى از اينها؟ 

 

هر کدام از مبانى فوق به تنهائى            
مفروضات و چهارچوبهائى دارد       
و به نتيجه خاصى بعنوان                          

به نظر  .  ميرسد"  سياست معقول "
من اگر کارگران نخواهند نقش              
مشاور اقتصادى سرمايه داران را     

 بايد مبناى حرکت شان         ،ايفا کنند  
 امکانات و    براى افزايش دستمزد   

مقدورات موجود در جامعه                     
بسيار روشن است      .   باشد  امروز

که چه امکاناتى در جامعه وجود          
يعنى تمام آنچه نياز بشرى        .  دارد

است و بشر امروز در ايران دارد       
. از آن استفاده ميکند و رايج است        

يعنى کارگران هم ميتوانند و بايد          
. داشته باشند و استفاده کنند                      

همينطور در حالت معمول مرتبا         
ظرفيت توليدى طبقه کارگر و               

يعنى .  بارآورى کار رشد ميکند        
جامعه مجموعا ثروتمند تر ميشود      
و به اين اعتبار بايد سهم طبقه                 
کارگر از اين افزايش ثروت                   

در اوضاع بحرانى     .  ملحوظ شود  
قرار نيست کارگران بار بحران           

 ،مسکن.  را بدوش بکشند                 
 ، سالمتى         ، آموزش         ،بهداشت
 امکانات رفاهى و                      ،اتومبيل

خدماتى از سيستم گرمائى و آب            
گرم و يخچال و تلويويزن و                      

 ،کامپيوتر و مهد کودک و غيره            
 همه بايد    ،فراغت و تفريح و سفر      

در تعيين حداقل دستمزد کارگر            
اقالمى که دولت و      .  محاسبه شود 

شورايعالى کار و سرمايه داران          
تعيين ميکنند براين اساس است که      
کارگر بيايد کار کند و زنده بماند           
که فردا برگردد و دوباره کار                 

 جنبش افزايش دستمزدها
 ...بايد آماده شود 

تازه براساس همان جعليات و        .  کند
دستکاريها و تعيين نرح تورم و خط       

 هنوز چند مرتبه پائين     ،فقر خودشان 
 . تر مزد کارگر را تعيين ميکنند

 

يعنى اينکه ما با دو نگرش اساسى           
تر روبرو هستيم که يکى کارگر را         
بعنوان يک طبقه کارکن بعنوان                
بخش محروم و فقر زده بازتوليد               
ميکند و دستمزد را براساس اين                

 و ديگرى که       ،تعريف تعيين ميکند    
مبنايش را نيازهاى انسانى و                       
امکانات موجود قرار ميدهد که                 

. کارگر بايد از آن بهرمند باشد                   
رقمى که کارگر با اين نگرش                     
پيشنهاد ميکند رقمى است که                       
سرمايه دار هم ميتواند با آن زندگى         

اما .  اين واقعى ترين رقم است      .  کند
در دعوا برسر دستمزد معضل اين         

تعادل نهائى اين رقم در      .  رقم نيست 
 تابع زورآمائى اى         ،هر دوره اى     

است که کارگر و سرمايه دار در              
امروز .  اين جدال صورت ميدهند        

حقوقى که قادر باشد هزينه مسکن           
نسبتا مناسب و تحصيل و درمان و          
خوراک و پوشاک و فراغت کارگر       

 با  ،را بعنوان يک انسان تامين کند         
توجه به امکانات و باال رفتن شديد           

 نميتواند  ،تورم و کاهش ارزش پول     
. کمتر از يک ميليون تومان باشد             

کارگران براى تعيين دقيق نرخ                 
تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و                  

 ،آهنگ افزايش و اتومات آن                       
ميتوانند و بايد مستقال اين ارقام را            
براساس اقالم رايج زندگى انسانى          
امروز محاسبه کنند و به عدد واقعى      

اعدادى که تاکنون مطرح         .  برسند
 بيشتر نقطه عزيت شان            ،شده اند  

خط فقر اعالم شده بانک مرکزى و         
ميزان نرخ تورم اعالم شده و يا                 
رسيدن به خط فقر واقعى بوده                     

من ميگويم همين نقطه                 .  است
عزيمت را براى زندگى طبقه                     

عدد و رقم       .  کارگر نبايد پذيرفت      
تماما .  همواره ميتواند تغيير کند            

مسئله اينست که با پولى که بعنوان          
مزد به کارگر ميدهند چه چيزى را         

تعادل اين عدد     .  ميتوان تامين کرد    
 نه  ،هم با توجه به محاسبات واقعى        

فقط در ايران بلکه در کشورهاى              

١٢٧شماره   
پيشرفته سرمايه دارى که کارگر       

 ،از تشکل نسبى برخوردار است      
همواره تابعى از کشمکش هاى           

 . سياسى طبقات است

 

ترديدى نيست هيچ رهبر                          
کارگرى و سوسياليست و                        
کمونيستى از مقدورات و                         
امکانات و ظرفيتهاى مبارزه                
طبقه اش انتزاع نميکند و تالش           
ميکند با شناخت دقيق وضعيت و       
متحد نگهداشتن کارگران امرش        

اما درک        .  را پيش ببرد               
مساوى "  مقدورات و ممکن ها      "

با شکل دادن به افق و توقع                      
کارگران از مقدورات سرمايه             

نقطه عزيمت ساده    .  داران نيست 
هر کارگرى اينست که من هم               

 من هم ميخواهم در آنچه          ،انسانم
 من  ،خود توليد کردم سهيم باشيم       

زندگيم .  هم ميخواهم زندگى کنم       
همين کارگرى   .  بايد تامين باشد     

که امروز با يک اعتصاب                      
طوالنى به گرفتن حقوق هاى                

 وقتى     ،ميدهد"  رضايت"معوقه    
 ،قدرت متشکل خود را ميبيند               

فرياد ميزند مرگ بر سرمايه                
ميگويد زندگى انسانى حق        !  دار

بنابراين مسئله اين     !  مسلم ماست  
نيست که کارگران جدول سود و         
زيان سرمايه داران و ظرفيتهاى        
آن را بررسى کنند و حرف                     

 بلکه    ،بزنند"  ممکن و مقدور      "
مسئله اينست اين وضعيت را                

 به توقعى در ميان           ،قبول نکنند  
طبقه و جامعه شکل بدهند و وارد       

در مراحل  .  جدال برسر آن شوند    
اين مبارزه است که ميتوان                     
تشخيص داد چگونه بايد مانور            
دارد و کجا دستاوردى را تثبيت          

 .داد" رضايت"کرد و يا 

 

 چه بايد کرد؟

تالش سال گذشته چند تشکل و              
مرکز کارگرى براى جمع آورى       
امضا و نفس طرح مسئله افزايش       

اما .  دستمزدها تالشى مثبت بود       
همان ابتدا ما گفتيم اين تالش بنا           

. به محدوديتهايش بجائى نميرسد       
کارگران .  ضامن اجرائى ندارد      

را بصورت متشکل پشت خود             
و اين امضاها همان بالئى      .  ندارد

در داالنهاى بورکراسى مى آيد           
. که به سر بقيه تومارها آمده است 

همينطور هم     .  فراموش ميشود    

اما بايد اينبار بصورتى                .  شد
واقعى و متکى بر توده کارگران          

 ،بحث برسر افزايش دستمزد                 
 و اقدامات براى تحميل      ،ميزان آن 

. هر درجه اى از آن را پيش برد            
تنها راه عملى و واقعى و موثر               
براى قرار گرفتن کارگران                     
بعنوان يک طرف تعيين حداقل             

 راه افتادن جنبش تعيين     ،دستمزدها
يعنى .  دستمزدها از پائين است          

کارگران مراکز صنعتى مختلف         
حرفشان را يکى کنند که چه                     

 سطح پايه آن    ،دستمزدى ميخواهند 
 سطوح مختلف      ،چه ميزان باشد     
 و براى طرح          ،آن چگونه باشد      

 . عملى و اجتماعى آن چه بايد کرد

 

اولين اقدام اينست که جنبش                     
افزايش دستمزدها خود را با                    
تحرک در چند مرکز مهم                          
کارگرى و تعدادى مرکز کارگرى     

يعنى کارگران   .  ديگر شروع کند    
اين مراکز در مجامع عمومى                 
خود حرفشان را در مورد دستمزد      
و ميزان و چگونگى تعيين آن                 
بزنند و نمايندگان خود را انتخاب         

بعنوان يک مجموعه                .  کنند
نمايندگان کارگران بيانيه و                      

. خواست کارگران را اعالم کنند         
 بايد براى خنثى کردن                      ،دوم

اهرمهاى اعمال فشار و                              
سياستهاى دولت و کارفرماها                

. سياستى موثر وجود داشته باشد         
در بدو کار الزم است                                   

شوراى "اولتيماتومى به دولت و         
داد و اقدامات              "  عالى کار      

اخطارى مانند اعتصاب و تجمع          
همزمان در مراکز مختلف در                

تنها چنين      .  نظر گرفته شود           
سياستى است که ميتواند با سالح          
اعتصاب براى رفاه بميدان بيايد و      
کارگران ايران و طيف وسيعى             

. در جامعه را پشت خود بسيج کند       
به ميزانى که رهبران کارگرى و         
بويژه سوسياليستهاى جنبش                    
کارگرى بتوانند اين تحرک واقعى     

 ،را سازماندهى و رهبرى کنند             
ميتوان از ميزان تاثير گذارى بر          
تصميمات و تعيين نرخ دستمزد           

روشن .  توسط کارگران حرف زد    
است امروز جناح هاى رژيم                  
عليرغم هر دعوائى که داشته                 

 نه خانه کارگر و شوراهاى      ،باشند
اسالمى و نهادهاى پليسى شان را        

 نه تشکلهاى مستقل      ،منحل ميکنند 
موجود 

  ٣صفحه 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 و نه به کارگران ميگويند لطفا نمايندگان           ،کارگران را برسميت ميشناسند    
نمايندگان واقعى کارگران بايد به اتکا              .  مسقيم خودتان را معرفى کنيد          

نيروى توده کارگران به دولت تحميل شوند و راه اينکار اعمال فشار از                    
 . پائين در مقياسى موثر است

 

جنبش کارگرى براى يک دخالت همه جانبه در اوضاع کنونى بايد عليه                   
فقر و گرسنگى و شرايط سياهى که سرمايه داران و حکومت اسالمى شان             

پرچم اين مبارزه مستقل کارگرى رفاه      .   بميدان بيايد  ،براى ما فراهم آوردند   
جنبش افزايش دستمزدها بايد آماده شود و در مقابل موج                 .  همگانى است 

 * .فقر و بيکارى و فالکت سدى ببندد

 

 !نگذاريم شيرکو معارفى را اعدام کنند
  !عليه اعدام و براى آزادى زندانيان سياسى بميدان بيائيم

زندانى سياسى شيرکو معارفى را از بند عمومى به سلول انفرادى اجراى              
جمهورى اسالمى بعد از به قتل رساندن احسان                .  احکام انتقال داده اند      

جمهورى .  فتاحيان چوبه دار را براى شيرکو معارفى تدارک ديده است                
 ،اسالمى با اعدام زندانيان سياسى بويژه طيف مخالفين جمهورى اسالمى            

فکر ميکند با      .  دارد وحشت اش را از جنبش سرنگونى اعالم ميکند                    
براى لغو فورى    .  قربانى گرفتن از مردم ميتواند به اوضاع مسلط شود               

حکم اعدام شيرکو و ديگر زندانيانى که حکم اعدام گرفته اند بميدان                            
تعرض جبوبانه جمهورى اسالمى به زندانيان سياسى را بايد با                    .  بيائيم

جنبش آزادى کليه زندانيان سياسى و لغو بيقيد و           .  تعرض محکم پاسخ داد    
 . شرط مجازات اعدام بايد وسيعا در داخل و خارج کشور بميدان بيايد

 

 !خانواده هاى زندانيان سياسى

در وضعيت کنونى شما بايد دسته جمعى جلو بيافتيد و در مقابل زندانها و                
مسئله فقط   .  مراکز دولتى تجمع کنيد و مردم را به حمايت فرا بخوانيد                    

 بايد در سراسر ايران در مقابل سياست جنايتکارانه اعدام     ،کردستان نيست 
جامعه ميداند که سياست اعدام زندانيان             .  زندانيان سياسى قرار گرفت       

سياسى تالشى براى ارعاب و سرکوب مردم است و در تقابل با همين                       
سياست وسيعا از حرکت خانواده هاى زندانيان سياسى استقبال و حمايت               

. شبکه هاى جوانان بايد سهم مهمى در بسيج توده اى بعهده بگيرند     .  ميکنند
دانشجويان بايد دانشگاهها را به صحنه اعتراض عليه اعدام و براى                          

 ،جريانات سياسى و پيشرو         .  آزادى کليه زندانيان سياسى تبديل کنند               
مخالفين مجازات اعدام بايد جملگى تالش کنند جنبشى عظيم و اجتماعى                 

اجازه .  عليه اعدام و براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى شکل بگيرد            
! ارابه خونين اعدام را درهم بکوبيم              !  ندهيم شيرکوها را اعدام کنند           

 بايد آنرا تماما بزير           ،جمهورى قتل و جنايت اسالمى اصالح نميشود               
 .کشيد

 

 ! زندانى سياسى نه! اعدام نه! احکام اعدام فرزندانمان را لغو کنيد

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد! فرزندانمان را آزاد کنيد
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ١٣ – ١٣٨٨ آبان ٢٢

١٢٧شماره   
 

 دستمزدهای پرداخت نشده کارگران
 ! شرکت گاما، عسلويه10  و 9فازهاى  

 

 نفر از کارگران شرکت        600 تا امروز بيش از          ،بنا به خبر دريافتى     
 با وجود     ، عسلويه  10  و       9 مجری بخشی از طرحهای  فاز                ،گاما

اعتراض و پيگيری های مستمر خود موفق به دريافت دستمزد و مبالغ             
 ماه گذشته خود مربوط به ماههای تير و مرداد و                         4اضافه کاری     

 . شهريور و مهر نشده اند
 

اين کارگران با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و پايه دستمزد های               
 از طريق شرکت پيمانکاری استخدام شده و                      ، هزار تومانی      264

در .   ميباشد 10 و   9کارشان اجرای طرحهای شرکت گاما در فازهای          
 نه   ،جواب اعتراضات برحق کارگران برای دريافت دستمزدهايشان             

شرکت پيمانکاری و نه شرکت گاما هيچيک زير بار نرفته و هر کدام                
 ! از اينها کارگران گرسنه و معترض را به طرف مقابل حواله ميدهند

  

کار طوالنی و سنگين از اولين ساعات صبح آن هم بدون سقف زمانی               
 زندگی در کمپ ها و سوله های                ،مشخص در هوای گرم و کشنده           

 استفاده از     ،کثيفی که فاقد کمترين امکانات رفاهی و بهداشتی هستند               
 نگرانى مستمر ناشی از فقر و                     ،غذاهای نامناسب و بی کيفيت             

 و همچنين کارشکنی سرمايه      ،محروميت خانواده و دوری از عزيزان       
داران و تاخير در پرداخت دستمزدهای ناچيز، کارگران زحمتکش                    
فازهای مختلف عسلويه را در تنگنا و تحت فشار غير انسانی قرار                       

اين سرگذشت تلخ هزاران کارگر زحمتکش و محروم در               .  داده است 
عسلويه با وجود هزاران کارگر مهاجر ارزان قيمت و             .  عسلويه است 

اين .  خاموش بهشت انواع شرکتهای مجری و انگل پيمانکاريست                    
شرکتها روى دوش استثمار وحشيانه کارگران هر روز پولهای کالن و           
ميلياردی را بين حضرات سرمايه دار و مشتی انگل بی خاصيت رد و              

 حسابهای بانکيشان در پناه قوانين حکومت ضد کارگر                  ،بدل ميکنند  
 اما سهم کارگران و      ،اسالمی سرمايه داران هر روز انباشته تر ميشود        

 . خانواده هايشان گرسنگی و فقر و محروميت بيشتر است

 

 !کارگران عسلويه

شما ميدانيد که شرايط مطلقا برده وارى که سرمايه داران به شما                           
در صنايع مهمى چون نفت و           .  تحميل کرده اند ويژه عسلويه نيست          

پتروشيمى و خودروسازيها تا شرکتهاى هنوز دولتى همين وضعيت                 
بحران اقتصادى و توحش نيروى سرکوب سرمايه نيز             .  برقرار است 

پاسخ اين وضعيت سکوت      .  کارفرماها را هارتر و هارتر کرده است          
همين امروز فضاى اعتراضى     .   اعتراضى محکم و موثر است       ،نيست

و نارضايتى در ميان کارگران عسلويه و ديگر مراکز کارگرى موج                 
مجامع عمومى تان را برپا کنيد و با سياست اعتراض دسته                      .  ميزند

 .   جمعى و اعتصاب حقوق تان را از حلقومشان بيرون بياوريد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ١۶ – ١٣٨٨ آبان ٢۵

 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 جنبش افزايش دستمزدها
 ...بايد آماده شود 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آبان تنها يک روز اعتراض           ١٣
. گسترده عليه رژيم اسالمی نبود        

در اين روز   .  يک نقطه عطف بود   
مردم بار ديگر رژيم اسالمی را           
در يکی از مهمترين روزهای               

 روز     ،اصلی حيات ننگين اش            
 به مصاف    ،اشغال سفارت آمريکا   

تسليم عربده کشی ها و          .  طلبيدند
تهديدهای اوباش سرکوبگرش              

 اعتراض      ،فرياد زدند     .  نشدند
عکسهای خامنه ای را از        .  کردند

 زير   ،تابلو اعالنات بزير کشيدند      
پا لگد مال کردند و فرياد مرگ              
بر سران رژيم اسالمی به                          
شعارهای اصلی اعتراضات                 

رژيم اسالمی در   .  جامعه تبديل شد  
 آبان يک بار ديگر از مردم              ١٣

سياست .  بپاخواسته شکست خورد   
کور ضد آمريکايی گری اش که           
يک رکن اصلی جنبش ارتجاعی         
اسالم سياسی است بطور همه                

. جانبه ای به چالش کشيده شد                 
 آبان شاهد عزم و         ١٣جامعه در     

تالش گسترده برای بزير کشيدن         
 .رژيم اسالمی بود

 

اما اين واقعيت تنها دست آورد               
اعتراض مردم سرنگونی طلب            

 آبان در      ١٣.  در اين روز نبود        
عين حال روز شکست جريان               
اصالح طلب سبز حکومتی در             
کنترل و مهار اعتراضات مردم           
در چهارچوب قانون اساسی رژيم      

وعده داده بودند که       .  اسالمی بود  
برگزار "  با سکوت  " آبان را       ١٣

از مردم خواسته        .  خواهند کرد   
بر "  چسب سکوت سبز   "بودند تا    

. فرياد نزنند    .  دهان خود زنند         
به نيروهای انتظامی    .  شعار ندهند 

"! گل دهند  "و سرکوبگران خود       
. شکست خوردند    .  اما نتوانستند    

نتوانستند جلوی فريادهای                        
. اعتراضی مردم را بگيرند                    

نتوانستند از جاری شدن شعارها         
به حکومت     "  نه"و فريادهای         

اسالمی و مرگ بر سران حاکم             
. رژيم اسالمی جلوگيری کنند               

 آبان به يک روز بياد    ١٣برعکس  

 

 در فاز رو در رويی آشکارتر “ جنبش سبز”
 "جنبش سرنگونی"با 

 

 على جوادى

ماندنی در اعتراضات جامعه در              
. سرنگونی رژيم اسالمی تبديل شد        

اکنون بر هر کودن سياسی ای                    
روشن شده است که اين مردم برای        
سرنگونی رژيم اسالمی به ميدان            

هدفشان اصالح و تعديل        .  آمده اند  
خواهان .  رژيم اسالمی نيست             

نابودی و سرنگونی تماميت آن                  
سرنگونی رژيم به محور          .  هستند

خواستها و مطالبات جامعه عليه               
 آبان   ١٣.  رژيم اسالمی تبديل شد        

برای اين جريانات هم يک روز                
  .شکست بود

 

 آبان جريانات              ١٣رويدادهای       
اصالح طلب سبز را به وحشت و             

بخشهای .  تکاپو و تقال انداخت              
مختلف اين جنبش ارتجاعی به چاره   
جويی بمنظور مقابله با جنبش                    
سرنگونی طلبانه توده های مردم             

هرکدامشان به       .  برخواسته اند      
فراخور حال زار خود رهنمودی             

تئوريها و نقطه نظرات             .  ميدهند
از .  ارتجاعی در اين راستا بسيارند      

موسوی و کروبی و خاتمی گرفته تا       
نيروهای دون پايه ترشان هرکدام           

. راهکارهايی را ارائه ميدهند                   
بيان .  مستاصل و درمانده اند                 

" ساختار شکنانه "گسترده شعارهای   
در اعتراضات جامعه لرزه بر اندام       

  .اين جريان هم انداخته است

 

اما .  به اين مجموعه بايد پرداخت          
پيش از پرداختن به اين مجموعه              
نقطه نظرات ارتجاعی در تالش              
برای کنترل و مهار اعتراضات               
مردم ابتدائا بايد بر تمايز و تفاوت            

جنبش سرنگونی   "و   "  جنبش سبز  "
در جامعه تاکيد      "  توده های مردم     

  .کرد

 

جنبش   "،"جنبش سبز              "
 "سرنگونی

 ،جريانات اصالح طلب حکومتی           
 کهنه خط        ،دوم خرداديهای سابق       

 جريانات رنگارنگ                      ،اماميها

١٢٧شماره   
 بخشهای   ،اپوزيسيون پرو رژيم     

وسيعی از ناسيوناليسم پرو غربی     
جملگی تالش ميکنند که                            
اعتراضات مردم بپاخواسته عليه      

جنبش سبز    "رژيم اسالمی را            
اين .  تعريف کنند         "  مردم

نامگذاری و تبيين در عين حال            
بخشی از تالش برای به بند                     
کشيدن اعتراضات مردم                          
سرنگونی طلب در چهارچوبهای     
ارتجاعی يک جناح از رژيم                 
اسالمی و کال جريان اصالح                

در حقيقت   .  طلب حکومتی است    
به درجه ای که اين جريانات                  
بتوانند اين تبئين خود را بر                      
اعتراضات مردم حاکم کنند به             
همان ميزان هم توانسته اند افق و        
چهارچوبهای سياست خود را بر       

به .  مبارزات مردم حقنه کنند            
همين اعتبار يک رکن مهم                      
پيشبرد مبارزات سرنگونی                   
طلبانه توده های مردم و هدايت و       
سازماندهی آن تالش برای جدا            
کردن اين جنبش از زير دست و          
بال جريانات اصالح طلب سبز           

 . حکومتی است

  

جنبش "واقعيت اين است که                  
به معنای اخص آن يک            "  سبز

. جنبش ارتجاعی و اسالمی است      
همانطور که جنبش دوم خرداد             
يک جنبش ارتجاعی و تالشی              
برای اصالح هيوالی حکومت           

به اين    .  اسالمی در جامعه بود        
هم جنس    "  جنبش سبز   "اعتبار    

اين .  جنبش دوم خرداد است              
 همانطور  ،جنبشی است که هدفش   

که موسوی و کروبی و خاتمی و         
 ،امثالهم بارها اعالم کرده اند               

تعديل و اصالح رژيم اسالمی              
جمهوری اسالمی نه يک       "،است

" کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر        
بيان محتوا و جوهر اين جنبش             

تعديل و حفظ رژيم               .    است
جنبش "اسالمی از مبانی اصلی         

اين يک جنبش           .  است"  سبز
رهبران آن       .  ارتجاعی است      

هدفش نيز اصالح     .  حکومتی اند  
اصالح رژيم      .  حکومت است     

بمنظور تامين شرايط بقاء و حفظ       
اين جنبش يک حرکتی                 .  آن

اعتراض جديد است که با شدت           
گيری اعتراضات مردم و تشديد         
شکافهای درونی رژيم اسالمی و      
تالش جناح راست برای حذف و        

 ،قلع و قمع همدستان سابق خود           

. خود را سازمان داده است                       
عناصر و نيروهای تشکيل دهنده        
آن اما همان جريانات سابق دوم            
خردادی و پيش از آن خط امامی           

 .هستند

 

 جريان      ،اين جريان هم مانند               
ارتجاعی دوم خرداد که همواره           
اعتراضات مردم در آن دوران را       

اصالح "گوشه هايی از جنبش              
و تالشی برای ايجاد                "  طلبی

 ،قلمداد ميکرد     "  جامعه مدنی     "
کودنانه تالش ميکند که                               
اعتراضات توده های مردم را در       
چهارچوب و اهداف ارتجاعی              

اين تبيين در آن     .  خود تعريف کند   
زمان هم جزيی از تالش برای               
حاکم کردن چهارچوبهای فکری         

سياسی يک جنبش ارتجاعی بر        –
حرکت اعتراضی و سرنگونی             

. طلبانه توده مردم در جامعه بود          
  .امروز هم همان است

 

اما آيا وجود و حضور کم و بيش           
گسترده رنگ سبز در اعتراضات      
جامعه نشان ادعاهای جريانات             
اصالح طلب حکومتی نيست؟ در       
پاسخ و بمنظور پی بردن به                     
حقيقت سياسی جامعه بايد به چند          

ايران .  مولفه اساسی اشاره کرد         
يک جامعه اختناق زده و اسالم              

رژيم اسالمی هر نوع      .  زده است 
ابراز وجود مستقل را به شدت و           

برای .  وحشيانه سرکوب ميکند        
درک حقايق سياسی جامعه بايد             
نگاهی به اعماق انداخت و                        
تحوالت را از فرای رويدادها در         

در .  سطح و ظاهر بررسی کرد          
غير اينصورت هر بررسی                     
سياسی به نتايج پوچ و غير واقعی       

  .منتج خواهد شد

 
  ۵صفحه 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در درجه اول به اين واقعيت           -١
بايد اذعان کرد که شکافهای                    
درونی رژيم اسالمی ناشی از               
اعتراضات سرنگونی طلبانه                

اگر .  موجود در جامعه است              
 اگر مردمی برای    ،اعتراضی نبود 

بزير کشيدن اين رژيم درگير                  
 در   ،تالشی شبانه روزانه نبودند       

غير اين صورت چهارچوب                  
جدالها و کشمکشهای رژيم                      
اسالمی هم مضمونی و شکل                  

جنگ .  ديگری بخود ميگرفت          
جناحها انعکاس و واکنشی به                 
چگونگی مقابله با اين جنبش                   

  .عظيم توده ای در جامعه است

 

 مردم از شکافهای درون                -٢
اما .  رژيم اسالمی استفاده ميکنند      

نه بمنظور پيشبرد اهداف يک               
جناح از رژيم در مقابله با جناح            

بلکه برای تعميق شکافهای     .  ديگر
رژيم و سوق دادن کليت آن به                 

سياست .  سوی لبه پرتگاه                 
موسوی بهانه است هدف کل                "

 بيان روشن چنين           ،"نظام است   
هر تبئينی  .  تاکتيک اجتماعی است  

که مردم را به دنباله روان يک               
جناح و يا بدتر به دنباله روان هر         

 ،دو جناح حکومت تقسيم ميکند            
 سطحی  ،يک ارزيابی غير واقعی    

در عين حال هر     .  و کودنانه است   
گونه فراخوان به مردم برای                   
استفاده و اتکاء بر جناحی از                   
رژيم از سوی جريانات سياسی            

عدم .  يک حرکت ارتجاعی است      
خواست رژيم اسالمی بزرگترين       
  .حقيقت سياسی جامعه ايران است

 

 تجربيات تاکنونی اعتراضات      -٣
نشان داده است که با تغيير توازن        
قوای سياسی جامعه شعارها و               
مطالباتی که بيانگر خواست                    
واقعی مردم است به جلوی صحنه      

صحت اين حکم يکبار     .  آمده است 
ديگر در اعتراضات اخير جامعه       

همانطور که     .  به اثبات رسيد         
شعارها و فريادهای سرنگونی             
طلبانه در صدر اعتراضات                    

 اين حرکت      ،جامعه قرار گرفت     

 

 در فاز رو در رويی آشکارتر “ جنبش سبز”
  ..."جنبش سرنگونی"با 

 

چوبدستی "در ادامه خودش نيز                
" پوسته ظاهری    "و     "  های اوليه    

 .خود را به کناری خواهد زد

 

جنبش سبز يک جنبش ارتجاعی و          
اما .  از جنس جنبش دوم خرداد است     

حرکت اعتراضی مردم يک جنبش        
عظيم توده ای و برای سرنگونی              

 .رژيم اسالمی است

    

 ،"ساختار شکنانه       "شعارهای        
 هراس اصالح طلبان

 آبان اين جريانات        ١٣اعتراضات   
را به تکاپويی ارتجاعی انداخته                

تزها و نظرات برای مقابله با       .  است
جنبش سرنگونی طلبانه گسترده و          

 :ميگويند. همه جانبه و مضحک اند

 

شعارهای تند باعث شکافتن جنبش      "
 "و فروکش آن ميشود

شعارهايی که ناظر بر تغيير نظام        "
است و حرکاتی چون پاره کردن و          
لگدمال کردن تصوير رهبر                        
جمهوری اسالمی که همين معنا را         
تداعی ميکند، در چارچوب رهبری      

موسوی،   -هرچند بگوييم نمادين        -
. گيرد    خاتمی و کروبی قرار نمی           

سخن بر سر تحميل خواست های             
جنبش به حاکميت است نه بزير                 

  ".کشيدن حاکمان
شعارهای تند فقط سرکوب را                  "

شديدتر و دامنه مشارکت را محدود        
 ".کند تر می

شعارهای تند باعث گسست بخشی      "
از جنبش سبز با نماد ها يا رهبری            

 "گردد آن می
آيا چهره نگران خاتمی را در                   "

فردای بيست و يک تير هفتاد                       
وهشت بخاطر داريد؟ خروج                      
دانشجويان از دانشگاه و سردادن             
شعارهای تند عليه جمهوری                       
اسالمی، جز هراس سران اصالح          
طلب از جنبش های خيابانی چه                 

 "دستاوردی داشت؟
شعارهای تند به انسجام طرفداران      "

١٢٧شماره   
 "سرکوب کمک خواهد کرد

بسياری بر اين نظرند که                       "
حکومت عمدا تالش کرده است           
جنبش سبز را راديکاليزه کند تا           
با فراغ بال بيشتری به سرکوب           

اين ديد به خصوص      .  آن بپردازد 
طلب که    در بين نيروهای اصالح    

از شعارهای ساختار شکن                     
کنند شيوع        احساس نگرانی می      

 ".بيشتری دارد
راديکاليزه شدن جنبش سبز البته  "

با کاهش نسبی نيروهای تظاهر          
ها همراه شده           کننده در خيابان      

بسياری بر آنند که اين               .  است
کاهش معلول راديکاليزه شدن             
جنبش و پراکندگی عناصری                
است که خواهان تغييرات                        
اصالحی در درون حاکميت                  
هستند و با شعارهای                                    

 "شوند ساختارشکن همراه نمی
برخی جريانات به فکر                          "

مطالبات حداکثری خود و طرح          
شعارهايی خارج از وسع جنبش         

های        سبز هستند که زمينه                   
رساندن به جنبش سبز را              آسيب

 ".کنند فراهم می
محمد خاتمی شعارهای تند را            "

عکس العملی در مقابل سياست           
 "های حاکميت خواند

 

اين اراجيف قبل از آنکه بيان                 
 نشان تمايالت           ،واقعيتی باشد     

ارتجاعی و هراس و وحشت اين        
جريانات از حرکت توده های               

به چند تز    .  مردم بپاخواسته است   
اساسی در اين چهارچوب بايد              

 :اشاره کرد

 

 "توطئه جناح راست"

بعضا مستقيم و بعضا تلويحا                  
ميگويند که برجسته شدن                         
شعارهای سرنگونی طلبانه در           
اين اعتراضات محصول تالش و      
تقالی عناصری از جناح راست         

وقيحانه اعالم ميکنند که         .  است
طراحان اين شعارها در                            

جناح "  عناصر"اعتراضات         
راست و پرووکاتورهای سياسی       

معتقدند که جناح راست         .  هستند
ميکوشد تا بدينوسيله زمينه های         
سرکوب اعتراضات جامعه را            

  .فراهم کند

اين يک ترفند ارتجاعی و بخشی          
از پروژه ارتجاعی مقابله با                     
جنبش سرنگونی طلبی توده های         
مردم توسط رهبری جنبش سبز            

معلوم نيست چگونه                .  است
معدود از جناح             "  عناصری"

راست توانسته اند اين شعارها را         
عليرغم ميل و خواست جامعه به          
فرياد اعتراضی مردم تبديل کنند؟       
اگر اين افراد دارای چنين قابليتی        
هستند چرا نتوانسته اند همين                  
مردم را به تکرار شعارهايی در          
دفاع از خامنه ای و ساير اوباش           

 حکومت اسالمی جلب کنند؟ 

 

ميگويند که طرح اين خواستها               
الزم برای سرکوب     "  بهانه های  "

اعتراضات جامعه را توسط جناح      
در پاسخ به     .  راست فراهم ميکند    

رژيم :  اين اراجيف بايد گفت              
 ،اسالمی سی سال است که ميکشد      

سی سال است که زندان و شکنجه       
سرکوب .  و سرکوب ميکند              

عنصر تشکيل دهنده و عامل بقای       
خود اين  .  اين رژيم ارتجاعی است   

جريانات سالها از عناصر اصلی        
. سرکوبگر رژيم اسالمی بوده اند      

اين رژيم بدون سرکوب همه                   
جانبه و گسترده دو روز هم دوام           

حکومت اسالمی       .  نمی آورد      
مترادف سرکوب و کشتار و                    

رژيم .  سنگسار و اعدام است             
اسالمی برای سرکوب                                
اعتراضات جامعه بهانه ای الزم         

اين رژيم تا بن استخوان           .  ندارد
ارتجاعی و ضد نفس زندگی و               
 .خوشی و شادی و انسانيت است

 

واقعيت اين است که شعارها                   
معموال بيان فشرده و خالصه شده       
مطالبات و اعتراضات در جامعه        

هر جنبشی را ميتوان با           .  هستند
شعارها و مطالبات معينی                         

هيچ شعاری چنانچه       .  بازشناخت
زمينه های سياسی آن در جامعه           

 نميتواند توده ای و       ،موجود نباشد 
سرنگونی طلبی    .  اجتماعی شود   

يک داده موجود و غير قابل انکار       
از نقطه نظر       .  در جامعه است      

مردم و جامعه به گرهی ترين                 
حلقه اعتراضات جامعه تبديل شده      

اگر در پس هر اعتراضی         .  است
ما شاهد جاری شدن اين شعارها           

 نشان اين واقعيت است که        ،هستيم
جامعه وارد            

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دوره ای از تحوالت سياسی شده          
است که مساله اصلی اين دوره              

. تعيين تکليف با رژيم حاکم است         
جامعه اکنون وارد دوره ای از              

  .تحوالت انقالبی شده است

 

واکنشی به سرکوبگری جناح          "
 "حاکم

يک محور ديگر تبليغاتی اين                  
جريانات بر اين استوار شده است        
که گويا گسترش شعارهای                       
سرنگونی طلبانه واکنشی به                   

قائم .  سرکوبگری جناح حاکم است   
بيان .  واکنش است .  به ذات نيست   

خواست واقعی توده های مردم              
فرض اول اين عوامفريبی     .  نيست

ها اين است که مردم خواستار                
و .  سرنگونی رژيم اسالمی نيستند    

وحشيگری جناح حاکم موجب               
طرح شعارهای راديکال و                      
سرنگونی طلبانه در اين                             

گويا اگر   .  اعتراضات شده است     
رژيم اعتراضات را سرکوب                

 جامعه نيز به شعارهای                ،نکند
ساختار "سرنگونی طلبانه و                  

  .روی نخواهد آورد" شکنانه

 

در پاسخ به چند مساله بايد اشاره           
سرنگونی طلبی يک واکنش     .  کرد

و يا عارضه نسبت به سياست                 
رژيم و چگونگی مواجهه مردم با       

سرنگونى سياست و       .  آن نيست   
روشی در قبال کليت و نفس                     

. وجودی رژيم اسالمی است                  
خواست عميق و پايه ای اکثريت          

رکن .  عظيم توده های مردم است      
ديگر اين تز ارتجاعی اين است            

 ،که گويا اگر رژيم سرکوب نکند        
اين جريانات ارتجاعی قادر                    
خواهند شد تا اعتراضات مردم را       
کنترل و مهار کنند و آن را در                 
چهارچوب قوانين اساسی رژيم            

اين تبليغات  .  اسالمی به بند بکشند    
بيش از هر چيز نشاندهنده توهم و        
يا عوامفريبی اين جريان به مبانی       

. حاکميت رژيم اسالمی است                 
اينگونه وانمود ميکنند که رژيم             
اسالمی بدون سرکوب قادر به               

 و مردم با آن به                    ،دوام است   

 

 در فاز رو در رويی آشکارتر “ جنبش سبز”
  ..."جنبش سرنگونی"با 

گويا نقطه سازشی     .  سازش ميرسند  
طاليی ميان مردم و رژيم اسالمی           
وجود دارد و کليد آن نيز در دست            
جريانات اصالح طلب حکومتی              

 رژيم  ،همانطور که تاکيد شد     .  است
اسالمی غير سرکوبگر يک غير             

پديده ای     .  ممکن رياضی است         
. ناموجود و ناشناخته است                           

سرکوبگری جزيی از فلسفه                        
  .وجودی و ذاتی رژيم اسالمی است

 

راديکاليسم عامل تفرقه و                        "
 "پراکندگی

يک جنبه ديگر اين تبليغات                           
ارتجاعی تالش برای مخرب نشان        
دادن تاثير و عملکرد شعارهای                
سرنگونی طلبانه در اعتراضات             

گسترش اين شعارها را     .  مردم است 
و "  تفرقه"عاملی در جهت                     

. در اين جنبش ميدانند      "  پراکندگی"
منظور از  .  به واقعيتی اشاره ميکنند   

تفرقه در اين تبليغات اساسا دوری          
و فرار جريانات اصالح طلب و               
رژيمی از اعتراضات سرنگونی            
طلبانه و نااميد شدن آنها از کنترل و  

و اين   .  مهار اين اعتراضات است       
. عملکرد را بايد به فال نيک گرفت        

واقعيت اين است که طرح                             
شعارهای سرنگونی طلبانه در                 
اعتراضات جامعه نه عاملی در                
جهت پراکندگی بلکه عنصر انسجام      
دهنده و متحد کننده اعتراضات                  

اين اصلی ترين شعار و                .  است
. مطالبه سلبی در جامعه است                     

خواست بنيادی و اوليه مردمی است      
که خواهان جامعه ای آزاد و برابر          

قرار گرفتن       .  و مرفه هستند             
شعارهای سرنگونی طلبی در راس       
اعتراضات جامعه در عين حال که         
چسب اتحاد اردوی سرنگونی طلبی     
در جامعه است در همان حال                      
عاملی جهت ايزوله کردن و انزوای      
جريانات ارتجاعی سبز حکومتی           

اين نشان پيشرفت جنبش             .  است
  .ماست

 

 "مديريت جنبش"

اما جوهر و خالصه کالم اين                       

١٢٧شماره   
تبليغات و تصورات ارتجاعی             
اصالح طلبان سبز حکومتی را           

: محمد خاتمی بيان کرده است              
کاش حاکميت می گفت     :  "ميگويد

آقای موسوی بيا به صحنه و اين          
جنبش را مديريت کن که جنبش           

. از مسير خودش منحرف نشود         
نه اينکه اين همه محدوديت ايجاد       
شود و اين حجم ناسزا گفته                      

از قرار  !  عجب حاکميتی؟ ."  شود
پاره سنگی فضايی به مغز اين              

. سيد خندان اصابت کرده است            
هذيان گويی هم باالخره حدی               

اما چه انتظاری ميتوان            .  دارد
اين آقا يک رهبر جنبش         .  داشت

اصالح طلبان سبز حکومتی است    
که کل اين جنبش اکنون در فاز             
رو در رويی آشکارتر با جنبش           

 .سرنگونی قرار گرفته است

 

 در خاتمه

 آبان يک نقطه          ١٣اعتراضات    
عطف در تاريخ مبارزات جامعه       

اين اعتراضات جنبش توده       .  بود
های مردم برای سرنگونی رژيم        
اسالمی را گامها به جلو سوق               

ما اين وضعيت را پيش بينی       .  داد
کرده بوديم و به استقبال آن                      

ما از ابتدا اعالم کرده               .  رفتيم
بوديم که اين جنبشی برای                       

اصالح و تعديل رژيم اسالمی                
ما اعالم کرده بوديم که اين  .  نيست

 برابری    ،مردم آزادی ميخواهند       
 رفاه ميخواهند و                     ،ميخواهند

سرنگونی تماميت رژيم اسالمی          
پيش شرط تحقق اين خواستهای            
پايه ای و ديرينه توده های عظيم           

اين جنبش تاکنون        .  مردم است   
گامهای بلندی به جلو برداشته                

برای پيشروی بايد تشکل و      .  است
 بايد رهبری واقعی       ،سازمان يابد  

خود را به جلوی صحنه روانه               
جنبش سرنگونی برای              .  کند

پيروزی نيازمند متشکل کردن             
توده های کارگر و زنان و جوانان     
در ارگانهای حزبی و توده ای                

بدون شکل دادن      .  خودشان است  
به تشکلهای توده ای در محيط                
کار و توليد و مراکز آموزشى و            

 جنبش سرنگونی طلبانه        ،محالت
نميتواند به اهداف خود دست پيدا          

بدون قرار گرفتن حزب              .  کند
 حزبی با مختصات     ،رهبری کننده 

و ويژگی های حزب اتحاد                        
 حزبی برای        ،کمونيسم کارگری   

سازماندهی قيام و فرود آوردن              
 مبارزات مردم به        ،ضربه نهايی  

. پيروزی مطلوب نخواهد رسيد          
پيشروی و پيروزی در گرو                    
انتخاب چپ و کمونيسم کارگری         

 *  .توسط مردم است

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

  .مصائب جامعه بورژوايى



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يکی از مقوالت مورد عالقه                   
جنبش اصالح طلب حکومتی،              

خشونت "جناح داخل و خارج آن،      
خشونت .  "است"  پرهيزی
بعنوان هم تاکتيک و هم     "  پرهيزی

استراتژی توسط اين جريان                    
در صورت   .  مستمرا تبليغ ميشود   

ظاهر، خشونت پرهيزی يک                 
روش بسيار متمدنانه و انسانی به        

کدام انسان معقولی      .  نظر ميرسد  
است که مخالف خشونت پرهيزی       
باشد؟ چگونه ميتوان با ايده ای که       
با اعمال خشونت مخالف است و          
ميخواهد روشی اتخاذ کند که با             
خشونت مقابله کند، مخالفت کرد؟       
اين احساس و نظر اوليه، اما،                 

کمی تعمق   .  چندان پايدار نميماند    
در مباحث اين جريان، انسان را           
با يک واقعيت وارونه و يک                   
دروغ بزرگ در دفاع از يکی از         
خشن ترين نظام های سياسی                  

مقوله .  تاريخ مواجه ميکند               
يک اسم رمز   "  خشونت پرهيزی "

ديگر جنبش اصالح طلب دولتی          
و زائده اپوزيسيون پرو رژيمی            
خارج کشوری آن، برای مقابله با        

 . جنبش سرنگونی طلبانه است

 

جالب اينجا است که يک نيروی            
گسترده و منابع مالی نجومی بکار      
گرفته ميشود تا عمارات                             
ايدئولوژيک مختلفی در دفاع از          

. نظام سياسی حاکم بنا گذاشته شود  
اما متاسفانه   .  باورش سخت است    

عده ای فعال            .  واقعيت دارد     
های "  فيلسوف"،   "جنبش مدنی  "

حقوق بشر  "  مدافعين"شرق زده،    
و حقوق زنان براه افتاده اند تا                 
نگذارند مردم برای سرنگونی              
يکی از جنايتکارترين و                             
سرکوبگر ترين نظام های سياسی      

. تاريخ مدرن جهانی مجهز شوند        
متشکل و متحد شده اند تا مردم را        

. به قبول شرايط موجود قانع کنند        
سازمان و ان جی او راه انداخته            
اند تا بعنوان سد شکن سيل                        
خروشان خشم مردم به ستوه آمده        

 

 پند و اندرز های فيلسوف گونه به جنبش سرنگونی طلب
 به سبک زرتشت، قيصر و مانی" پرهيز از خشونت"

 

 آذر ماجدی

از فقر و فالکت، از بيحقوقی و                   
تبعيض، از سرکوب و شکنجه و              
اعدام، از فساد و زورگويی عمل              

نفس شان هم از جای گرم بلند        .  کنند
يکی پس از ديگری از                .  ميشود

انجمن های مختلف بين المللی                    
جايزه صلح و حقوق بشر و امثالهم          

به فيلم سازانشان       .  دريافت ميکنند   
در فستيوال های فيلم جايزه ميدهند،       
به اکتيويست هايشان جايزه حقوق           

 . بشر و صلح ميدهند

 

ممکن است اينطور تصور شود که         
ارائه جايزه به اکتيويست ها و                     
هنرمندان ايرانی مدافع اصالح                 
طلبی دولتی، راهی برای کمک و           
همبستگی بين المللی با مبارزات              

اما باز بايد کمی      .  مردم ايران است   
کمی پوسته را خراش        .  تعمق کرد  

داد تا پيوند محکم جنبش اصالح                
طلبی در دفاع از نظم موجود را در         

اينها همه  . سطح جهانی تشخيص داد 
تالش های گسترده برای ممانعت از      
شکل گيری انقالبی در ايران است          
که نه تنها جمهوری اسالمی را به            
زير ميکشد، بلکه کل بساط استثمار       

. سرمايه دارانه را زير و رو ميکند        
هراس از اين راديکاليسم است که            

 .اين فعالين را گرد هم آورده است

 

 خشونت چيست؟ خشن کيست؟

طی ده سال اخير در کنفرانس های          
بسياری شرکت کرده ام، چه فارسی      
زبان و چه بين المللی، که زمانی               
که از لزوم سرنگونی جمهوری               
اسالمی حتی برای دستيابی به                    
حداقلی از آزادی و حقوق انسانی             
صحبت کرده ام، با اين برخورد                
روبرو شده ام که مردم ايران از                
خشونت بيزارند و ميخواهند با                  
روش های غير خشونت آميز و                 

يا اين  .  مدنی به مطالبات شان برسند    
سوال در مقابلم گذاشته شده است که       

جواب خشونت را بايد با                   "آيا     
 " خشونت داد؟
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ابتدا از اين پاسخ يا سوال خنده ام         
پيش خود می انديشيدم      .  ميگرفت

که اين افراد آيا در کره مريخ                 
زندگی ميکنند؟ از اوضاع خبر           
ندارند؟ نمی دانند در جامعه چه           
ميگذرد؟ اما بتدريج متوجه شدم          
که اين يک روش کامال                              
حسابگرانه و حساب شده برای            
مقابله با رواج ايده يک انقالب              
کارگری برای سرنگونی رژيم           

برايم بعينه ثابت      .  اسالمی است  
خشونت "شد که اين جماعت                 

مبارزه "، اين مدافعين             "پرهيز
مصالحه "اين انسان های      "  مدنی

از انقالب    "  جو و مدارا طلب          
کارگری بيش از نظام جمهوری         
اسالمی با تمام جنايات، خشونت        

. و کثافت عفونت آورش ميترسند      
اينها اينقدر از انقالب کارگری            
در هراس اند که خواسته يا                      
ناخواسته، که دانسته يا ندانسته به      
مدافعين جمهوری اسالمی بدل            
 .شده اند، حال از نوع خجول آن

 

پاسخ من به اين برخورد کمابيش        
و هميشه     .  يکسان بوده است         

بدنبال اعالم نظر با سکوت                    
بخشی و تشويق پر هيجان بخشی       

بديهی است  .  ديگر مواجه شده ام     
که مردم ايران از خشونت                       
بيزارند و جانشان به لب رسيده            

به همين خاطر است که            .  است
بايد کوشيد هر چه سريعتر اين             

هر لحظه  .  رژيم را سرنگون کرد   
تداوم بقای اين نظام بمعنای                    
اعمال خشونت بيشتر بر ميليون         

اين نظام است که    .  ها انسان است  
توليد کننده و عامل بقای يک                  
خشونت عنان گسيخته و وحشی          

 ٧٠و هار در يک جامعه                          
اگر ميخواهيم      .  ميليونی است     

اعدام متوقف شود، سنگسار و             
شکنجه و زندانی سياسی به                    
مقوالتی تاريخی بدل شوند بايد            
قبل از هر چيز اين نظام را                      

ضمنا بايد توجه      .  سرنگون کرد  
داشته باشيم که فقط شکنجه،                   

. اعدام، و سنگسار خشونت نيست      
. تبعيض يک خشونت بزرگ است    

کودکی که از همان ابتدای عمر             
مورد تبعيض است، چون خانواده      
اش فقير است و به طبقه کارگر يا         
مردم زحمتکش متعلق است، از           
همان ابتدای زندگی خشونت را به      

. زشت ترين شکلش تجربه ميکند       
دختر بچه ای که بخاطر جنسيت           
اش از حق برابر محروم ميشود،         

 سالگی چادر بر سر و                   ٩از    
وجودش ميکشند، خشونت را در         
تلخ ترين و عميق تری شکلش                

خشونت دارد در        .  تحمل ميکند   
جامعه ايران به وحشيانه ترين               
شکل و در ابعاد مختلف توسط               
اين نظام جنايتکار بطور                            
روزمره، در هر ساعت و لحظه           

. عليه ميليون ها نفر اعمال ميشود       
آنگاه من کمونيستی که تمام عمرم       
برای آزادی، برابری، رفاه و                 
عدالت مبارزه کرده ام و خواهان         
ايجاد جامعه ای هستم که مبنای             
اين خشونت را از ميان ببرد،                  
متهم به خشونت ميشوم؟ از اين             
وارونه تر ممکن است؟ چه                      

 !زيرکی سالوسانه ای

 

طی خيزش اخير مردم اين مقوله         
دگر بار نقل     "  خشونت پرهيزی  "

محافل شده است و چپ و راست           
در مصاحبه ها، مقاالت، بررسی        
ها و ميزگرد ها از جانب جريان           
اصالح طلب دولتی و کليه رسانه        
های جيره خوار اين جناح مطرح        

مساله به اين شکل مطرح      .  ميشود
ميشود که حال که مبارزه مسالمت      

رای "آميز مردم برای احقاق                 
با چنين خشونتی روبرو           "  شان

شده است، آيا مردم هم به روش             
متوسل خواهند    "  خشونت آميز   "

شد؟ آيا توسل شان به اين روش              
مشروع و موجه است؟ چگونه              

" خشونت متقابل مردم  "ميتوان از   
جلوگيری کرد؟   

  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رسانه های فارسی زبان دولت              
های غربی با چهره های مختلف          
جريان اصالح طلب دولتی و                  
اپوزيسيون پرو رژيم در اين                   
زمينه مصاحبه ميکنند و ميزگرد         

سازمان "  نخبه گان سياسی            "
هراس از حرکت انقالبی      .  ميدهند

مردم تم اصلی کليه اين مباحث              
 آبان حتی ديگر      ١٣بعد از    .  است

اين هراس را پنهان نيز نميکنند،          
 . علنا آن را ابراز ميکنند

 

آيا واقعا خنده آور و مضحک                  
نيست که در شرايطی که رژيم              
دارد وحشيانه ميکوبد، سرکوب           
ميکند و ميکشد و مردم فرياد                   

توپ، تانک،          "ميزنند که                   
اين "  کهريزک ديگر اثر ندارد          

بياد خشونت از      "  نخبه"جماعت   
جانب مردم افتاده اند؟ نخبه                      

مرگ بر  "سياسی ای که از شعار       
ياد خشونت ميافتد و        "  خامنه ای  

از خشونت لرزه بر اندامش ميافتد      
را بايد در چه دسته ای جا داد؟ به          
کجا تعلق دارد؟ اگر به او بگوييم          
مدافع و جيره خوار رژيم اسالمی       

 تند روی کرده ايم؟ 

 

در اينجا برای نشان دادن يک                 
نمونه از اين دفاعيات و تالش                
های گسترده مدافعين رژيم                      
اسالمی، بخش هايی از يک                     
مصاحبه حيرت آور را نقل                      

نوشين احمدی خراسانی،     .  ميکنيم
يکی از فعالين سرشناس جناح               
اصالح طلب دولتی در جنبش                
حقوق زن با رامين جهانبگلو در          

 آبان، روز پيش از                 ١٢روز     
تظاهراتی که نظام اسالمی را با           
تمام جناح ها و اپوزيسيون                        
طرفدارش به لرزه انداخت،                    

اين .  گفتگويی ترتيب داده است         
": عدم خشونت  "مصاحبه با تيتر       

استراتژی سياسی يا نحوه نگرش        
جديد به سياست، منتشر شده                    

ابتدا اجازه دهيد آقای                 .  است
مدرسه "جهانبگلو را از زبان                

که اين مصاحبه را            "  فمينيستی
  :منتشر کرده، معرفی کنيم

 

 پند و اندرز های فيلسوف گونه به جنبش سرنگونی طلب
 ...به سبک زرتشت، قيصر و مانی " پرهيز از خشونت"

رامين جهانبگلو، فيلسوف و                   " 
نظريه پرداز ايرانی است که دارای       

ها و نوشتارهای فراوانی در            کتاب
زمينه فلسفه غرب، نوگرايی و                  

. جنبش های خشونت پرهيز است           
دکتر رامين جهانبگلو به تازگی                 

امين جايزه صلح انجمن           برنده سی  
. سازمان ملل در اسپانيا شده است           

اهداکنندگان اين جايزه، دليل اهدای        
سهم او در   «آن به آقای جهانبگلو را      

 »زمينه درک فلسفه غرب در ايران      
ذکر کرده و افزوده اند که ايشان                

يکی از اعضای اصلی جنبش                 «
فکری ايران و يکی از                       روشن

نخستين انديشمندان کشور خود است    
که درباره منابع فلسفی                                     

های    گريزی بر پايه آرمان         خشونت
مهاتما گاندی و مارتين لوتر کينگ         

 ». است سخن گفته
 

: نوشين احمدی خراسانی می پرسد       
در روند حوادث پس از انتخابات،        "

ناگهان با خشونتی غيرقابل درک و        
هر چند از  . تکان دهنده روبرو شديم 

دل همين فضای خشونت آميز،                  
جنبشی مدنی و دموکراسی خواه              

 به دنيا     »جنبش سبز  «تحت عنوان     
آمد با اين حال به نظر می رسد                    

جامعه به واسطه واکنش           ...  که    
دستپاچه و سنگدالنه نسبت به                     
اعتراض مدنی مردم، با ابهام و بن          
بستی به ظاهر الينحل روبرو شده           

فوران اين خشونت گسترده ،       .  است
از همان ابتدا باعث حيرت اکثر                 
قريب به اتفاق مردم و نخبگان                    
جامعه شد و انبوه پرسش ها را در            

آيا .  ...  اذهان عمومی به وجود آورد    
در تاريخ طوالنی و تمدنی ما                       
ايرانيان، هيچ دستاورد عملی و                 
عينی، وجود دارد که تحت تاثير               
اين بخش از آموزه های مثبت و                 
صلح آميز، شکل گرفته باشد تا ما            
بتوانيم به ياری آن تجارب، اين                  
خشونت ويرانگر و مصيبت بار را        

 "تا حدودی کنترل کنيم؟
 

اين سوال آنچنان باردار است که              
. نميتوان بی اعتناء از آن گذشت               

ناگهان با خشونتی      "ايشان ميگويد      
غير قابل درک و تکان دهنده                       

اگر يک ژورناليست   ."  روبرو شديم 

١٢٧شماره   
غير ايرانی که با شرايط ايران             
چندان آشنا نيست، اين اظهار                
نظر را ميکرد، انسان متعجب             

که :  نميشد و به او توضيح ميداد         
. اين خشونت اصال ناگهانی نيست    

اين نظام از همان روز اول به               
قدرت رسيدن با خشونت و                      
سرکوب خود را سر پا نگاه                    

در اولين دهه حياتش    .  داشته است 
بيش از صد هزار جوان را اعدام       

زندان های هولناک و    .  کرده است 
شکنجه های نوين اسالمی آن                
هزاران انسان را اگر به مرگ             
نکشانده باشد تا حد جنون رانده            

خشونت نام دوم اين نظام         .  است
قتل و شکنجه و سنگسار          .  است

اما .  بخشی از شناسنامه آن است       
اين خانم ايرانی است و از قرار           

جامعه هم    "  نخبگان"در زمره       
به ايشان چه بايد    .  محسوب ميشود 

گفت؟ از روی ناآگاهی است يا             
تالشی آگاهانه برای وارونه جلوه      

 دادن حقيقت؟ 
 

پاسخ آقای رامين جهانبگلو بسيار      
در بحبوحه سرکوب    .  جالب است 

خشن اوباش اسالمی، در                         
شرايطی که حکايت تجاوزهای          
وحشيانه و دستجمعی اين اوباش        
در تمام جهان پخش شده، در                  
شرايطی که صدها نفر در                       
اعتراضات کشته شده اند و                     
خانواده های آنها حتی اجازه                  
برگزاری مراسم ختم و يادبود را       
هم ندارند، در شرايطی که                      
کاربدستان حکومتی ميليارد ها           
دالر پول مردم را برای روز                 
مبادا پنهانی از کشور خارج                  
ميکنند، اين فيلسوف نخبه ی                  

 : جايزه برده چنين ميگويد
 
متاسفانه در يکصد سال گذشته         "

اکثر شخصيت ها و سازمان ها و        
نهادهای سياسی در ايران بر اين        
عقيده بودند که خشونت فقط يک         

 است و شما کافی      »عمودی«امر  
است که با تغيير دولت يا                           
دولتمردان، مسئله خشونت را هم       

ولی آنچه که تاکنون         .  حل کنيد  
سير تحول قدرت سياسی در                  
ايران به ما آموخته اين است که            
مسئله مبارزه با ساختار خشونت        
در جامعه ايران فقط يک امر                 
عمودی و نابودی قدرتمندان                 

 قبل از هر چيز            نيست، بلکه        
است که الزمه         «افقی»امری    

ايجاد و ترويج فرهنگ عدم                    

خشونت در ميان مردم اجتماع               
پس مسئله فقط مبارزه با            .  است

خشونت سياسی نيست، بلکه نقد و       
مبارزه با فرهنگ خشونت است           
يعنی فرهنگی که به خشونت                   
سياسی در ميان دولت و                              
شهروندان مشروعيت می                        

 .)تاکيد ها از ما است (."بخشد
 

از .  انسان هاج و واج ميماند                
. به حيرت ميافتد   "  نخبگی"اينهمه  

پرسيده شده که چگونه ميتوان اين       
خشونت را کنترل کرد؟ انسان               
منتظر است پاسخی در مورد                  
شيوه سازماندهی در مقابله با                  
خشونت و سرکوب بشنود، حتی          
در همان چهارچوب مبارزه مدنی      

اما .  اصالح طلبان دو خردادی          
ايشان در مورد لزوم ترويج      .  خير

فرهنگ عدم خشونت در ميان                
بياييم اين    .  مردم صحبت ميکند      

 . روش را در عمل ترجمه کنيم

 

اگر بخواهيم به روش ايشان عمل        
کنيم، مردم بايد مبارزه برای                   

بجای .  حقوق شان را متوقف کنند      
، يعنی با رژيم       "عمودی"مبارزه   

، يعنی    "افقی"اسالمی، به کار           
کار فرهنگی در ميان خود روی           

اگر گرسنه اند و بچه شان        .  آورند
در جلوی چشمانشان از گرسنگی       
يا بيماری قابل عالج بخاطر عدم         
دسترسی به درمان پر پر ميشود،        

اگر .  مبارزه بايد افقی پيش برود        
هزاران کودک از فقر و فالکت به       
خيابان ها می افتند و مورد                        
خشونت و سوء استفاده قرار                   

 ساله را   ١٧ميگيرند، اگر نوجوان    
اعدام ميکنند، اگر انسانی را                    
بخاطر همجنس گرايی ميزنند و           
به دار ميکشند، اگر زنی را                      
بخاطر رابطه خارج از ازدواج با       
سنگ های با دقت جمع آوری شده       
سنگسار ميکنند، اگر به زور سر         
زنان حجاب ميکنند و اگر                          
حجابشان درست نباشد به شالق           
شان ميکشند، اگر دختر و پسری          
که ميخواهند با هم باشند را با                   

به کتک و        "  عمودی"خشونت    
زندان می کشند، اگر از فقر و                 
فالکت دختر بچه ها و زنان به                
فحشاء کشيده ميشوند، اگر از                 
فشار و نااميدی و بيکاری جوانان       
کرور کرور به دام اعتياد ميافتند،       
اگر در زندان ها زندانبان و                      

شکنجه گر و          
  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بازجو به زندانی تجاوز ميکنند،           
قبل از هر       "، مبارزه ما          ...اگر

 ." چيز امری افقی است

 

به چنين نخبگانی بايد چه گفت؟             
نفس تان از جای گرم بلند ميشود؟        
جيره خوار؟ همدست جنايت و               
قتل و سرکوب؟ از آنجايی که                  
ممکن است به خشونت متهم                    
شويم، فعال صفتی که واقعا                       
شايسته ايشان است را مسکوت             

 !ميگذاريم

 

" خشونت عمودی          "پاسخ           
 زرتشت، قيصر و مانی

در ادامه آقای فيلسوف نخبه ما در        
مقابل پرسش مصاحبه کننده که از      
او ميخواهد برای برون رفت از           
بن بست سياسی راه نشان دهد،              
وی به مذاهب و فرهنگ باستان و       
نوين ايرانی رجوع ميکند و راه            
حل را نهفته در اين مذاهب و                   

 :سنت ها معرفی ميکند

 

بسياری از هموطنان ما با                 "  
نمونه های اخالقی و خشونت                 
پرهيزی که در اندرزها، متون و         

فتاری و آيينی در تاريخ           ر  قواعد
. ايران وجود دارد، ناآشنا هستند          

گاتها يا سرود آسمانی زرتشت،            
که تمايز جدی و ساختاری ميان            
نيکی و بدی ايجاد می کند، بنياد            
استوار و ماندگاری برای اخالق          

در .  ...  شهروند ايرانی است         
راستی بهترين   «اخالق زرتشتی      

، زيرا   »سعادت و پارسايی است       
بدون راستی و راستگويی، پيمان        

اين .  اجتماعی صورت نمی گيرد      
نگرش اخالقی دين زرتشت را در      
آيين جوانمردی هم می توان                    

همچنين حرمت نهادن بر         .  يافت
عهده و پيمان خواه بر مردمان               
خويش و خواه با مردمان بيگانه            
از احکام مهم اخالقی اوستايی               

 و   »منشور کورش  «است که در       
 ديده می         »کتيبه داريوش    «در     
عمق فکر رواداری،        .  ..  شوند

مردم دوستی، راستگويی و اخالق     
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عدم خشونت را در دوره ساسانی             
در افکار و نوشته های مانوی می            

اين فکر مدارا و انديشه           .  ...  بينيم
گذر از خود و خواست های خود و          
رعايت خير ديگری، در خصلت             
درويشی و جوانمردی ايران بعد از        

بسياری از   .  اسالم هم وجود دارد        
نمونه های فکر خشونت پرهيزی            
را در اندرزنامه های ايران پس از          

اين ادبيات  .  اسالم هم می توان يافت    
خشونت پرهيز و مداراجو با سعدی       

... شيرازی به اوج خود می رسد              
متاسفانه به نظر می رسد که اين                
فکر عدم خشونت تاثير مهم و                      
بسزايی بر عملکرد سياستمداران و       
دولتمردان ايرانی در يکصد سال             
گذشته نداشته است و به طور کلی            
اين فرهنگ خشونت پرهيز تبديل به      
ارزش های اخالقی مشترکی در              
 ."ميان شهروندان ايرانی نشده است

 

پس معلوم شد که علت خشونت های     
گسترده حکومت های ديکتاتوری           
در ايران، از سلطنت پهلوی تا                    
جمهوری اسالمی، عدم توجه به               
سنت ها و مذاهب باستانی ايرانی             

اگر مردم طبق اوستا عمل            .  است
ميکردند، يا مانند قيصر جوانمردی       
ميکردند و پند و اندرز های سعدی          
را بهتر به گوش ميگرفتند، آنوقت           
در تاريخ ايران نه ساواک وجود               
ميداشت و نه ساواما؛ نه شکنجه و            
سرکوب پادشاهی محلی از اعراب        
ميداشت و نه قتل عام و جنايت                    

اگر چنين استثمار خشنی        .  اسالمی
بر اقتصاد سرمايه داری ايران                  
حاکم است، اگر کارگران از حق              
تشکل محرومند، اگر هر حرکت              
اعتراضی کارگران برای گرفتن             
دستمزدهای عقب مانده، ايجاد                   
تشکل و يا ممانعت از وخيم تر شدن    
شرايط کار و زيست شان با                          
خشونت شديد، شالق و زندان پاسخ        
ميگيرد، به اين خاطر است که                    
کارگران خوب زرتشت و مانی و            

بايد به طبقه    !  سعدی را نفهميده اند     
کارگر گفت که قبل از مبارزه برای        
حق تشکل، افزايش دستمزد يا                    
دريافت دستمزدهای عقب مانده،             
کمی سعدی و اوستا بخوانند، به                 

١٢٧شماره   
محافل درويشان سرک بکشند و         
باالخره اول خشونت افقی را حل       
کنند، آنوقت  خشونت عمودی              

 . خود حل خواهد شد

 

پس از اين کلی بافی ها سوال                 
صريحتری در مورد مبارزه                
مردم برای سرنگونی مطرح               

مسئله دوم اين است که        ":  ميشود
اگر جنبش دموکراسی خواهی ما       
ايرانيان، عمال با مشکل و بن                
بست مواجهه شده، اين بن بست           
آيا مجوز اخالقی و مشروعيت            
سياسی برای اعمال خشونت                 
متقابل به منظور دفاع و به عقب         
راندن خشونت گران، ارائه می          
کند؟ آقای جهانبگلو واقعا به چه           
دليل عقلی و مالک تاريخی، اين         

که در بسياری      (خشونت متقابل      
از جوامع، مردم در مقابل                        
سرکوبگری ماموران و برای              

بکار می گيرند، از    )  دفاع از خود  
نظر جنابعالی و ديگر مدافعان             
جنبش بی خشونت، دفاعی                      
مشروع و اخالقی تلقی نمی                    
شود؟ اينجا است که بسياری از            
جوانان پرشور و آزادی خواه               
کشور، اين سوآل استراتژيک را       

پس :  در مقابل شما گذارده اند            
برای باز کردن مسير، عمال چه          

 "می توان کرد؟
 

اما هيچ پاسخ صريحی به اين                
همان عبارت   .  سوال نمی گيريم     

پردازی های موهوم، مبهم و کلی      
درباره اخالق شهروندی و                     
خشونت پرهيزی مدنی بهم بافته         

در پی عبارات پر                  .  ميشود
فلسفی يک        -طمطراق اخالقی       

تالش حسابگرانه بازاری خوابيده    
مثل يک تاجر خوب با              .  است

پختگی و   "تعريف و تحسين از          
مردم دارد سر شان      "  بلوغ مدنی 

شيره ميمالد تا از سرنگونی                   
طلبی منصرف شان کند و قوطی       

اخالق "بگير و بنشان                                 
را "  پختگی مدنی "و  "  شهروندی

 . به آنها قالب کند
 
خشونت هميشه قابل توجيه است     "

و نگرش های ايدئولوژيک در             
تاريخ هميشه به توجيه آن                         

ولی خشونت هيچگاه   .  پرداخته اند 
در حقيقت هر        .  مشروع نيست   

دستگاه و نظام سياسی ای که                 
خشونت اعمال کند، خود نيز به           

تدريج زندانی و باالخره قربانی           
ما فقط با      ..  .خشونت خواهد شد     

. خشونت سياسی روبرو نيستيم            
من خيلی خوشحالم که می بينم                

 از    خشونتی حتا به طور مدنی             
سوی شهروندان ايرانی عليه                  
مسئوالن و ماموران اعمال نشده         

اين نشاندهنده پختگی و             .  است
بلوغ مدنی شهروندان ايرانی و به       

 ....  ويژه جوانان مملکت ما است     
اگر شهروندان ايرانی دست به              
خشونت می زدند، اين نه تنها راه         
را بر فرهنگ دموکراسی خواهی       
می بست، بلکه به نوعی هم                      
جامعه ايران را به خشونت بيشتر        
می کشيد و هم بستر نقد از توليد             
و بازتوليد انديشه های استبدادی و      
خشن و قهرآميز را آماده نمی                  

ولی در حال حاضر               .  ساخت
تجربه مدنی ايران برای بسياری         
از ملت ها آموزنده بوده است و              
می توان گفت که نقطه عطفی در         
جنبش خشونت پرهيز مردم ايران      

اگر جنبش مدنی ايران از          .  است
قابليت های اخالقی و خشونت               
پرهيز خود آگاهی يابد و آن ها را         
به عنوان افقی فکری و عملی در          
برابر چشمان خود قرار دهد، بی         
شک خواهد توانست با هر گونه           
اعمال خشونت از سوی هر فرد يا       
گروه يا نظام سياسی ای، مقاومت       
و برخوردی خشونت پرهيز                   

 .)تاکيد از ما است (".داشته باشد
 

جالب اينجاست که نوشين احمدی        
خراسانی که از فضای جامعه                
ايران آگاه است؛ درک کرده است       
که کار از کار گذشته و مردم                   
برای سرنگونی آماده ميشوند؛ از        
مباحث ميان جوانان، فعالين                    
آزادی زن و فعالين جنبش های              
اجتماعی ديگر مطلع است؛                     
متوجه شده است که ديوار ارعاب       
شکسته است و مردم دارند خود            
را برای نبرد آخر سازمان ميدهند       
و مجهز ميکنند، مستاصالنه                   
ميکوشد که از اين فيلسوف نخبه           
چند تا جواب روشن تر و صريح          
تر برای اقناع اين مردم و نسل               

. جوان متحول شده بيرون بکشد           
سوال ها صريح تر و پاسخ ها                 

. مبهم تر و موهوم تر ميشود                    
نوشين احمدی می پرسد که عده            
ای به اين روش ها نقد دارند و                 
ميگويند که نميتوان هر روش و            
استراتژی را در هر محيطی پياده       

و نتيجه   .  "کرد
  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

می گيرند که هر جنبشی در يک           
فضای همبسته از کنش و واکنش         
ها در تاريخی مشخص از زمان           
و کشوری معين، به دنيا می آيد و         
در همان شرايط ويژه، رشد می            
کند پس نمی توان مثال نمونه هند          

 ."و گاندی را سرمشق قرار داد
  

در پاسخ به اين سوال مستقيم،                 
آقای جهانبگلو، بار ديگر، طبق            
مذاهب باستانی ايران، سری به            

 : صحرای کربال ميزند و ميگويد
 
شکی نيست که بسياری از                     "

حرکت های سياسی و اجتماعی            
در يکصد سال گذشته در ايران             
فقط برای براندازی و نابودی                 
قهرآميز قدرت های حاکمه نبوده         

 و جالب اينجاست که از                   ."اند
اينجا با زيرکی کاسبکارانه ای              
خشونت در جامعه ايران را به               
چپ ها و کمونيست ها نسبت                   

قدرت طلبی و مبارزه           :  "ميدهد
مسلحانه و روش های قهرآميز              
نيز شعارهای کليدی به حساب می    

در جنبش چپ ايران بهای        .  آمدند
اصلی به آموزه های لنينيستی،              
مائوئيستی و گواريستی داده شده         
بود و بسياری از مواقع پيروی از        
آرمان ها مهم تر از واقعيت ها               

برای مثال عدم همکاری و          .  بود
همبستگی و بی توجهی بسياری           
از گروه ها و فعاالن چپ به                      
جنبش زنان در ماه های اول                    
انقالب نشاندهنده يک چنين طرز        

  ."فکری است
 

بايد به ايشان نه برای درک فلسفه        
غربی و معرفی آن به جامعه                   
ايرانی، بلکه برای زيرکی                       
سالوس منشانه در تحريف و                   
وارونه جلوه دادن حقايق جايزه            

تاريخ جامعه ايران از      .  داده ميشد 
مشروطيت تا کنون با يک                         
چرخش قلم اختياری، بصورت دو     

خشونت "قطبی ارائه راه های               
از يک سو و راه های              "  پرهيز

جنبش چپ و         "  خشونت آميز    "
و .  کمونيستی تصوير ميشود            

بالفاصله بدون هيچ ربط معينی به      
عدم همکاری و              "بحث به              
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همبستگی و بی توجهی گروه ها و           
اشاره "  فعاالن چپ به جنبش زنان        

صفت ديگری جز وقاحت        .  ميشود
برای توصيف اين روش سخيف               

 .نميتوان يافت
 

کمونيست ها که بيشترين سرکوب          
را در دست ديکتاتوری های                        
سرمايه دارانه حاکم بر جامعه تحمل   
کرده اند، عمال بعنوان مبلغين                     
خشونت و راه صاف کن خشونت            

در کل   .  در جامعه معرفی ميشوند       
اين مصاحبه طوالنی حتی يک کلمه      
در محکوميت روش های                              
سرکوبگرانه، جنايات و خشونت             
هار اين رژيم کثيف از زبان اين                

حتی .  فيلسوف نخبه بيرون نميايد         
خشونت و سرکوب دولتی را که               

خشونت "ايشان با يک نام خنثی،             
مينامد، نسبت به خشونت       "  عمودی

در "  خشونت افقی "در ميان مردم،      
درجه اهميت و اولويت کمتری                  
قرار ميدهد، اما با تحريف تاريخ و          
به شيوه ای غرض ورزانه با ژستی       

به کمونيست ها بعنوان         "  عالمانه"
سپس .  عامل خشونت اشاره ميکند       

بدون حتی يک اشاره گذرا به                      
سرکوب خشن زنان تحت اين رژيم        
و زن ستيزی عريان اين نظام،                   
اسالم و فرهنگ و مذاهب باستانی          

 آنها   اايران، که ايشان اين چنين ب            
" بی توجهی   "فخر ميفروشد، به            

کمونيست ها به جنبش زنان اشاره           
واقعا که وقاحت هم حدی            .  ميکند
جريانات چپ با تمام ايراداتی      .  دارد

که به سياست ها و مواضع شان                 
بخاطر حاکميت پوپوليسم، وارد               
است، تنها جريانات سياسی بودند            

. که از حقوق زنان دفاع کردند                   
ناسيوناليست های رنگارنگ الم تا         

اسالميست ها هم    .  کام لب نگشودند   
" شعار يا روسری يا توسری    "که با   

بهتر .  به سوی زنان يورش آوردند       
" راستگويی"است ايشان اول خود         

پندار نيک، گفتار نيک و رفتار      "  و  
را بياموزد و بعد به سايرين         "  نيک

 .درس اخالق بدهد
 

مبارزه ":  و باالخره نتيجه ميگيرد       
خشونت پرهيز بر عکس، مبازه ای       
مدنی است و به طور خودجوش از         

١٢٧شماره   
. ميان مردم صورت می گيرد              

عرصه ای که رهبران                               
کاريزماتيکی چون گاندی، لوتر        
کينگ و ماندال و حتا زنانی چون        
آکينو در فيليپين و آن سان سوچی       
در کشور برمه، به جنبش های             
خشونت پرهيز شکلی منظم و              
هدفمند دادند، ولی اين حرکت ها        
هميشه دارای ماهيتی مدنی و                
شهروندی و فرا ايدئولوژيک               

ابداع قانون و دفاع       ..  .  .بوده اند  
از قانون زمانی در ايران معنا              
می يابد که قانون درونی شده                 
باشد و قوه داوری شهروندان                
ايرانی قدرت انتخاب ميان خير و       

. شر در سياست را داشته باشد             
قلبی که قدرت تشخيص نازيسم و       
تفکيک آن از ليبراليسم را نداشته       
باشد دچار هيتلر و نازيسم می               

پس مهم مخالفت نيست بلکه     .  شود
داشتن بلوغ سياسی کافی برای            
دادن شکلی خشونت پرهيز به              

 " .اين مخالفت است
 

همين مثال ها از جمله خانم آکينو        
در فيليپين و سايرين نشان ميدهد         
که ايشان ميکوشد مردم را به                
کجا رهنمون شود و چه افقی بر           

. مبارزه و مطالباتشان حاکم شود       
بعالوه، اين حرکت ها نه                           
خودجوش بوده اند و نه                              

ايدئولوگ های    .  فراايدئولوژيک
رفرميست بورژوا به کمک کل           
دستگاه ايدئولوژيک حاکم بر                
جامعه کلی هزينه و نيرو                          
اختصاص داده اند تا حق طلبی            
مردم، خواست های عميق آنها             
برای يک دنيای بهتر، برای                  
آزادی، برابری، رفاه و يک                  
جامعه عادالنه را عقيم کنند، در          
چهاچوب مقيد، تنگ رفرميسم             

اجازه .  محدود و اسيرش سازند        
ندهند تا ريشه های استثمار،                  

تبعيض، نابرابری و خشونت                 
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و             

با .  طبقاتی را مورد نقد قرار دهند      
چماق و هويج، با سرکوب و                    
زندان از يک سو و ايدئولوگ                 
های رنگارنگ، آکادميا و مديا به        
مردم و جنبش های اجتماعی                   
برای تغيير هجوم آورده اند تا                 

نتايج .  عقيم و خنثی شان کنند               
واقعی و ملموس آنها را نيز داريم        

 .به عينه مشاهده ميکنيم
قدرت "مردم ايران بخوبی                       

را "  تشخيص ميان خير و شر             
تفاوت هيتلر و مدافعين            .  دارند

ريز و درشت  آن را با                                   
آنها .  آزاديخواهی تميز ميدهند         

آنها .  دشمن شان را می شناسند           
ريشه خشونت، فقر و فالکت و               
سرکوبی که زندگی شان را از هم        

خيزش .  پاشيده است، می شناسند      
مردم، اعتراضات گسترده و توده       
ای، استقامت قهرمانانه و پرشور        
آنها در ماه های اخير نيز برای              

. خالصی از شر اين دشمن است          
خشونت هار و وحشيانه حاکم                 
تاکنون اجازه نميداد تا مردم                     
بتوانند اوضاع را بدست خود                 
بگيرند، اما اکنون ديگر ديوار               
ارعاب شکسته است، هراس                  

" خشونت عمودی      "مردم از             
ريخته است و آمده اند تا بساط اين        

به همراه رژيم   .  قاتالن را برچينند  
اسالمی، همزادهای اصالح                   
طلبش، توجيه کننده و جيره                      
خوارش نيز بساط شان جارو                  

ها و  "  فيلسوف"بساط  .  خواهد شد 
که شغل شريف تر و        "  نخبگانی"

پر نان و آب تری از جيره                          
خواری رژيم اسالمی نيافته اند             

آنوقت مردم  .  نيز جمع خواهد شد     
بگويند، خدا  "  نخبگان"بايد به اين     

روزی تان را جای ديگری حواله        
 ! *کند

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  
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در نشريه جوانان کمونيست                    
امروز بيست و ششم آبان چند                 
پوستر با چند رنگ متضاد منتشر       

. شده جای تعمق و توجه دارد                 
بيراه نگفته اند که هميشه شعارها         
و پالکاردهای بلند شده اهداف و           
مقاصد هر جريان و جنبش                       
سياسی را با گرايشات خاص                  

همه .  طبقاتيشان نشان ميدهد            
جنبشها و حکومتها، همه احزاب         
و سازمانهای موجود در دنيای              

 همه اينها دارای                 ،امروز ما     
تمايالت و گرايشات طبقاتی                    
خاص خودشان هستند و بيطرف         

برخالف تعبير و                   .  نيستند
تفسيرهای مغرضانه و هدفدار              
مدافعين بورژوازی و قديسان                

 آنهم  با ژست های تو                  ،مذهبی
خالی دمکراسی خواهی و                        

 در اين دنيای سراسر        ،انصافشان
سياهی و نکبت که گند سرمايه               

 هيچ کس   ،داری همه جا را گرفته     
هر شعار و هر         .  بيطرف نيست  

حرکتی در هر گوشه ای از دنيا             
دارای جهت و رنگ طبقاتی                   

تمام تاريخ، تاريخ     .  خودش هست  
مبارزه طبقاتی است و به قول                 
مارکس سراسر تاريخ بشر را با           

 . خون و رنج نوشته اند

 

شعارهای عموم خلقی، همه مردم       
 توهماتی است که در    ،و همه با هم 

طول سالهاى طوالنى مبارزه                
طبقاتی در درجه اول ترفند و                  
اختراع سرمايه داران و همه                  
حاميان و چاکران اين نظام مبتنی        
بر استثمار و سود  و نابودی                     

در دنيای امروز         .  انسان است    
تالش آگاهانه بخش وسيعی از قلم        
بدستان و تئوريسينهاى مزدور              
سرمايه داری از مدارس و                       
دانشگاهها گرفته تا مساجد و                   
کليسا و همه تريبونهايی که در               

 براين معطوف است      ،دست دارند 
که يا بگويند انقالب نشدنی و                   
محال است و يا بيشرمانه منکر             
وجود تضادهای آشتی ناپذير                  

تضادهای آشتی     .  طبقاتی شوند    
ناپذيری که هميشه موتور و                     
محرک اصلی تاريخ جامعه                     

 تقالی اپورتونيسم و پوپوليسم برای بقا
 !  آذر16چند پوستر برای 

 کامران پايدار

. بشرى و جلو آمدن آن بوده است              
متاسفانه دراين ميان کم نيستند خيل         
عظيم جريانات سياسی غير                         
کارگری با انواع ژستها و                              
دکوراسيونهای چپ تر از چپ که           
عمال به دليل محدوديتهاى افق و يا           
منافع واقعى طبقاتيشان دقيقا در                
همان مسيری گرفتار ميشوند که               

گفته .  خواست اصلی بورژوازيست    
 بار  ،اند تاريخ دو بار تکرار ميشود      

اول تراژدی و بار دوم کمدی                       
 . مضحکی است

 

 تا  57در سه دهه گذشته از انقال ب         
امروز شاهد اين سير قهقرايی و                

هنوز در حافظه ها     .  دردناک هستيم 
.  فراموش نشده است          57سالهای    

بسياری از سازمانها و جريانات به         
اصطالح چپ و مارکسيست آندوره      

 و از   ،با آن همه ادعاهايی که داشتند     
صبح تا شب سنگ کارگر و                         
خلقهای ستمديده را به سينه می                  

 از توده ايها و اکثريتی های            ،زدند
گرفته تا مجاهدين و ديگران همگی        
شعار زنده باد خلقهای زحمتکش و         
مرگ بر آمريکايشان گوش فلک را       

همين حضرات بودند که    .  کر ميکرد 
بخاطر خوشبختی و رهايی خلقهای       
ستمديده برای خمينی جالد آرزوی         
سالمتی ميکردند و ميخواستند دست     
در دست آخوندهای جنايت پيشه               
جبهه متحد خلقشان را برای مبارزه       

همين آقايان  .  با آمريکا تشکيل دهند     
بودند که شعار ميدادند زنده باد خط         
ضد امپرياليستی و ضد استبدادی             

و از همان زمان           .  اما م خمينی       
جناحهای مرتجع، وحشی و قاتل              
حکومت اسالمی را به خوب و بد             

پيروی از خط امام      .  تقسيم ميکردند 
شعارشان بود و در مضحکه                       
انتخابات آن زمان همين توده ايها و         
اکثريتيها بودند که به خامنه ای                   
آدمکش بعنوان رئيس جمهور رای         
دادند تا مبارزه ضد آمريکايی کرده        

همين چپهای راست بودند که      .  باشند
جمهوری اسالمی را بخشی از                  
جنبشهای آزاديبخش ملی ميدانستند        
و برای رسيدن به سوسياليسم راه             

به رشد غير سرمايه داری را                      
. آخوندهای مرتجع تجويز ميکردند       

١٢٧شماره   
هنوز فراموشمان نشده که همينها      
بودند که سياستشان اتحاد و انتقاد       
با جمهوری اسالمی بود و برای         
بقای اين ماشين جنايت و                           
سرکوب کمونيستها را لو داده و          

 .  راهی شکنجه گاهها ميکردند

 

حکومت .  آنروزها گذشتند          
اسالمی به برکت وجود اين                    
متحدين مرتجع و ابله سياسى                

حتى .  قوام و دوام بيشتری يافت        
 ،وقتى خرشان از پل گذشت                  

همينها را بخشا در سينه ديوار              
اما .  گذاشتند و ممنوع شان کردند     

اين خط پايبند تر به نظام است که        
اين کدورتها را در دلش                             

 سال جنايت و قتل،       30!  نگهدارد
 سال گرسنگی و فقر و                        30

 سال ستم بر زنان و  30بيحقوقی،  
 سال شکنجه     30آپارتايد جنسی،     

 سال حاکميت            30و اعدام،            
آدمکشان حرفه ای براين جامعه         

 . تحميل شد

 

جای بسيار تاسف دارد که امروز      
 سال جنايت و                 30پس از           

آدمکشی جمهوری اسالمی با               
همه باندهای منفور سياه و                       

 که هر يک از آنها در               ،سبزش
مقطعی رسالت سرکو ب و قتل و       

 ،جنايت را به دوش کشيده اند                
حال که زير فشار هجوم و                       
طغيان ميليونی مردم در لبه                    

 برخی    ،پرتگاه قرار گرفته اند          
جريانات غير کارگری با نام                 
منصور حکمت و حزب                           

 جامه            ،کمونيست کارگری           
. ناميمون سبز بر تن پوشيده اند           

آيا ميخواهند همان راهى را                    
بروند که کيانوری ها و فرخ نگه        

 دارها رفتند؟ 

 

در جوانان کمونيست امروز سه         
پوستر به رنگهای سرخ کمرنگ،     

با شعارهای   !!!  صورتی و سبز    
" آزادی و برابری و انسانيت             "

سير نزولی    .  منتشر شده است       
رنگ پوسترها از سرخ به سبز و       
نقش انسانيت بر آنها به جای                  
انقالب کارگری و حکومت                    

 به درستی روند              ،سوسياليستی
چرخش به راستی را که از مدتها        
پيش بر اين حزب حاکم شده را             

اينجا يک تير با دو       .  نشان ميدهد 

شعار :  نشان زده شده است                 
را "   انسانيت    ، برابرى    ،آزادى"

بارها سلطنت طلبان در متن پرچم      
. سه رنگ به تظاهراتها آورده اند       

اين اعالم هم شعارى با اين بخش          
نشان دوم همراهى با سبز         .  است
تزهائى که با دم نازکش هم        .  است

نميخواهد به موسوى چيزى بگويد     
و با شرطى بيهوده اين حضرت            
قاتل از جمله رفقاى خود ما را                

 خوب       ،ميکند"  همراه مردم      "
معلوم است براى حسن نيت                     

. پوستر سبز هم منتشر ميکند                  
واقعا از يکى از شهروندان                      
اروپائى و هر آدم سياسى بپرسيد         

 ، برابرى      ،آزادى"که شعار               
روى رنگ سبز را با          "  انسانيت

نيمچه چپ هم عوضى ميگيرند؟         
فورى ميگويند طرفدار موسوى          

اما اين سمپاتى و نزديکى          .  است
قطره چکانى در شعارها و رنگ         

 محصول          ،به سبز دولتى                  
سياستهای راست و تصميم آگاهانه     
ناسيوناليستى و پوپوليستی خط             
حاکم حميد تقوايی براين حزب              

 . است

 

قلم گرفتن شعارهای انقالب                     
کارگری و جمهوری سوسياليستی     
نشانه بی اعتقادی کامل اين                      
جريان به نيروی طبقه کارگر                 
برای انقالب اجتماعی و رهايی            

اين دوستان     .  کل بشريت است        
سابق بدجوری جايگاه و تکيه                 
گاههای فکری و طبقاتيشان را از       

اين بحران       .  دست داده اند             
 برای  ،پوپوليسم است که برای بقا     

اجتماعی شدن به هر ريسمانی               
اهداف و تمايالت      .  چنگ ميزنند  

غير کارگرى و غير کمونيستى            
اين پوپوليسم است که فکر ميکند          
اگر بمبی از آسمان نازل شود                 

 اگر     ،شايد فرصت ساز باشد              
رنگهای سرخ سبز شوند شايد                

 اگر موسوی و     ،فرصت ساز باشد  
باشند شايد      "  مردمی"کروبی      

فرصت ساز باشد، اگر حکومت           
انسانی جای حکومت سوسياليستی    
 ! را بگيرد شايد فرصت ساز باشد

 

و جالب اينست که اين حزب                    
ديروز مدعى بود جامعه چپ اندر      

 و امروز به                         ،چپ است        
رويگردانی از هويت و شعار                

 سوسياليستى و 
  ١٣صفحه 
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رژيم هار اسالمی فضای جامعه          
را بشدت ناامن و تروريزه و                   
فشار بر فعالين سياسی و خانواده         

. هايشان را مضاعف کرده است         
خواستار به   "  قوه قضائيه  "رئيس   

اجرا درآمدن سريع کليه احکام              
سياسی توسط دادستانهای استانها       
شده، احکام اعدام بسياری صادر        
شده، اعدام فعالين سياسی را آغاز       
کرده اند، تيم اعدام رژيم به                       
کردستان اعزام شده تا پس از                 
احسان فتاحيان، يازده فعال                      
سياسی ديگر، از جمله يک زن را     

همين برنامه را برای      .  اعدام کنند 
ساير زندانها در نقاط مختلف                  

 . ايران دارند

 

واضح است که کليه اين جنايات،         
در جهت منافعی فراتر از به اجرا       
درآوردن واجبات اسالميشان                
است، کامال و صرفا سياسی                   

اين تالشها لگد انداختن های     .  است
واپسينشان است، بحران آخرشان       

استيصالی که   .  را سپری ميکنند     
رژيم به آن دچار گشته، درنده                
خوئيش را تشديد کرده، ميخواهند       
کشتار کنند و خون بپاشند تا بمانند       
و سرنگونيشان را به تعويق                     

در حقيقت، فضای             .  بياندازند
نفرت از سراپای حکومت و                   
قوانين پوسيده اسالميشان همه جا        

مردم حکم به    .  را فرا گرفته است    
رژيم اين  .  سرنگونی رژيم داده اند   

را فهميده و اين گونه عنان                         
گستردگی .  گسيخته جنايت ميکند     

فضای سرنگونی طلبی به حدی           
رسيده که جنايتکاران اسالمی               

شده حکومتی و     "  ليبرال"امروز   
بی "سربازان بی مواجبشان در            

نيز "    صدای آمريکا "و  "  بی سی 
ديگر قادر به انکار و حاشای آن           

 .نيستند

 

خيال باطل و خواب خوش رژيم          
برای تکرار کشتارهای دهه                   
شصت و جنگ افروزيش در                  
منطقه نيز به بن بست رسيده                    

 ،"جنبش سبز"افول 
 لزوم سازماندهی اجتماعی کمونيسم حول آزادی، برابری و رفاه

 

 سيروان قادرى

شرايط و توازن قوا به شدت         .  است
با هر  .  به نفع مردم تغيير کرده است     

حکم غير انسانی بيدادگاه ها و                    
ارگانهای جنايت رژيم، موجی از            
اعتراض و نفرت عليه کليت رژيم          
در سراسر جهان برپا ميشود و                   

سرنگونی را به عنوان تنها گزينه             
تالش جنايتکاران  .  محتوم تر ميکند   

سبز حکومتی هم با ايده های                        
اسالميشان در داخل و حمايت                    
گسترده هوادارانشان در خارج از          
کشور برای حفظ رژيم راه به جائی        

منفورتر از آن بودند که با              .  نبرد
ظاهرنمائی، گزينه مطمئنی در                 
مقابل سرنگونی رژيم شوند و مردم       

افول و انزوای سبز       .  را آرام کنند    
حکومتی در استراتژی و عمل را            

 –بايد به پرونده نيروهای ملی                    
به .  اسالمى به طور کلی اضافه کرد     

عبارت روشنتر، ادامه حيات                      
اسالميها،   –آلترناتيوهای طيف ملی    

بسته به تداوم و امکان مانور                        
بخشهای اپوزيسيون درون حکومتی    
بود و تمام اميدشان را به آن بسته               

اين استراتژی هم در درون         .  بودند
حکومت و هم نزد مردم به بن بست         

طيف وسيعی از مصدقی ها،      .  رسيد
توده ای و اکثريتی ها، اصالح                   
طلبان داخل و خارج و                                      
خدمتگزاران تبليغاتيشان در                       

و "  بی بی سی   "ارگانهايی همچون    
 که با استراتژی        ،"صدای آمريکا  "

نزديک و مشترک زير پرچم سبز           
محمدى متحد شده بودند، دوباره به         

روشن بود که              .  النه خزيدند      
مطالبات جامعه ای که مدرن ترين          
جنبشهای آزاديخواهانه و برابری           
طلبانه، از جنبش دفاع از حقوق                
کودک و زن تا اعتراضات سرخ              
کارگری و جنبش عليه اعدام و                   
آزادی زندانيان سياسی، از موئلفه           

 –های بارز آن بوده، از ملی                        
اسالميهاى ضد مردمی و آلترناتيو         
های ارتجاعی اصالح طلبان                      

ترديدى .  حکومتی عبور ميکند           
نيست که مادام جمهوری اسالمی            

 و اين نيروها در سايه               ،سرپاست
منحوسش به تبليغاتشان ادامه                      
ميدهند، تالش براى پيشروى                      
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سياست سرنگونی طلبانه و نقد            
سران اين جنبش بايد با قدرت                

 .پيش برود

 

اعتراضات سرنگونی طلبانه               
 ،مردم ايران با گذشت زمان                  

عالوه بر ناگزير بودن عبور                 
خواستها و مطالبات مردم از                 

 يکبار ديگر    ،کليت رژيم اسالمی   
و اينبار به گونه ای وسيعتر                    
جامعه و فعالين آن را در مقابل             
يک انتخاب واقعی و تصميم                  
تاريخی، ميان دو آلترناتيو کلی            
چپ و راست درشرايط جاری و         

سير .  فردای سرنگونی قرار داد      
رويدادهای ايران و مطالبات                
فرهنگی، سياسی و اقتصادی               
مردم، روز به روز اين واقعيت           
را روشنتر در مقابل ديد همگان          

 سوال مهمی که در              .قرار داد   
شرايط کنونی در مقابل فعالين              
کمونيست و سوسياليست جامعه         
قرار دارد ايناست که شرط تامين       
رهبرى چپ به مثابه يک                         
ديناميسم و افق ملموس و قابل               
انتخاب در سطح جامعه دارای             
چه ملزوماتی است و چگونه                 

 ميتوان به اين شرايط رسيد؟ 

 

اين نوشته فقط به بخشهائی از               
اين ملزومات در سطح فعالين               
چپ و کمونيست در جامعه اشاره      

قطعا بحث بر سر               .    ميکند
سازماندهی طبقه کارگر، تقويت        

 تشکيل     ،جنبش مجامع عمومی        
 و     ،شوراهای مستقل کارگری         

ضرورت اعمال رهبری جنبش         
کارگری در تحوالت گسترده               

 که جملگی موضوعات    ،اجتماعی
مربوط به بحث ميباشند، از اهم           
اين شروط هستند که بايد به                     

. صورت جداگانه به آن پرداخت        
خوشبختانه حزب ما دراين زمينه      
تاکنون حرف و سياست روشنى         

 . داشته است

 

نقد بی وقفه آلترناتيوهای راست        
 و ناسيوناليسم چپ 

کمونيسم کارگرى به عنوان يک         
اردوی قدرتمند سوسياليستی،               
تالش ميکند در ابعاد وسيع                       
اجتماعی پرچمدار خواستهای               
سرنگونی طلبانه مردم برای                  
رسيدن به آزادی، برابری و رفاه         

يکی از اهرمهای اصلی            .  باشد
رسيدن به اين مهم، نقد بيوقفه و             
بدون تخفيف آلترناتيوهای راست       
و همينطور ناسيوناليسم چپ                   

شناخت و درک واقعيات          .  است
مطالباتی جامعه، خصوصا در             
شرايط خفقان سياسی، يکی از               
ابزارهای مهم نظری سوسياليستها    
و کمونيستهاى کارگرى در تدوين      
استراتژی و نقد و حاشيه اى                    

در .  کردن نيروهای راست است       
غياب چنين نقدی، که يکى از                  
قلمورهاى مهم مبارزه سياسى               

 يکی از حلقه های اساسی            ،است
در تالش برای تامين رهبری                  
کمونيسم کارگری در جامعه گم            

بدين اعتبار، جريانات چپی     .  است
که ارزيابيشان از نقطه عظيمت           
مطالبات جامعه را نه در نيازهای       
واقعی طبقاتی آن، بلکه در                        

و "  اهللا و اکبر                "شعارهای      
ميبيند، هيچ  "  ميرحسين يا حسين   "

درک درستی از بافت طبقاتی                 
جامعه ايران و توازن قوای                      
موجود ندارند و اساسا نيازی به            
نقد آلترناتيوهای ارتجاعی راست       

يا در گوشه ای مينشيند و      .  نميبينند
سرخورده در سوگ عدم حضور        

، رخت عذا بر تن         "چپ مترقی  "
ميکنند و يا شروع به راست روی        

را در    "  اهللا و اکبر       "ميکند و        
" انقالب مورد نظرشان    "راستای   

 . توجيه ميکنند

 

اما برای يک جريان کمونيستی            
راديکال که استراتژی و نقطه                
عظيمت مبارزاتی و ارزيابی                 
اجتماعيش را از خواستگاه و                  
واقعيات طبقاتی جامعه گرفته                

  ١٣صفحه باشد، مسئله به     



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنگاه خود را   .  گونه ای ديگر است   
دخالتگر ميبيند و سازماندهی توده      
ای و نقد آلترناتيو بازار آزاد،                 
افشای راست سلطنتی و شبه                   
پارلمانی و نزاع طبقاتی عليه                 
مشروطه خواهان،                                         
جمهوريخواهان، چپهای                           
پوپوليست و ناسيوناليست و                    
آلترناتيوها وشعارهای غير واقعی     
و بی ربطشان برايش معنی عملی       

 .پيدا ميکند

 

از سوی ديگر، نگرشی که توده            
ای کردن چپ و تامين رهبری آن        
در سطح جامعه را در وحدت                 
طلبی با جنبشهای راست ضد                 
کارگری، با هر توجيهی ميبيند،           
چپ را از صحنه سياسی جامعه           

موقعيت عمومی      .  دور ميکند     
کمونيسم در جامعه را تضعيف             
ميکند و خود را به عنوان يک                
نيروی غير قابل اتکا و غير جدی        

چنين .  به حاشيه سياست ميراند         
جرياناتی با بازتر شدن فضای               
سياسی جامعه و تغيير توازن قوا،       
حاشيه ای تر شده و چپ جامعه              

اين نگرش   .  از آنان عبور ميکند      
در چپ، تماما در نقطه مقابل                  
طرح و تقويت افق آلترناتيو                     

شرايطی .  کارگری قرار ميگيرد     
کمونيست "که اکنون حزب                     

ايران بدان مبتال شده و      "  کارگری
سرنوشتی که حزب توده ايران             
بدان دچار شد مثال عينی چنين              

جامعه قبول        .  سقوطی است       
هژمونی چپ را هيچگاه از زاويه       
وحدت طلبی و بند و بستهای غير         

جامعه تشنه  .  طبقاتی آن نمی پذيرد   
راديکاليسم و افراطيگری چپ در      
انسانگرائی و آزاديخواهی و                  

 .برابری طلبی است

 

تشکيل شوراهای سرخ و طرح           
 مطالبات و شعارهای راديکال

 

پيشبرد و تقويت افق کمونيسم                 
کارگرى در جامعه نيازمند ايجاد         
تشکلهای حزبى و توده اى و                    

، لزوم سازماندهی "جنبش سبز"افول 
اجتماعی کمونيسم حول آزادی، برابری و 

 ...رفاه 
اردوى چپ جامعه تنها با               .  کارگری است   

قدرت تشکلهايش ميتواند به مثابه ابزاری                     
توانمند و کارا در مقابل نيروها و آلترناتيوهای         
ضد کارگری و سرخوردگان سياسی حاضر              

در شرايط  .  در صحنه سياست ايران قد علم کند       
کنونی، با توجه به ابعاد و گستردگی                                  
اعتراضات، نياز سازماندهی و سازمانيابی               

. حول مطالبات واقعی بيش از پيش حس ميشود        
تاکنون اپوزيسيون درون حکومتی رژيم و                  
نيروهای ناسوناليست پروغرب در داخل و                 

 تالش کرده اند تا ظرف سازمانيابی                 ،خارج
ما "،   "کميته های سبز     "مردم را از طريق            

تالش کردند با     .  و غيره تعريف کنند       "  هستيم
موج سوارى از اين اوضاع براى خود کالهى           
بدوزند و به تحريف خواسته های واقعی مردم           

 .و تقويت افقهای راست بپردازند

 

در مقابل چنين اوضاعی، ايجاد شوراهای                    
سرخ و طرح مطالبات واقعی مردم و آلترناتيو          
کارگری و شعارهای راديکال در سطح                         
جامعه، بايد به عنوان يک فوريت در دستور               
کار فعالين کارگری و کمونيستها و                                    

طبيعی است که در        .  سوسياليستها قرار گيرد    
غياب چنين تشکل و سازمانيابی ای، به                          
موازات شدت سرکوب و ايجاد فضای رعب و         
وحشت در جامعه، طرح مطالبات واقعی مردم         
ولو موقتا به عقب رانده ميشود و زمينه برای              
نفوذ گرايشات راست و آلترناتيوهای سبز                    

اين تنها سازماندهی   .  حکومتی فراهم تر ميشود   
کارگران و توده مردم آزاديخواه در تشکلهای            
کارگرى و راديکال است که ميتواند در چنين             
فضائی، اوال مانع از نفوذ گرايشات راست و              
ثانيا باعث طرح شعارها و مطالبات واقعی                  
مردم و تقويت اردوى کمونيسم و آزاديخواهى           

تشکيل شوراهای سرخ در محالت و در          .  شود
سطح جامعه، از طرفی از فشار سرکوب                      
حاکميت ميکاهد و از سوی ديگر امکان دخالت        
هرچه گسترده تر و مطمئن تر مردم در تعين               
تکليف نهايی با حاکميت و اعمال اراده و                        
ابتکارعمل مستقيم به دست مردم را افزايش                

شوراهای سرخ محور و مرکز ثقل                .  ميدهد
سازمانيابی توده ای با قابليت بسيج مردم حول           
خواسته های واقعی خود در هر شرايطی                      

از اينرو تبليغ ايده تشکيل شوراهای                 .  است
سرخ و سازمانيابی توده اى مردم، علی                          
الخصوص جوانان در چنين ظرفی، جزو                     
ملزومات پيشروی مبارزه امروز و طرح                    
آلترناتيو کارگرى براى رهائى جامعه از                      

 . *  وضعيت کنونى است

١٢٧شماره   

اين همه تناقض، اين همه نوسان،         !  رنگ سرخ رسيده است     
اين همه تضاد ناشی از چيست؟ بيگمان اين سئوالی است که               
امروز در اذهان کادرهای اين جريان شکل گرفته و با گذشت           

بايد با صراحت به رهبری اين حزب        .  هر روز تعميق ميشود   
اين راه قبال توسط           .  دوستان زياد خوشحال نباشيد         :  گفت

اگر .  تيزتر از شماها کوبيده شده و بجائى نرسيده است                        
 تنها عضوى ديگر    ، خود دانيد  ،ميخواهيد اينراه را تا ته برويد     
اتفاق .  مشروعه اضافه ميشود     –به خانواده بزرگ مشروطه       

 *. موفق با شيد. خاصى نمى افتد

کارگران توليد گستر  اخراج دسته جمعی
 !آسيا محکوم است

 از دو هفته پيش خط توليد در شرکت              ،بنا به خبر دريافتى     
توليد گستر آسيا به دستور سرمايه داران و عوامل کارفرما             

 نفر کارگران     40به بهانه های واهی تعطيل شده و همه                   
شرکت را اخراج و ظاهرا به مرخصی اجباری فرستاده                   

تلويحا به کارگران گفته اند چون شرکت تعطيل ميشود            !  اند
 ، در خانه بمانيد تا ببينيم چه خواهد شد         ،نيازی به شما نداريم   

و ظاهرا وعده پرداخت دستمزد آبان ماه را نيز به کارگران             
از هم اکنون کابوس شوم بيکاری و فقر بيشتر و              .    داده اند 

نگرانيهای روزافزون بر زندگی کارگران اخراجی و                        
اما اين همه داستان         .  خانواده هايشان سايه انداخته است           

سرمايه داران و عواملشان از قبل اعالم کرده بودند؛          .  نيست
قراردادهای کاری خيلی کم شده، شرکت با بحران مالی و                

 و حتی گفته بودند بدليل تعدادی              ،ورشکستگی روبروست  
قراردادهای کاری که بسته ايم حداقل تا پايان آذر ماه شرکت    

اما حاال ظاهرا قرار شده تا چند روز               .  تعطيل نخواهد شد    
 . آينده انحالل شرکت را اعالم نمايند

. اما بنا به اخبار موثق همه اين بهانه ها دروغ بوده است                     
اختالف مالی برسر سهم بيشتر بين سرمايه داران مالک                    
شرکت از يکطرف و بخاطر رها شدن از شر کارگران                      
قديمی و استخدام کارگران جديد با دستمزدهای کمتر و                       

 تصميم به   ،اعمال فشار و تحميل کار بيشتر از طرف ديگر           
بازسازی شرايط مناسب تری برای استثمار بيشتر کارگران         

تعطيلی و ورشکستگی   .  و کسب سود هرچه بيشتر گرفته اند      
شرکت اسم رمز اين تالش بيشرمانه آنهم به بهای انهدام                     

 ! زندگی کارگران و خانواده هايشان است

فرستادن کارگران به مرخصی اجباری هدفش ايجاد شکاف          
و متفرق نمودن صفوف کارگران در اعتراض به اخراج                  

عالوه براين هيچ معلوم نيست که آيا دستمزدهای                   .  است
آبانماه کارگران پرداخت خواهد شد يا نه؟ امنيت شغلی و                   
ممنوعيت هرگونه اخراج، پرداخت بيمه بيکاری مکفی و                
دستمزدهای مطا بق تورم و هزينه های روز زندگی حق                   

 . مسلم و ابتدائی ما کارگران است
 

 نفر کارگر قراردادی سفيد         40شرکت توليد گستر آسيا با           
 هزار تومانی از جمله      264امضا و يکطرفه با دستمزدهای       

مراکز توليد روکش و تودوزی و صندلی اتومبيل و طرف               
قرارداد ايران خودرو در جاده آدران اسالم شهر واقع در                  

 . * شهرک صنعتی زواره ای ميباشد

تقالی اپورتونيسم و پوپوليسم برای 
 ...!  آذر16 چند پوستر برای ،بقا



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اتحاد چگونه؟

دوستان عزيز من کارگر هستم در      
بخش نساجی و اعتراضات ما                
کماکان ادامه دارد برای پرداخت        

از چند ماه پيش       .  حقوقها و مزايا   
تعدادی را بازخريد کردند و هنوز      
تعدادی سرگردان بين اداره بيمه و     

. اداره کار و مقامات دولتی هستيم      
زندگی با اين شرايط خسته کننده           

اين اوضاع کارگران را در      .  است
همه .  اين مرکز هم پراکنده است        

داريم از اتحاد صحبت می کنيم             
ولی قريب به اتفاق پراکنده دنبال          

شما بگوئيد   .  کارهايمان می رويم    
چطور می شود باالخره بقيه را             

 .متقاعد کرد؟ نبايد پراکنده باشيم         
 .سارا عبدی از قزوين

 

 ،سارا عزيز

پراکندگى اگر در مواقعى نتيجه            
عدم وقوف کارگران به تشکل و           

 ، در مورد شما                 ،اتحاد باشد     
همانطور که اشاره کرده ايد چنين       

اگر همه داريد از اتحاد و         .  نيست
ضرورت و مبرميت آن حرف              
ميزنيد بنابراين معضلى برسر              
اهميت اتحاد کارگران وجود                  

اما در کنار اين درک                 .  ندارد
جمعى مبنى بر اتحاد کارگران باز      

اين .  عمال با پراکندگى مواجهيد        
يعنى افق     .  ديگر سياسى است        

روشن و مشترکى براى مقابله با          
سياستهاى کارفرما در ميان شما          
وجود ندارد و يا هنوز بوجود                  

براى کارگران مسئله   .  نيامده است 
اتحاد بسيار مادى و زمينى است           
اگر سياست روشنى که اين منافع         
عمومى را نمايندگى کند وجود              

 . داشته باشد

 

معضل شما در نساجيها مانند                  
بسيارى از صنايع ديگر بسادگى          

 ،اينست که با تعطيلى کارخانه              
 اخراجها و        ،تعديل نيروى کار       

 و بستن تدريجى       ،بازنشستگى ها  
بحران .  کارخانه روبرو هستيد        

اقتصادى فلج کننده جمهورى                 
اسالمى بر ابعاد اين اوضاع                    

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

افزوده و آن را عميق تر کرده                     
يک موضوع اساسى براى          .  است

همه شما امنيت شغلى و از دست               
ندادن کار و مقابله با بازنشستگى ها      
و بازخريدهائى است که عمال                    

معضل ديگر شما        .  اجبارى است   
مهار زدن به کارفرماها است که              
دراين اوضاع ناامن اقتصادى که            

 سو    ،براى شما بوجود آورده اند             
استفاده را بحد اعال رساندند و                    
حقوق و مزايا را يا سر وقت                         
پرداخت نميکنند و يا رسما باال                   

اينها را اگر به حال                    .  ميکشند
 اردوگاه بردگان      ،خودشان بگذاريد  

قديم را برپا ميکنند و دستمزد را به          
شما بايد تصميم        .  صفر ميرسانند   

بگيريد که در مقابل اين روند و اين          
آينده که براى  شما ترسيم کرده اند           
رضايت ميدهيد يا نه؟ اگر پاسخ                

 نتيجه کار اين است که         ،مثبت باشد 
هر کسى فردى در اين روند دنبال            
وضعيت خودش برود و اميدوار              

. باشد که چند ماه ديرتر بيکار شود         
دراين چهارچوب هر اقدام جمعى            
هم که مثال براى گرفتن بخشى از             

 در     ،طلب هايتان صورت دهيد             
بهترين حالت همان تومار نويسى و        
سرگردانى در کريدورهاى اداره             
کار و سر و کله زدن با مشتى                       
مزدور ادارى همين کارفرماهاست       

 . که هيچ نتيجه اى ندارد

 

اما اگر اين چهارچوب را نميپذيريد        
و متحدانه براى دفاع از شغل و                  
معيشت و حقوق تان ميخواهيد                   

 آنوقت بايد        ،کارى صورت دهيد       
سياست روشنى در تقابل با                           

آنچه که ما    .  کارفرماها داشته باشيد   
همواره پيشنهاد کرده ايم و امروز           

 ،بيش از هر زمانى ضرورت دارد        
.  است      سياست کنترل کارگرى             

کارفرما غلط کرده هر وقت دلش             
ميخواهد کارگر را اخراج ميکند و          

امروز هيچ   .  حقوقش را هم نميدهد      
سياستى نميتواند از نفس کار و                   

 ، حقوق پايمال شده کارگران        ،شغل
و مقابله با تعدى هاى کارفرماها               

تنها سياست کنترل           .  مقابله کند     
کارگرى است که کل اين بازى را            
قبول ندارد و وارد جدالى برسر                

١٢٧شماره   
بقاى اقتصادى و اجتماعى                       

 . خانواده کارگرى ميشود

 

و اگر شما سياست راديکال                    
 آنوقت      ،کارگرى داشته باشيد          

بالفاصله به تشکل راديکال                   
به .  کارگرى هم نياز داريد                

شوراى کارخانه و مجمع عمومى      
کارگران به عنوان ظرف اراده           
جمعى و توده اى کارگران نياز            

به اعتراض دسته جمعى        .  داريد
به تقويت اتحاد با           .  نياز داريد   

به .  ديگر کارگران نياز داريد           
همبستگى خانواده هايتان نياز              

اتحاد امرى است که در           .  داريد
متن هر تالش کارگران براى               
منافع عمومى شان حاصل ميشود      
و تداوم و تقويت اين اتحاد در                 
گرو تالش براى تامين همين                  

. منافع عمومى کارگرى است              
اتحاد کارگران امرى زمينى و             
واقعى است و با منافع زمينى و            

 . واقعى پيوند الينفک دارد

 

پيشنهاد فورى ما اينست که شما           
فعالين عملى و معتمدين کارگران      
جمع شويد و راجع به دورنماى            
اين وضعيت و چه بايد کرد                     

. حرف بزنيد و تصميم بگيريد             
موانع را بشناسيد و براى رفع آن        
و بسيج کل کارگران حول                       
سياستى راديکال و کارگرى                 

در گام اول با اجتماع      .  تالش کنيد 
در صحن کارخانه و يا هرجا که         
درست و موثر تشخيص ميدهيد          

 مجمع عمومى تان        ،شروع کنيد  
را برپا کنيد و تصميم را                            

 ،بصورت دسته جمعى بگيريد            
مطالبات فورى تان را طرح                  

از حقوقهاى عقب افتاده تا         .  کنيد
ممنوعيت اخراج و تمديد                         

. قراردادها و مسائل رفاهى                   
کارگران بايد دسته جمعى به اين         
سمت بروند که در مقابل سياست        
اخراج و تعطيلى روزافزون راه        

کنترل :  حل خودشان را ميگذارند    
شما تنها با يک سياست     !  کارگرى

روشن که به وضعيت عمومى و         
مشخص شما جواب دهد ميتوانيد       
هم اتحاد کارگرى و امر متحد               

 هم  ،شدن کارگران را متحقق کنيد    
تشکل واقعى خودتان را برپا                 

 و هم الگوئى براى ديگر              ،کنيد
کارگران در تقابل با تهاجم                      

به شما و      .  سرمايه داران شويد     

دوستانتان توصيه ميکنم يکبار              
ديگر کتاب کنترل کارگرى و                 
سواالت پيرامون اين سياست را           

 .    موفق و پيروز باشيد. بخوايند

  

 فعالين را به هم وصل کنيد

رفقا آيا زمان آن نرسيده فعالين با          
همديگر ارتباط بگيرند و                           
فعاليتهای خود را گسترش بدهند؟       
وقتی با هم باشيم قوی هستيم و                
می توانيم بيشتر تاثير گذار                       

تقاضای من از حزب            .  باشيم    
اتحاد کمونيسم کارگری اين می            
باشد که فعالين را به هم معرفی              
کند تا بشود بهتر مبارزات                         
کارگری را رهبری و هدايت کرد       
و بر اوضاع اسفبار اينجا غلبه               

ناجی سروری از            .  پيدا کرد     
 عسلويه

 

  ،ناجى عزيز

در هر مبارزه کارگرى فعالين               
گرايش راديکال بسرعت همديگر      

مضافا اينکه فعالين . را پيدا ميکنند 
کارگرى در اشکال ديگرى باهم          

ما هنوز سياست   .  در ارتباط هستند  
وصل کردن فعالين حزبى که                 

. همديگر را نميشناسند نداريم                
دراين زمينه با شما جداگانه                      

موفق و پيروز       .  صحبت ميکنيم   
 .  باشيد

 

مطالبه افزايش دستمزد در اين            
  اوضاع؟

در حالی که بحث حذف يارانه ها          
است اخراج کارگران نيز در                  

البته بايد  .  دستور کارفرمايان است  
اضافه کرد کارگران ماهها حقوق       
و مزايا و عيدی و غيره را طلب            
دارند و کسی به آنها پاسخی                      

داريم يواش يواش به آخر      .  نميدهد
سال نزديک می شويم و بحث                 
افزايش حداقل دستمزدها دوباره          
بحث گرم در ميان کارگران می            

ما . شود و اينکه چه بايد کرد                
آيا .  هنوز از کارفرما طلب داريم       

مطرح کردن افزايش دستمزد می       
تواند تاثيری داشته باشد؟ بايد اين         
را هم اضافه کنم که ما اينجا                      
متاسفانه براى هر نوع حرکتی              
برای متحد کردن کارگران و                  

 و به معنای         ،متشکل کردن آنها     
  ١۵صفحه واقعی کلمه             



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجمع تشکيل شود و کارگران               
 با      ،حرفهايشان را يکی کنند               

خيلی .  مشکل زيادی روبرو هستيم   
خوب می شود که در اين زمينه             

ما نيز تالش    .  بيشتر صحبت کنيد   
می کنيم پاسخ به اين سوال را                  
وسيعا در ميان کارگران پخش               

بحث هئيت داير در           .  ....  کنيم
مورد حذف سوبسيدها خيلی عالی      

ناصر .  دستتان درد نکند        .  بود
 رزمجو کارگر ايران خودرو

 

  ،ناصر عزيز 

در مورد اضافه دستمزد در همين       
اينجا .  شماره صحبت کرده ايم           

فقط اينرا ميگويم      .  تکرار نميکنم  
که کارگران در اين اوضاع                     
پيچيده که حکومت اسالمى                      

 ،سرمايه داران درست کرده اند           
نميتوانند تنها به گرفتن حقوقهاى          

. پرداخت نشده قناعت کنند                      
سياستى تعرضى الزامى شده که          
در خود مطالبات رفاهى کارگران      
و امنيت شغلى و مقابله با اخراج           

راه .  و غيره را در دستور بگذارد      
حل ديگر تسليم شدن به سير وقايع       
و پاکسازيهاى وسيع و اخراجهاى       
گسترده است که دورنماى فقر و           
فالکت بيشتر را در مقابل ما                    

خواست افزايش دستمزد   .  ميگذارد
و برخوردارى از يک زندگى                
انسانى حق مسلم ماست و بايد                 

مسئله .  صريح و وسيع بيان شود        
تاثير داشتن و تاثير نداشتن دقيقا            

اگر قوى   .  به قدرت ما برميگردد     
بميدان بيائيم و چرخها را                           

 تاثيراتى بسيار فراتر           ،بخوابانيم
از آنچه خواهد داشت که به                       
دستمزد و مطالبات ديگر                           
کارگران ايران خودرو مربوط             

بايد موانع اينکار را                   .  است
 .   بسرعت برداريم

 

در مورد مجمع عمومى و                         
ارگانهاى اعمال اراده توده اى               
کارگران بکرات صحبت کرده ايم     
و در شماره هاى بعدى بيشتر                  

در مورد آدرسها    .  صحبت ميکنيم 
بسيار ممنون و توصيه شما اکيدا          

 ...نامه ها 
همينطور از حسن     .  رعايت ميشود  

نظر شما در باره مباحث هيئت دائر        
حزب پيرامون حذف سوبسيدها                

کارگران بايد عليه        .  تشکر ميکنم   
موج فقر و گرانى و فالکتى که                    
حکومت اسالمى در مقابل ما                      
گذاشته اند برخيزند و راه حل خود          

 .  موفق و پيروز باشيد. را بگذارند

 

 وظايف سنگينى بر دوش داريم

رفقای حزب اتحاد کمونيسم                         
تاکنون فکر ميکردم            !  کارگری

 ،نقدهای شما اگرچه درست است            
اما فشار بيش از حد نقدهای شما                

شرايط .  ممکن است اغراق باشد          
خفقان و فيلتر بودن همه سايتها و              
خبرگزاريها دست ما را از                            
دسترسی هر روزه به مسائل کوتاه          

اما از آنجا که من در           .  کرده است  
 سنندجى که         ،سنندج سرخ هستم        

کارگران در اول مه در خيابانها با           
پرچم و پالکاردهاى سرخ کارگران       

 و   ،جهان متحد شويد  رژه رفتند              
سينه سپر کرده بوديم که کمونيسم            

. کارگری دارای پايگاهی قوی است     
امروز با سياستهای حککا و                        
حکمتيست بخش زيادی از فعالين            

چطور ميشود بقيه را      .  دلسرد شدند 
متقاعد کنيم که ميشود پرچم جنبش          
کمونيسم کارگری را بلند کنيم و                
دنبال گرايشات ملی مذهبی نيفتيم؟          
من معتقد هستم حککا و حکمتيست         
با موضعی که گرفتند ديگر                          
نميتوانند به جنبش کمونيسم                          

رفقا .  کارگری تعلقی داشته باشند         
. وظايف سنگينی بر دوش داريم              

دراين اوضاع رهنمودهای بيشتری      
برای جذب فعالين اين جنبش                       

کاوه از  .  بايد کارى کرد   .  ميخواهيم
 سنندج

 

  ،کاوه عزيز

دلسردى ناشى از تصورات و                     
اميدهائى است که منشا واقعى و                
مادى ندارند و يا اگر زمانى اين                 
اميدها منشا واقعى داشته اند ديگر           

کمونيسم کارگرى بعنوان        .  ندارند
يک جنبش هنوز قوى است و                      

١٢٧شماره   
فعالين زيادى با آرمانها و                         
سياستهاى اين جنبش خود را                 

اين دو حزب اما       .  تداعى ميکنند  
راه و روش و اهداف و سياست            

کسى که فکر        .  خود را دارند       
ميکند اين سياستها بجائى نميرسد      

کسى که   .  بايد به ما ملحق شود         
تاکنون فکر ميکرد ما زياده روى      
ميکنيم و امروز متوجه شده است       
که حق با ماست بايد بدون درنگ       
پرچم کمونيسم کارگرى را دراين      

کسى که فکر     .  اوضاع برافرازد  
ميکند نبايد ميدان را براى راستها      
و چپهاى موتئلف و منزه طلب              

 بايد امروز به         ،شان خالى کرد     
نه جامعه و نه      .  حزب ما يپيوندد   

. طبقه کارگر خودکشى نميکند            
جامعه براى تعيين تکليف بيرون       
آمده و کمونيسم و راه حل                         
کارگرى کماکان يک انتخاب                

کمونيستها و کارگران بايد      .  است
به حزبى بپيوندند که اين پرچم              
بدون تخفيف و راديکال و                        

اگر .  مارکسى را برافراشته است    
اينکار را نميکنند بايد بتوانند                 
آلترناتيو و حزبى معتبرتر و                  
مارکسى تر و کمونيستى                          
کارگرى تر و پراتيک تر و سر           

در مورد   .  زنده تر درست کنند        
رهنمود به فعالين در بحث                       

. جداگانه اى صحبت خواهيم کرد      
فقط اين را اضافه کنم که شوکه            
شدن و دلسرد شدن واکنش اوليه          

 تصميم  ، بايد جمعبندى کرد    ،است
اين .  گرفت و راه را ادامه داد             

کارى است که خود ما ناچار                  
شديم براى دفاع از هويت و                    
تاريخ و پرچم کمونيستى مان                

 .   موفق و پيروز باشيد. انجام دهيم

 

 ! چشم مان روشن،پوستر سبز 

رفقا برای جلوگيری از اينکه                
حزب کمونيست کارگری بيشتر        
از اين به دامن موسوی و کروبی        
نچرخد بايد شدت نقدهايتان را کم       

نشريه سازمان جوانان اين     .  کنيد  
هفته اين حزب نشان می دهد که          
به سيم آخر زدند و اين خطرناک         

چطوری .  است برای جنبش ما         
ميشود با رهبران اين حزب                    
تماس گرفت و به آنها گفت دارند         

 در داخل    .اشتباه محض می کنند     
ايران مردم از موسوی و کروبی        

اين حزب کمونيست   .  عبور کردند 
کارگری تازه دارد پوستر سبز            

؟ شهرام رسولی از    !چاپ می کند  

 اصفهان

 

  ،شهرام عزيز

اين تصور اشتباه است که گويا               
اين دوستان لج ميکنند و عکس              

اين يک  .  نقدهاى ما رفتار ميکنند     
انتخاب سياسى آگاهانه است و بايد     

کسى که     .  همينطور ديده شود         
پوستر سبز منتشر ميکند دارد                
ورودش را به يک کمپ و جنبش         
معين اينبار بصورت رسمى و               

اهميت اين     .  علنى بيان ميکند         
موضوع را بايد دريافت و به فکر        
بسيج جنبش حول اهداف و پرچم          

هر .  تاريخى کمونيستى اش شد         
کسى ميتواند از طريق اى ميل ها         
و آدرسهاى نشريات آنها با                        

مسئله .  رهبريشان تماس بگيريد      
اينست که اين اشتباه سياسى                     

 ، از سر بيخبرى نيست               ،نيست
انتخاب سياسى مبتنى بر يک                  
تحليل و يک نگرش رايج دراين           
حزب است که قدم بقدم اول با                  
موسوى و يک جناح رژيم آتش             
بس اعالم ميکند و بعد پرچمش را       

و معضل اما تنها      .  بدست ميگيرد 
 شعارى که    ،رنگ سبزشان نيست   

روى رنگ سبز کوبيدند شعار               
سلطنت طلبان است که بارها در           
تظاهراتهاى اخير خارج کشور            

 ، برابرى  ،آزادى:  "بيرون آوردند  
آن تحليل در برخورد        "!  انسانيت

با موسوى با آن شعارهاى جديد و        
اين رنگ سبز همه شان در و                  
پنجره خانه جديدى هستند که ما             
آرزويش را براى هيچ بنى بشرى       

اما مگر ميشود در مقابل         .  نداريم
انتخاب آگاهانه و آزادانه تعدادى          
انسان بالغ در محيط بدون اختناق         
اسالمى در اروپا حرفى زد؟ اتفاقا       

تمايز بايد عميقا نقد کرد تا                          
اجتماعى و طبقاتى جنبش                        
کمونيسم کارگرى از اين شبه                

 .سوسياليستها بهتر ترسيم شود       
 .  موفق و پيروز باشيد

 

رفقا مانع شويد اين حزب سقوط         
 کند

رفقا امروز نشريه جوانان                        
. کمونيست برای من هم ارسال شد     

معموال از اول تا آخر نگاهی سر          
سری می کنم بعد مقاالت را                     

اما اين شماره       .  مطالعه می کنم      
جوانان 

  ١۶صفحه 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمونيست را ديدم اول باور                      
واقعا به چشمهايم اعتماد         .  نميشد
به يکی از دوستان که              .  نداشتم

. همزمان آنالين بود خبر دادم                
ولی .  دوست داشتم من اشتباه کنم       

پوستری با     .  نه واقعيت داشت        
زمينه سبز و دو پوستر ديگر که            
رنگ سرخش پريده بود در مورد        

آيا .   آذر منتشر شده بود                  ١۶
کمونيسم کارگری واقعا با کله                
رفتن به دامان اصالحگران اين            
حکومت اجتماعی ميشود؟ لطفا            
رفقا نگذاريد اين اعضا اين                      
کادرها اين سرمايه جنبش                         
کمونيسم کارگری که منصور                
حکمت با خون جگر همه را دور         
هم جمع کرد اين چنين با کله به               
دامن آقای موسوی و کروبی                   

تنها تقاضای من بعنوان           !  ببرند
 ،يک کمونيست کارگری اين است     

که حقيقتا بعد از مرگ منصور              
حکمت با هيچ کدام از احزاب                 
نبودم ولی با دقت اين جنبش را و          
احزاب درون اين جنبش را دنبال         

 سعی کنيد اين دوستان را            ،کردم
متوجه کنيد که چگونه با                             
سياستهائی که اتخاذ ميکنند حتی          
فعالين جنبش را در داخل کشور           

خواهش ميکنم شما    .  دلسرد کردند 
 سوسن از کرج. کاری بکنيد

 

 ،سوسن عزيز

در سوال قبلى به همين موضوع           
آنچه .  و همين نگرانى پاسخ دادم        

از دست ما برمى آيد نقد روشن              
مارکسيستى و کمونيستى کارگرى    
و نشان دادن بيربط بودن مطلق             
اين خط و اين سياست جديد با نام           
و پيشينه حزبى است که منصور          

اتفاقا امروز  .  حکمت بنيان گذاشت  
آنچه که مهم است دفاع از حيثيت         
و سياست و خط انقالبى و                          
کمونيستى کارگرى منصور                   

اين ويژگى دوره       .  حکمت است   
انقالبى است که مترجعترين                   
مخالفين تحول راديکال جامعه              

ميشوند و انواع                 "  انقالبى"
اما غير        –انقالبات متفرقه             

را عرضه ميکنند و          –کارگرى   
چپهاى بدون اعتماد بنفس و قديم           

 ...نامه ها 
کمونيست راست ميشوند و اهداف و      
فلسفه وجودى و حتى سياستهاى               
ساده برخورد با جناح هاى                            

من هم  .  حکومتى را زمين ميگذارند   
مثل شما معتقدم که بسيارى از                    
کادرها و اعضاى اين حزب دارند           
وقت خود را تلف ميکنند و زندگى           
شان را به دست ارابه شکسته اى              
داده اند که با سر به سمت ناکجا آباد         

اميدوارم مستقل  .  متاسفم.  سير ميکند 
از هر دل چرکينى که از ما دارند              
تعدادى پيدا شوند و جلوى اين                     

. سقوط به ارتجاع سبز را بگيرند             
 سياست  ١٧٢ضميمه نشريه شماره     

روشن ما را در وجوه مختلف در              
برخورد اين جريان و حزب                         

" حکمتيست"دوقلوى سياسى اش           
از شما دعوت    .  بروشنى بيان ميکند   

ميکنم حزب اتحاد کمونيسم                          
پرچم .  کارگرى را تقويت کنيد              

کمونيستى کارگرى و انقالبى                     
منصور حکمت دراين حزب                      

به حزب خودتان      .  برافراشته است  
 .   موفق و پيروز باشيد. بپيونديد

 

  ويديو بالگهادست بدست ميچرخد

. رفيق آذر ماجدی هميشه زنده باشيد     
ويديو بالگهای عالی روی سايت              

بحث در مورد سران سبز       .  گذاشتی
دست به دست در ميان دانشجويان           

بعنوان شير زن جنبش           .  ميچرخد
آزادی زن و يک رهبر کمونيست            
کارگری از طرف خودم و دوستان         

. ديگر به شما خسته نباشيد ميگم               
 داوود

 

  ،داوود عزيز

دست شما و دوستانتان هم درد                    
توزيع ادبيات کمونيستى             .  نکند

کارگرى و مقابله سياسى با                           
جريانات ارتجاعى که هدفشان عقيم      
کردن و اسالميزه کردن تالش مردم      
براى آزادى است بسيار ضرورى          

زنان در تحوالت اخير گوى        .  است
سبقت را از تاريخ صد ساله آن                   
جامعه و چه بسا تحوالت مهم                      

بگذاريد .  سياسى جهان ربوده اند          
اين شهامت و جسارت انقالبى و               

١٢٧شماره   
حق خواهى و تسليم ناپذيرى                  
زنان عليه آپارتايد جنسى و                     
اسالمى به همان صورت واقعى         

حتما شما لفظ        .  اش بيان کنيم       
را سهوى بکار           "  شير زن     "

 اما در فرهنگ سياسى             ،ميبريد
ناسيوناليستى که مردساالرى يک    

 اول به زنان            ،مشخصه آنست   
شجاع و مبارزه و انقالبى يک              
هويت مردانه منتسب ميکنند و يا        

" شير"زن بودنشان را با سمبل           
به هر حال يک     .  توصيف ميکنند 

هدف مبارزه آزادى و رهائى زن       
اينست که معيارها و سمبل ها و           
ارزشهاى فکرى و فرهنگى                  
مردساالر را درهم بکوبد تا                   
هويت انسانى زن و مرد و                       
برابرى اجتماعى شان به فرهنگ     

تالشهاى .  عامه تبديل شود              
خستگى ناپدير رفيق آذر ماجدى        
در طول ساليان طوالنى از جمله        

. همين هدف را دنبال کرده است         
 . موفق و پيروز باشيد

 

با افتخار از مواضع حزب دفاع           
  می کنم

رفيق سياوش عزيز سالم و خسته      
نقد شما را بر موضع              .  نباشيد

. حزب کمونيست کارگری خواندم   
با احساس افتخار در محافل                    

دوستان از مواضع حزب اتحاد             
. کمونيسم کارگرى دفاع می کنم          

زنده باد  !  زنده باد منصور حکمت   
! حزب اتحاد کمونيسم کارگری           

 .مهرداد از تهران

 

  ،مهرداد عزيز

براى جلب   .  از لطف شما ممنونم      
. دوستانتان به حزب تالش کنيد             

براى شناساندن بيشتر حزب و               
اهداف کمونيستى کارگرى اش             

افتخار اين حزب و         .  تالش کنيد  
کارهاى مثبتى که انجام داده است        
متعلق به همه شما اعضا و                        

موفق و تندرست    .  کادرهاى آنست 
 .  باشيد

  

 مطلب زير رو کننده بود

رفيق سياوش با تشکر از مطلب           
کمونيسم کارگرى و انسان                    "

. زير رو کننده بود      .  شما"  گرائى
 .سپهر از اراک

 

 ،سپهر عزيز

موفق .  با تشکر از حسن نظرتان        
 . *و پيروز باشيد

 تلويزيون يک دنياى بهتر
 و ٨ صبح بوقت لس آنجلس و ٩سه شنبه ها ساعت 

تکرار .  پخش ميشود١نيم شب بوقت تهران از کانال 
 و نيم ۴ صبح لس آنجلس و ۵آن يکشنبه ها ساعت 

 . عصر تهران است
 

ست،      .  برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است  ي بيطرف ن
اه و                 .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب مدافع حقيق

ی                   . سعادت انسانها است  ست ي ال رای يک جمهوری سوسي ما ب
ه                  . مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

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 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ناصر اصغری در جواب نقد                  
رفيق سياوش دانشور چند خطی          
ليچار نامه و فحش به اضافه يک          
جمله استدالل در سايت روزنه              

به جز پوزخند    .  منتشر کرده است   
و ابراز تاسف برای اين عضو               
کميته مرکزی حکک و ادبيات              
اين حزب گويا کار ديگری                       

نقد سياسی و آوردن     .  نميشود کرد 
برايشان .  فاکت فايده ای ندارد           

و به بازی گرفته    "  اجتماعی شدن "
شدن توسط خاتمی چيهای قاتل و         
اپوزسيون راست مهمتر از                     

سالهاست که       .  کمونيسم است      
منصور حکمت و کمونيسم                      
کارگری را خاک کرده اند و از             
روی آن به سمت پوپوليسم رد                

حکک هم در کنار              .  شده اند    
ها قبول کرده اند که      "  حکمتيست"

را "  توده ها "کارگر و سوسياليسم    
استداللشان در برابر      .  رم ميدهد  

: خاک کردن کمونيسم اين است            
حتی يك اطالعيه ديگری از                 "

حزب آمونيست آارگری بدون            
زنده باد جمهوری                 "شعار         

آزادی، برابری،  "و  "  سوسياليستی
منتشر نشده    "  حكومت آارگری   

ای از حزب           هيچ نشريه   .  است
آمونيست آارگری بدون                           

آزادی، برابری،         "شعارهای         
زنده باد    "و    "  حكومت آارگری   

منتشر "  جمهوری سوسياليستی     
 ."اند نشده

 

. خود را به جاده خاکی ميزنند                
به !  گويا با قبيله کورها طرفند            

بيانيه "عنوان نمونه ميتوان به               
حزب کمونيست کارگری ايران           

 آبان و          ١٣درباره تظاهرات          
در سايت روزنه     "  انقالب حاضر  

توجه کرد که شعار حکومت                   
. کارگری در آن حذف شده است          

اما مهمتر از اطالعيه ها و                        
نشريات اين حزب که بيشتر                    
مصرف داخلی دارد تبليغات اين         
حزب در تلويزيون کنال جديد و           
برنامه ده دقيقه ای حميد تقوايی             
است که در آن شعارهای حکومت      
کارگری و سوسياليستی با باد مد          
روز خرده بورژوازی به                          

 

 !فحاشى در مقام قرص مسکن
 

 هرمز شيرازی

. حکومت انسانی تغيير کرده است          
رفقاى ما هم گفتند نه الزاما در                    
نشريات بلکه در تبليغات حزبى                

تازه بعد خودتان گفتيد      .  حذف شدند 
ديگر .  که اين شعارها همطرازند         

چرا عصبى ميشويد؟ اينها هر روز        
. با باد راست تغيير جهت ميدهند              

يک روز بخاطر تبليغات جمهوری        
اسالمی عليه اسرائيل اومانيسم                 
نداشته شان را در برابر بمباران               
مردم غزه زير فرش ميکنند و به               
اعضای خود اعالم ميکنند که                     

 و يک         ،"اومانيسمتان گل نکند        "
روز بخاطر به بازی گرفته نشدن            
توسط راست اومانيسمشان گل                  
ميکند و با سلطنت طلبها و کهنه                 
پاسدارهای اصالح طلب در خارج         
مخرج مشترک حکومت و انقالب          

اخيرا به صدای   .  انسانی را ميگيرند  
آمريکا اعالم کرده اند که با                           
خاتميچيها و سلطنت طلبها و                       

يک حرف مشترک را         "مجاهدين   
فقط سليقه      "اختالفشاف      "  ميزنند
" همخون"است و با هم         "  بيانيشان
ميخواهند با توبه کردن از         !  هستند

. سوسياليسم همرنگ جماعت بشوند    
جامعه "شعار جديدشان ترجمه                 

برای .  راست ليبرال است      "  مدنی
اپوزيسيون راست پرچم سفيد تکان        

دارند به راست اعالم                .  ميدهند
ميکنند که ديگر دندانهايشان را                  

 دموکرات و حقوق                ،کشيده اند     
 کبريت بی خطر          ،بشری شده اند      

 تا شايد در     ، خودی شده اند    ،شده اند 
فردای ايران اجازه داشته باشند                 

 . رئيس پاسگاه جايی بشوند

 

کمونيسم ماکسيماليستی منصور              
حکمت را نه تنها تخفيف حدت داده         
اند بلکه تا مغز استخوان پوپوليستی       
و راست کرده اند تا به مذاق توده              
ايها و طرفداران موسوی قاتل                    

آنقدر شيفته قدرت شده      .  خوش بيايد 
اند که هر اپورتونيسمی را مجاز              

حکک .  شوند"  توده ای  "ميدانند تا     
احتماال به اين  نتيجه رسيده که                    
انقالب ايران انقالبی با نيروى                   
خرده بورژوازی و با اهداف ليبرال      
و برای جامعه ای ليبرال خواهد                

برای همين خود را بشکل               .  بود

١٢٧شماره   
شعار .  ليبرالها بزک کرده اند           

سوسياليستی و کارگری که برای      
پز ليبرالشان مضر و زيادی است     
را از ويترينشان به سايه يا پشت          
صحنه برده اند و کاالى جديد را          

ادبياتشان هم      .  عرضه ميکنند     
ديگر به      .  عوض شده است           

سرمايه دار حرفی نميزنند و فقط        
آيت اهللا های ميلياردری که با       "با  

دزدی اموال مردم را چپاول                  
بعضى .  کار دارند    "  کرده اند    

وقتها سلطنت طلبها تندتر از اينها      
 ! حرف ميزنند

  

برای اينها منصور حکمت بدرد         
 راه نفسشان را بسته             ،نميخورد

 و روی دوش پوپوليسم و           ،است
ولی به  .  بادبانشان سنگينی ميکند   

راحتی نميتوانند کمونيسم و                    
حکمت را از ويترينشان جدا                  

 ، اسمشان را عوض کنند             ،کنند
باب ميل راست شوند و با گردن          
افراخته اعالم کنند که                                 
شمشيرهايمان را زمين گذاشته           

 لنين و   ، حقوق بشری شده ايم     ،ايم
 و    ،مارکس را خاک کرده ايم             

. انقالب کارگری نميخواهيم                 
چون .  نميتوانند چنين کاری بکنند    

آنوقت بايد بروند زير مجموعه            
شاگرد .  حزب مشروطه بشوند        

شوفر شبه ليبرالها و کهنه                        
پاسدارهای اخيرا حقوق بشری           

حکک نميخواهد شاگرد       .  بشوند
شوفر جريانان متشکل و ميليتانت     
ناسيوناليستها و شبه ليبرال ها               

برای همين در حد نيازش         .  بشود
پز کمونيسم کارگری را در                      

فکر ميکنند  .  ويترينش نگه ميدارد   
با تبليغاتى که انگشت تو چشم                 
کسى نميکند دل مردم را بدست             
مى آورند و در اقشار ناراضى              
ميانى و باالى جامعه نيرو                         

با چه زبانى بگويند که         .  ميگيرند
نميخواهد با سبز دولتى و موسوى       
ها دربيافتند؟ ميخواهند صريحتر        

ميپندارند .  وارد صف سبزها شوند   
که مردم راست و  سبز و ليبرال            

 سعی ميکنند بگويند ما           ،شده اند  
سبزتر و ليبرالتر و دموکرات تر          
هستيم تا از صف جا نمانند و خود        

نگه "  آقای موسوی    "را کنار          
جديدا تغيير رنگ هم داده         .  دارند

اند و در نشرياتشان پوستر سبز             
 و خواهان اتحاد           1چاپ ميکنند   

از چپ چپ تا راست      "اپوزسيون  
 . شده اند" راست

 

سوال اينست مگر اين سياست هر       
ناسيوناليست و اصالح طلب                   
حکومتى نيست؟ فرق شما                        

 *چيست؟ 

 

نشريه جوانان کمونيست           (  1 
پوستر سبز جديد       -  429شماره   

عالمت .  حکک ضميمه است           
چون در ايران   .  قرمز از من است    

هم جوانان با سبز همين کار را             
 .) ميکنند

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

برنامه طبقه کارگر براى يک دنياى بهتر 
!آزادى جامعه است  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آذر ماجدی بدعوت انجمن                        
دانشگاه اقتصاد لندن         "  امنستی"

London School of  
Economics   ١۶  دوشنبه 

نوامبر در اين دانشگاه در مورد           
وضعيت زنان و جنبش آزادی زن      

عنوان اين         .  سخنزانی کرد        
آپارتايد جنسی و            :  "سخنزانی

آذر .  بود"  حقوق زن در ايران         
ماجدی در اين سخنرانی به                      
موقعيت جنبش آزادی زن در                  
ايران و در جنبش عمومی مردم           

وی .  عليه رژيم اسالمی پرداخت      
در ابتدا گفت که در اين سخنرانی         
قصد دارد برخی افسانه های                   
موجود در مورد جامعه ايران و            
جنبش آزاديخواهانه مردم را                  
بشکند و واقعيات جامعه را از                
پس تعابير رسانه های بين المللی         

او در اين مورد            .  بيرون کشد   
صحبت کرد که پيش از اين                      
جامعه ايران را يک جامعه                      
اسالمی می ناميدند ولی اکنون با          
خيزش اخير مردم، دنيا دارد به             
واقعيات جامعه ايران، واقعياتی          
که ما نزديک به دو دهه است بر           

او .  آنها پای ميفشاريم آگاه ميشود       
به وجود يک جنبش وسيع و                     
عميق عليه رژيم اسالمی، برای           
آزادی زن و سکوالريسم در                   

 . ايران اشاره کرد

 

آذر گفت که جنبش حقوق زن در          
ايران با به قدرت رسيدن رژيم              
اسالمی وارد يک فاز نوينی از             

اولين اعتراض    .  حيات خود شد      
وسيع عليه رژيم اسالمی توسط            
زنان و برای حقوق شان شکل               
گرفت با اين اعتراض وسيع ضد         
دولتی، جنبش نوين حقوق زن در        

آذر ماجدی گفت    .  ايران متولد شد   
که جنبش حقوق زن پس از                       
مقاومت ها و اعتراضات اوليه که       
بعضا به عقب نشينی رژيم منجر         
شد، با سرکوب خونين جامعه در         

 سرکوب شد ولی در               ۶٠سال    
اشکال مقاومت های فردی و                  
سرپيچی از قوانين رژيم و سنت           
های ضد زن به حيات خود ادامه          

طی ده پانزده سال اخير                 .  داد

 

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه اقتصاد لندن
 "آپارتايد جنسی و جنبش آزادی زن در ايران"

جنبش حقوق زن به شکل علنی و              
جمعی بروزی دوباره يافت و نقش          
آن در خيزش اخير کامال برجسته و        

او به انتخاب ندا     .  قابل تحسين است   
بعنوان سمبل خيزش اخير مردم               
اشاره کرد و گفت که اين انتخاب               
اتفاقی نيست، بلکه بيانگر نقش و              
نفوذ جنبش آزادی زن در جنبش                

 .آزاديخواهانه مردم است

 

آذر ماجدی همچنين به مقوالتی                 
او .  چون نسبيت فرهنگی اشاره کرد    

گفت که نسبيت فرهنگی مترادف             
راسيسم است و از مبارزه طوالنی          
مدت جنبش ما عليه اين مقوله در              

آذر همچنان به    .  غرب صحبت کرد   
اهميت سکوالريسم در رابطه با                
تحقق حقوق زنان اشاره کرد و گفت       
که جنبش سکوالر در ايران بسيار          
قوی است و مباحث داغی در                       
رابطه با سکوالريسم، جايگاه آن و         
تعاريف آن در جامعه ايران جاری          

آذر همچنين در بخشی از              .  است
صحبت خود گفت که ما بايد                         
بياموزيم که با متد های ديگری به            
تحليل جوامع تحت ديکتاتوری خشن   

روشن است که مردم             .  بپردازيم
تحت سرکوب خشن نميتوانند به               
راحتی و با آزادی از خواست های          
خود سخن گويند و در بسياری                    
موارد دچار خود سانسوری نيز                

مساله اينجاست که بايد             .  ميشوند
بتوانيم از مشاهدات و فاکتورهای            
ديگری برای شناخت و درک                     

بطور .  خواست مردم استفاده کنيم        
نمونه درک اينکه خواست واقعی            
مردم در خيزش اخير چه بود و يا             
اکنون چه ميخواهند را نبايد به                    
صرف و ظاهر شعارهايی که در             

. خيابان مطرح ميکنند محدود کنيم         
در پايان آذر به نقش و اهميت                      
جايگاه جنبش آزادی زن در رابطه         

او .  با کل خاورميانه صحبت کرد          
گفت که زمانی که مردم ايران از              
شر اين رژيم منحوس خالص                     
شوند، تاثيرات آن بسيار فراتر از            
مرزهای ايران خواهد رفت و در             
کل منطقه تحت سلطه اسالم احساس     

اسالم سياسی حاشيه ای     .  خواهد شد 
خواهد شد و جنبش آزادی زن و                 
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سکوالر در کل منطقه به                          
پيشروی های چشمگيری نائل             

 .خواهد آمد

 

سخنرانی با استقبال بسيار گرم            
پس از     .  حاضرين روبرو شد        

پايان سخنرانی وقت به پرسش و        
در اين بخش بحث        .  پاسخ رسيد  

در .  بسيار زنده و گرمی درگرفت    
پايان جلسه راديوی دانشگاه با              
آذر ماجدی در مورد شرايط                  
ايران، اوضاع سياسی اخير،                
روش دستيابی به خواست های            

 .مردم گفتگو کرد
 سازمان آزادی زن

 ٢٠٠٩ نوامبر ١٧

 عليه اعدام 
 21شنبه :  زمان،تجمع در گوتنبرگ سوئد

 برونز پارکن:  مکان، 15نوامبر ساعت 
 

! احکام اعدام فرزندانمان را لغو کنيد
فرزندانمان ! زندانى سياسى نه! اعدام نه

زندانى سياسى آزاد بايد ! را آزاد کنيد
 !گردد
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ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 
 

Www.wupiran.org 

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
)   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

 310 402 1: +  Telcom.yahoo@Javadi_Ali
6567 

 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 

اختناق و سرکوب بخش مهم جنگ طبقات حاکم براى سلطه بر مردم                   
. دولت و قدرت حاکمه ابزار اينکار است             .  محکوم و زيردست است      

. دادگاهها و نيروهای امنيتی، دستگاه مذهب، زندان ها وسايل آن هستند           
با شکنجه و اعدام نيز از همواره آزاديخواهان و مخالفين را با نام                            
تروريست، عامل خارجی، خيانت به وطن، محارب با خدا کشته اند و                

هميشه تعدادی در زندانها     .  در قبرستانهای بی نام و نشان دفن کرده اند          
تحت شکنجه هستند و تا کنون بسياری به خاطر عقايدشان زندانی و يا                 

در جامعه ای که طبقه حاکم خود را مالک جامعه ميداند             .  اعدام شده اند  
 .اعدام به مثابه جنايت طبقه حاکم بر ضد انسان و بشريت است

 

هدف از سرکوب واعدام اين است که مردم اعتراض نکنند و به                               
خانم .  هدف ايجاد رعب و وحشت است      .  وضعيت موجود رضايت دهند   

شيرين عبادی در نوشته ای اظهار تاسف کرده اند از اينکه شاهد اعدام               
يک جوان صرفا به جرم سياسی بوده اند و می گويند بايد توجه داشت                  
که اين جوان هرگز دست به جنايت نزده و بر مبنای اعتقاد خود سمپات              

دولت نمی تواند ادعا کند چون اين حزب را            .  حزبی سياسی بوده است    
به رسميت نمی شناسد براين اساس حق دارد اعضا سمپات اين حزب                  

 .را به مجازات برساند

 

از روزی که جمهوری اسالمی شکل گرفت با سرکوب و اعدام فعالين               
وسمپات های تمامی احزاب مخالف، حاکميت خود را مستقر کرد وهيچ            

و از اعدام جهت    .  گاه هيچ تفکر وعقيده و حزبی را به رسميت نشناخت         
اعدامهای دهه شصت حتما    !  سرکوب عقايد و احزاب استفاده کرده است    

  ،خانم عبادى
 از کدام قانون اساسى حرف ميزنيد؟

 

 صادق امير رحمانى

 .به خاطر خانم عبادى می آيد
 

ايشان چنان از اين اعدام حرف می زنند که انگار اولين بار است که شاهد                 
قبل از اعدام احسان فتاحيان              .  اعدام فردی به جرم سياسی بوده اند                   

اعدامهای بسياری توسط جمهوری اسالمى صورت گرفته و درست سه                  
روز پس از اعدام او شاهد محکوم شدن شيرکو معارفی به اعدام می                             

اخيرا زنی به نام زينب جالليان نيز به اتهام ارتباط با يک حزب در               .  باشيم
 . کردستان محکوم به اعدام شده است

  

ايشان می گويند آزادی احزاب در قانون اساسی تضمين شده و هيچ حزبی               
براستی معلوم نيست    .  برای فعاليت نيازمند کسب موافقت از دولت نيست           

در اصل  !! ايشان از کدام قانون اساسی و کدام تضمين صحبت می کنند                  
 قانون اساسی می گويد احزاب، جمعيت ها، انجمنهای سياسی و صنفی             26

مشروط بر  و انجمنهای اسالمی و يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند                   
 . اصل استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازين اسالمی را نقض نکننداين که

 

مشخص "  رهبر"اين موازين اسالمی اشاره شده در قانون را نيز فقها و                   
با اين ترتيب هر زمان می توانند کرکره هر حزبى را پائين بکشند    . می کند 

سپس .  و فعاليت آن را بنا به نظر فقيه، مخالف موازين اسالمی بشناسند                    
احکام محارب با خدا و مفسد فى االرض بدهند و حکم اعدام براى فعالينش              

 .صادر کنند
 

بهتر است ايشان و تمام کسانی که به دروغ خود را حامی مردم و حتى                         
 دست از رياکاری بردارند و با حرفهای           ،حقوق بشر آبکى معرفی ميکنند      

به ظاهر دلسوزانه دست از حمايت از جمهوری اسالمی و قانون اساسی                  
اش بکشند و بدانند مردم بيشتر از هر زمان آگاهند و به خوبی اسالم                              
سياسی و جمهوری جنايت و حاکمان آن را می شناسند و هرگز تا رسيدن                  

 .*به آزادی کامل، برابری و رفاه دست از مبارزه نخواهند کشيد 

ن                          امی اي م ه ت ظامی ک آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن ن
ايش                ،جنايات را توليد ميکند    که آهنگ ست  عميقا انديشيد؛ تا اين

ه از                               کدست ا اعدام ي ه ب ان جالدی ک م؛ هم ي درباره جالد سرده
جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                   

  کارل مارکس



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعدام جنايتکارانه احسان فتاحيان       
توسط جمهورى اسالمى على                

 ، سهراب ،القاعده بايد مثل قتل ندا      
 ترانه و بيش از صد و                ،اشکان

پنجاه نفر در ماههاى اخير در                 
هر .  چهارگوشه ايران ديده شود        

جنايت جمهورى اسالمى گوشه           
اى از يک سياست واحد است و             
به منافع سياسى ارتجاعى واحدى       

واکنش جامعه نيز     .  خدمت ميکند  
 پرونده   ، ترورها  ،به اين جنايات     

 و گرو کشى       ، بيدادگاهها  ،سازيها
ها نفرت از اين نظام و متقابال                 
همدردى با خانواده هاى قربانيان        
و احساس همبستگى عميق انسانى      

چهره قربانيان براى هر           .  است
آزاديخواهى اين ضرورت را                
تاکيد ميکند که ماشين جنايت و              
ارابه اعدام بايد متوقف و درهم              

 .کوبيده شود
 

در اين چند ماه جنايات بيشمار و           
هولناکى صورت گرفت و اين               

. جنايات در زندانها ادامه دارد              
هويت ملى  "دراين ميان کسى ياد       
قربانيان "  و قومى و مذهبى                

اما با اعدام احسان فتاحيان     .  نيافتاد
مجددا از هر سو ادبيات قومى و            
صدور شناسنامه قومى و جدا                 

عده !  کردن سفره ها شروع شد          
اى آگاهانه احسان را با پسوند                 

" فعال کرد و زندانى سياسى کرد     "
همين نگرش       .  معرفى کردند      

ناسيوناليستى اخيرا کمپينى براى        
اعدام فعالين سياسى              "توقف       
به اين   !  راه انداخته است    "  کورد

 :اطالعيه توجه کنيد
 

اعدام فعالين سياسی            :  کمپين"
 کورد را متوقف کنيد

 در    متعاقب تحوالت سياسی اخير     
ايران، موج جديدی از اعدام                   
فعالين سياسی و مدنی کرد براه             

  اين در حالی است        .  است   افتاده   
 نشان داده      های گذشته    دهه   تجربه
 حل     اعدام فعالين سياسی، راه         که

کشتار انسانها   .   کرد نيست       مسئله

 ،ستون آخر
 

 !  صدور شناسنامه قومى نه،دفاع از زندانى سياسى آرى
 

 سياوش دانشور

 جرم دگرانديشی، مغاير با تمام              به
  مبانی انسانی، دينی و اخالقی                    

اعتراض در برابر اعدام       .  باشد   می
  فعالين سياسی و مدنی، وظيفه                   

اخالقی و انسانی هر فردی در                    
با .  داخل و خارج کشور است                 

مشارکت در اين کمپين وسيع،                    
خواهان توقف اعدام فعالين سياسی        

 ."کرد در ايران هستيم
 

متعاقب تحوالت سياسى             "اوال       
موجى از کشتار و اعدام و           "  اخير

سبعيت فوق برنامه عليه مخالفين             
فعالين سياسى و   "راه افتاد و نه فقط       

ثانيا مبارزه بزرگى       "!  مدنى کرد   
براى نجات جان شيرکوها و                        
فرزادها و زندانيان سياسى در                   
شهرهاى کردستان و همه جاى                  

توجه جامعه  .  ايران در جريان است    
از هر سو به موقعيت خطرناک                 
زندانها و سرنوشت زندانيان سياسى     

کسى اين زندانيان را تاکنون        .  است
و "  لر"و   "  ترک"و   "  فارس"به   

و غيره تقسيم       "  شيعه"و    "  سنى"
کمپينى .  نکرده و نشناسانده است          

براى نجات اعدام زنان و مردان               
! راه نيافتاده است    "  فارس"زندانى   

همه از آزادى زندانيان سياسى و              
. نفى مجازات اعدام حرف ميزنند           

ثالثا اين فقط ناسيوناليستهاى قوم               
پرست هستند که با سو استفاده از              

" شناسنامه قومى  "محل تولد افراد        
نجات "صادر ميکنند و کمپين براى       

فعالين سياسى کورد و ملت و قوم             
با اينحال   !  راه مى اندازند    "  خودى

" از خارج و داخل       "انتظار دارند      
همه در خدمت سياست آنها بخط                

معلوم نيست مادر و خانواده       !  شوند
دردمند منصور اسالو و هزاران                
زندانى سياسى در چهارچوشه                   
ايران و بويژه شهرهاى کردستان            
چرا بايد به خيابان بيايند و فقط از              

" فعالين سياسى کورد      "نفى اعدام       
دفاع کنند؟ بنظر اين ناسيوناليستها          
ظاهرا نبايد براى توقف اعدام و                
شکنجه و آزادى همه زندانيان                    
سياسى تالش کرد؟ ظاهرا نبايد                 

١٢٧شماره   

براى لغو نفس مجازات اعدام و           
نفس زندانى سياسى مبارزه کرد؟      
البد منبعد بايد هر کسى براساس         

تعلقش به  "محل تولدش و الجرم       
برود و براى   "  قوم و ملتى خاص    

جگرگوشه اش کمپين آزادى راه        
بياندازد و خواهان رفع اعدام و            

فعالين سياسى و مدنى           "زندان    
شود؟ "  قوم و ملت و مذهب خود        

ظاهرا مبارزه عليه نفس مجازات     
اعدام و نفس وجود زندانى                      
سياسى را بايد به موزائيک پست        
مدرنيستى و ارتجاعى اقوام و              
مذاهب قرون وسطى سپرد تا                
جمهورى جنايت اسالمى بهتر             

 !بتواند بکوبد و قربانى بگيرد

 

سياست صدور شناسنامه قومى          
براى مبارزه با اعدام و براى                 

 ،آزادى زندانيان سياسى                          
جمهورى اسالمى را تقويت                   
ميکند و مسئله اجتماعى و                       
سراسرى زندانى سياسى و اعدام       

فعالين سياسى  "را به کردستان و      
ظاهرا .  محدود ميکند     "  کورد

براى اين خط ناسيوناليستى مهم          
فعالين سياسى    "نيست چه بسر          

. در زندانها مى آيد         "  غير کرد   
صدور شناسنامه قومى و مذهبى        
براى دفاع از زندانى سياسى و            
در خطر اعدام يک سياست                    

سياستى که ميان    .  ارتجاعى است 
مردم معترض و خانواده هاى              
زندانيان و حتى خود زندانيان               
شکاف مى اندازد و جمهورى               
اسالمى بهترين استفاده را از اين        

 . شکاف ميبرد

 

اعدام و کشتارهاى اخير گوشه            
اى از تهاجم جمهورى اسالمى به      

ادامه .  شهروندان آن جامعه است     
سياست سرکوب است و ابدا                  

" ويژه کردستان  "و  "  کردستانى"
حتى اگر ويژه کردستان        .  نيست
 يک آزاديخواه نفى اعدام و          ،بود

" کردها"آزادى را فقط براى                

تاريخ سياسى            .  نميخواست
کردستان و عملکرد نيروهاى                
سياسى پيشرو و کمونيست اين را        

و باالخره وجود         .  نشان ميدهد    
مسئله ملى در کردستان ايران اين       
مجوز را به ناسيوناليستها نميدهد        
که هر تهاجم به مردم کردستان و         
هر زندانى و اعدام را بحساب                

. جنبش ناسيوناليستى بگذارند               
  های گذشته    دهه   تجربه"  ميگويند؛  

اعدام فعالين            نشان داده که                
 کرد         حل مسئله           سياسی، راه   

ترديدى نيست که راه حل     "!  نيست
هيچ مسئله اى از جمله مسئله کرد        

اما نه    .  اعدام و سرکوب نيست         
مسائل جامعه شهرى کردستان به        
مسئله کرد محدود ميشود و نه                 

 هر      ،اعدام هر فعال سياسى                
کمونيست و کارگر و آزاديخواهى      
در کردستان در چند دهه گذشته            

 ! بوده است" مسئله کرد"بخاطر 
 

مسئله زندانيان سياسى مسئله اى          
جدى است و بايد از هر تالشى در     
دفاع از جان و آزادى زندانيان               

اتفاقا نجات جان          .  دريغ نکرد    
شيرکوها و ديگر زندانيانى که               

 نجات جان    ،حکم اعدام گرفته اند     
زندانيانى که زير شکنجه در                   

 ،زندانهاى بى نام و نشان هستند           
 لغو   ،آزادى کليه زندانيان سياسى      

کليه احکام صادر شده و لغو نفس         
مجازات اعدام مسئله امروز                   

پيشروى و پيروزى    .  جامعه است 
اين جنبش در گرو بميدان آوردن         
کليه نيروها و جنبشهاى                              
آزاديخواهانه است که مخالف                
نفس زندانى سياسى و نفس                       

. شکنجه و اعدام هستند                               
ناسيوناليستهاى قوم پرست و                  
چپهاى ناسيوناليست بهتر است             
اگر ميخواهند کار مثبتى انجام               
دهند و در تالش خانواده هاى                  
زندانيان سياسى و مردم آزاديخواه     
براى نجات جان زندانيان سياسى        

 بايد   ،و آزادى آنها شريک شوند         
بدوا صدور شناسنامه قومى و                
سياست تفرقه و قصابى ملى                    

. زندانيان سياسى را کنار بگذارند      
 قرن بيست و يکم        ،از اين گذشته   

 چه وقت ميخواهيد از نفس         ،است
جان انسان و حق حيات او مستقل         
از عقايد و تعلق ملى و قومى و                
مذهبى دفاع کنيد؟ آيا اين انتظار            

 * بزرگى از شماست؟ 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


