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 بسيج و ارگانهاى سرکوب
 !بايد منحل شوند

 

سالروز تشکيل بسيج موجبى شد که مير حسين موسوى              
و منتظرى و توده اى ها بار ديگر در مدح و دفاع از اين               

ادبيات اين جماعت     .  ارگان سرکوب سخن سرائى کنند         
 ،مرتجع اسالمى را نگاه کنيد؛ دفاع از سپاه پاسداران                   

 دفاع از وزارت اطالعات و سازمان                 ،دفاع از بسيج     
 دفاع از خمينى که سر دسته             ،جاسوسى و قتل و ترور        

همه جنايتهاى هولناک دوران اوليه جمهورى است و تنها          
دو مورد آن حمله نظامى به مردم در کردستان و قتل عام            

 و دفاع   ،دهها هزار زندانيان سياسى در دهه شصت است        
در تقابل با        "  خانواده بزرگ حکومت اسالمى           "از    

مخالفين حکومت اسالمى اساس خط مشى سياسى                          
 مستقل از اينکه با     ،طرفداران جمهورى اسالمى  .  آنهاست

 جملگى   ،کدام باند حکومتى حشر و نشر بيشترى دارند             
بايد از کليت نظام و ارگانهاى سرکوبش دفاع کنند و                       

 . تاکنون دفاع کرده اند

 

اما مادام که اختناق گسترده براى ساکت نگهداشتن                         
کارگر و آزاديخواهى و کسب سودهاى نجومى الزم                     

 کل ماشين سرکوب دولتى بايد مثل تخم چشم                          ،است
مدافعين نظام موجود نگهدارى و بازسازى و تقويت                     

موسوى و شرکا هر اختالف خانوادگى با احمدى              .  شود
 ،نژاد و خامنه اى و ديگر برادران قاتلشان داشته باشند                

نگرانى براى تضعيف   "در دفاع از ارگانهاى سرکوب و        
سخنان منتظرى و موسوى     .  يکجا ايستاده اند   "  چهره آنها 

در باره سپاه و بسيج بحدى مسخره است که بخشى از                    
دوستان بيرون حکومتى شان ترجيح ميدهند از اين يک              
قلم فرمايشات ملوکانه نيم کالج و چراغ خاموش رد                       

آخر چطور دفاع از سپاه پاسداران و بسيج را                     .  شوند
ميتوان همزمان با پالتفرم مقابله با               

  ،يادداشت سردبير
 

  آذر١۶پيام به مناسبت 
 

 ٣صفحه على جوادى                                                    

اى          ،اضافه شدن ساعات کار کارگران مهر کام پارس       :     در صفحات ديگر   ه رات ظاه  ١۶ ت
اع از             ، جلسه مرکز مطالعات کمونيسم کارگرى     ،آذر در انگلستان و سوئد     اع در دف م  اجت
 . و نامه ها ... ،حقوق و رفاه کودکان

  خامنه اى قاتل زير پاى مردم، آبان١٣ 

 ! کهريزک ديگر اثر ندارد، تانک،توپ

 ،آزادی" آذر روز نه به رژيم اسالمی و آری به ١۶
 !است" سوسياليسم"و "  رفاه،برابری

  ٢صفحه 

 در هجدهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگری
 

 ما خود را ادامه دهندگان واقعی
 کمونيسم کارگری منصور حکمت ميدانيم

 

 ٩صفحه آذر ماجدی                                                                             

 !خيلی تند ميرويد"
 "!مردم از خشونت متنفرند

 

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                     

  مرگ بر جمهورى اسالمى ، آذر١۶ 

 !حکومت فقر و فالکت نميخوايم



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جوش داد؟     "  حکومت سپاهى    "
چطور ميتوان سازماندهى وسيع         
تروريسم را توسط سپاه در همان         
سالها با سازماندهى تروريسم                
دراين سالها تداوم يک خط مشى           
ندانست؟ چطور ميشود از سپاه و        
نفس وجودش دفاع کرد اما                       
همزمان گفت اين نهاد نظامى و             
امنيتى و اقتصادى مهمترين                    
ارگان قدرت در ايران است که              
احمدى نژاد رئيس جمهور آن و            
خامنه اى فقيه توجيه گر و                         

 فرمانده آنست؟

 

آزادى در وجه سلبى آن يعنى نفى        
چون .  پايه هاى مادى اختناق              

اختناق وجه اثباتى سلب آزادى              
انقالب و قيام براى نفى              .  است

اختناق و ارتجاع بدون درهم                   
کوبيدن کليه ارگانهاى سرکوب و        
نهادهاى مافوق مردم شکست                

درهم کوبيدن ماشين          .  ميخورد
دولتى سرکوب که اساس و ستون        
فقرات قدرت فائقه است يک شرط      
اساسى و ضرورى پيشروى                   
مبارزه انقالبى و استراتژى                    

سياست .  سرنگونى نظام است         
به "و     "  ارتش برادر ماست         "

و "  نيروى انتظامى گل ميدهيم           
بسيج دوره امام ظرف تشکل               "

و غيره کالهبردارى      "  مردم بود  
سياسى اردوى ارتجاع در                        

. حکومت و در اپوزيسيون است         
وجود ارگان سرکوب در جامعه و      
تغييراتى در فرماندهان و سرودها     
و مناسک نظامى با دست بدست           

 تنها معنى       ،شدن قدرت در باال         
اش اينست که ارگان سرکوب در         
حفظ و تداوم اختناق و سلب                      
آزادى در قامتى جديد تجديد قوا             

دفاع از ارگانهاى         .  کرده است    
سرکوب و رديف کردن پرونده             

" افتخارات ملى و ناسيوناليستى       "
 تنها بيانگر اين حقيقت       ،براى آنها 

است که اوال حاکميت بورژوازى       
بدون ارگانهاى سرکوب ميسر              
نيست و ثانيا ارگانهاى سرکوب            
مزدوران طبقه حاکمه در کليت            

مستقل از اينکه کدام بخش           .  آنند
طبقه حاکم اداره امور را بدست            

 

 بسيج و ارگانهاى سرکوب
 ! ...بايد منحل شوند

دارد بايد در خدمت منافع کل طبقه           
حاکم براى کوبيدن آزادى اکثريتى          
عظيم در جامعه و تحقق آزادى                  

 . استثمار براى اقليتى ناچيز باشد

 

مشکل واقعى موسوى و منتظرى و       
شرکا با سپاه و بسيج و اطالعات               

به "  عده اى خودسر   "اين نيست که     
چهره اين   "  غير قانونى  "صورت   

را خدشه دار       "  نهادهاى مردمى   "
 اين حضرات تا اين      ،خير.  کرده اند 

مشکل آنها اينست    .  حد کودن نيستند   
که ميبينند که نفرت از پاسدار                      
جماعت و تفنگچى و اوباش                         

 که نان شان از کيسه                ،سرکوبگر
همان نظام تامين ميشود که خرج              

 حد و حصر       ،خود آقايان را ميدهد      
آنها تهاجم مردم به پايگاه             .  ندارد

آنها ميدانند که دير    .  بسيج را ديده اند  
يا زود تهاجم جامعه به کليه                           
ارگانهاى قدرت حکومت اسالمى و      

. نظام عزيزشان شروع ميشود                 
تالش ميکنند اين ابزارهاى مهم                 
حاکميت طبقه بورژوازى را                      

چون ميدانند اگر          .  مصون کنند    
يکروز توحش سپاه و بسيج و                      

 از نظام   ،اطالعات عليه مردم نباشد   
اسالمى چيزى نميماند که ايشان و           
شرکا مشغول دفاع از اجراى قانون       

آنها خوب ميدانند   .  اساسى اش باشند  
که اگر اين ارگانهاى سرکوب                    

برادران "  دم نازک شان   "تاکنون با    
شخصيت هاى سى ساله انقالب       "و  

 در عوض با      ،را زده اند   "  اسالمى
تير و تجاوز و چماق و کشتارهاى           
مخوف عليه مخالفين نظام ظاهر              

موسوى و منتظرى بايد هر     .  شده اند 
شب هنگام نماز خدايشان را شکر            
گذار باشند که هنوز اين ارگانهاى            
سرکوب با حکومت نظامى مانع              
شده اند که کل نظام بزير کشيده                  
شود و همراه آن پرونده امثال ايشان       

 . بسته شود

 

اکثريتى ها در     -و باالخره توده اى      
دوره همين موسوى و خامنه اى و            

سپاه "خمينى قاتل شعار ميدادند که         
پاسداران را به سالح هاى سنگين            

هم اکنون خواست اين     "!  مسلح کنيد 

١٢٩شماره   
سالح .  جماعت متحقق شده است     

سنگين در آنزمان فراتر از توپ         
امروز که موشک    .  و تانک نبود   

با کالهک هسته اى با مارک                 
اسالمى مونتاژ ميکنند و سالح            
هاى سنگين و دانش نظامى شان         
هر روز در منطقه جنايتى مى              

توده ايها حفظ اين قدرت        .  آفريند
آب توبه بسيج     "را با زدن کمى         

و دور   "  نورانى و سپاه مردمى       
کردن آن از تيررس تعرض                   

 براى بقاى               ،انقالبى جامعه       
حکومت فعلى و دولت آينده                    
بورژوائى ايران ضرورى و                

اين جماعت چرخ    .  حياتى ميدانند 
پنجم ماشين ارتجاع و اختناق در        

 . آن مملکت اند

 

اين تنها انقالبيگرى طبقه کارگر        
است که در گام اول ماشين دولتى       

 اختناق  ،سرکوب را درهم ميکوبد   
 و اولين شرط            ،را نفى ميکند       

مستقر شدن آزادى را تامين                    
ارگانهاى سرکوب اعم از     .  ميکند

نيروى ضد شورش تا سازمانهاى     
جاسوسى و نهادهاى باند سياهى         

 بيدادگاهها و     ،و ارتش حرفه اى      
 قوانين و    ،سيستم و شبکه زندانها    

ارزشهاى فکرى و فرهنگى و              
 اصل مالکيت           ،اخالقى مسلط     

 ،خصوصى و آزادى استثمار              
ستون فقرات قانون اساسى نظام         

اينکه ويترين    .  بورژوائى است   
سياسى اين نظام در هرجا به چه          

روشها و سيستمهاى درون                       
 چه       ،خانوادگى اداره ميشود             

تفاوتهائى دارند و تا چه اندازه                
نهادهاى سرکوب و کنترل                       
شهروندان جلو و يا پشت صحنه           

 در نفس ضرورت و فلسفه      ،هستند
وجودى نهاد سرکوب براى نظام         

. طبقاتى تفاوتى ايجاد نميکند                  
جنبش سرنگونى انقالبى                           
جمهورى اسالمى عليه نظم                     

 بايد در قدم اول مقاومت          ،موجود
طلوع .  قوه قهريه را درهم بکوبد       

آزادى بدون شکست ارگانهاى              
سرکوب حکومت و انحالل آنها            

 . غير ممکن است
 

پالتفرم و سياست انقالبى بر نفى          
و انحالل کامل بسيج و سپاه و                  
ارتش حرفه اى و کليه ارگانهاى           
سرکوب و مافوق مردم تکيه                   

نفى پايه هاى مادى اختناق      .  ميکند
شرط ضرورى کسب آزادى و              
تضمين مادى دوام و رشد آن                   

ماشين دولتى سرکوب بايد       .  است
آزادى .  تماما درهم کوبيده شود          

بايد مستقر شود و نهادهاى                        
متشکل شهروندان مستقيما از آن         

 .حراست کنند
 

در پاسخ به موسوى و منتظرى و         
 آذر بايد بر انحالل       ١۶ در    ،شرکا

سپاه و بسيج و ارگانهاى سرکوب        
و کليه نهادهاى مافوق مردم تاکيد        

 . * کرد

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

Tel: +1 310 402 6567 

 هيات داير دفتر سياسی  

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

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

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

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

 )شراره نوری(دبيرخانه  

 markazi.wupi@gmail.com 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ! مردم آزاديخواه،دانشجويان

 روز  ، آذر ١۶ما در شرايطی به        
 نزديک ميشويم که                    ،دانشجو

جامعه دستخوش يکی از عظيم             
ترين تحوالت سياسی چند دهه               

تالش برای  .  اخير خود شده است     
سرنگونی رژيم اسالمی در مرکز      

مردم .  اين تحوالت قرار دارد            
حکم به سرنگونی رژيم اسالمی          
داده اند و در تالش برای پايان                
دادن به سه دهه حاکميت سياه                 

حاکميتی که       .  اسالمی هستند      
 ،ضديت با هر ذره حقوق مدنی             

 ضديت با        ،سياسی و اجتماعی       
 ضديت با    ، ضديت با کارگر     ،زن

خوشی و شادی و نفس زندگی                
انسانی از مشخصات اصلی آن             

رژيمی که تاريخ استقرار و     .  است
حاکميت اش را با کشتارهای                  

 تير بارانها و                  ،دسته جمعی     
 ،اعدامها و گورهای دسته جمعی        

اوين و گوهر دشت و کهريزک             
تاريخ در ايران در           .  نوشته اند   

امروز .  حال ورق خوردن است        
زندگی واقعی و عمل جامعه                    
بيانگر اميد و باور عميق مردم به        
امکان پذيری و اجتناب ناپذيری           
سرنگونی رژيم اسالمی و                        

 ،استقرار يک نظام متضمن آزادی    
 .برابری و رفاه همگان است

 

ايران در   سياسى   امروز تحوالت     
. مرکز توجه جهانيان قرار دارد          

چشمها و اميدهای بسياری به                 
طرف تحوالت در ايران خيره               

اميدها برای آزادی و       .  شده است  
عدالت و پيشرفت و ترقی در                  
جهان به تحوالت در ايران گره             

 اشکان و ترانه      ،ندا.  خورده است 
نامهای آشنا و تصاويری از تالش       
برای آزادی و رهايی بشريت                 

  .مترقی هستند

 

پاره کردن و لگد مال کردن                      
تصاوير رهبران جمهوری                     

 فريادهای مرگ بر                   ،اسالمی
 مرگ بر جمهوری            ،خامنه ای   

اسالمی هر گونه توهمی نسبت به       
جوهر اين اعتراضات را محو و          

 

  آذر١۶پيام به مناسبت 
 

روشن است که      .  نابود کرده است     
جامعه برای سرنگونی رژيم                      
اسالمی و نه اصالح و جرح و                    
تعديل اين هيوالی اسالمی بپا                      

و تا سرنگونی از          .  خواسته است   
  .تکاپو باز نخواهد ايستاد

 

جناح حاکم رژيم اسالمی در هراس       
از پيشروی و گسترش اعتراضات         
به هر خس و خاشاکی متوسل شده           

دستگيری و سرکوب                 .  است
دانشجويان معترض گوشه ای از             
اين توحش اسالمی در مواجه با                 
جامعه ای تشنه آزادی و برابری و          

اما ميدانند  .  رفاه و سکوالريسم است   
که ابزار سرکوبشان کارآيی                        
هميشگی خود را از دست داده                    

سرکوب ديگر ابزار ارعاب       .  است
 برعکس عامل جری      ،جامعه نيست 

تر شدن مردم در مقابل اوباش                    
 . اسالمی حاکم است

  

از طرف ديگر جريان اصالح طلب      
سبز حکومتی و دنبالچه های آنها             

در هراس  .  هم به تکاپو افتاده است       
از قدرتگيری جنبش سرنگونی                 
طلبی توده های مردم ميکوشند با             
اهرم يک جنبش ارتجاعی به مقابله        

ميکوشند که اين       .  با آن برخيزند      
 آن را   ،جنبش را کنترل و مهار کنند     

در زندان قانون اساسی رژيم                      
 در عين حال     ،اسالمی به بند بکشند    

ناچارند هر از گاهی بر برخی از             

١٢٩شماره   
مردم در          "  حقوق مدنی         "

چهارچوب قوانين رژيم تاکيد               
 هدف اين   ،ترديدی نبايد کرد  .  کنند

جريانات تعديل رژيم اسالمی               
بر .  بمنظور حفظ و بقای آن است      

اين تصور کودنانه هستند که                 
رژيم اسالمی بدون سرکوب                 

 . وحشيانه قادر به بقاء است

 

 ! مردم آزاديخواه،دانشجويان

 آذر گسترده و              ١۶برگزاری     
 ، سرخ و راديکال                ،سراسری

مهمترين حلقه در پيشروی جنبش      
سرنگونی طلبی در شرايط                     

 آذر بايد        ١۶در    .  کنونی است   
به حکومت اسالمی همگانی    "  نه"

تمامی مراکز دانشگاهی         .  شود
در .  بايد به اين اعتراض بپيوندند      

 آذر هيچ کالس درسی نبايد            ١۶
. در دانشگاهها برگزار شود                 

آموزش و اعتراض در جامعه              
صفوف .  ايران در هم آميخته اند       

اعتراضی بزرگترين صحنه                
اما اين      .  آموزشی هم هست           

اعتراضات نبايد محدود به                      
دانشگاه و يا محدود به دانشجو             

 ،دانشگاه سنگر آزادی است   .  باشد
 آذر بايد روز اعتراض           ١۶اما   

حزب اتحاد        .  همگانی باشد       
کمونيسم کارگری از تمامی شما         
مردم آزاديخواه می خواهد که به        
هر شکلی که ميتواند به اين                     

 . صفوف اعتراضی بپيونديد

 

 آذر بايد جامعه يک گام            ١۶در   
بسوی انتخاب نهايی خود نزديک      

آزادی و برابری و رفاه      .  تر شود 
خواست ديرينه و غير قابل انکار       

. توده های بپاخواسته مردم است         
 آذر   ١۶همين پرچم را بايد در              

 آذر بايد پرچم      ١۶در  .  برافراشت
 ،سوسياليسم را به اهتزاز در آورد     

چرا که تنها چنين نظامی متضمن        
تامين خواستهای پايه ای مردم               

 ،سرنوشت آينده جامعه          .  است
سرنوشت دهها ميليون انسان به            
انتخاب امروز و تالشهای امروز        

از هيچ     .  ما گره خورده است            
امکانی برای رقم زدن به يک                 

 يک       ،زندگی شايسته همگان             
زندگی آزاد و برابر و مرفه نبايد          

 . کوتاهی کرد

  

برايتان .  دستتان را ميفشارم             
روز .  آرزوی موفقيت ميکنم            

شيرين سرنگونی رژيم اسالمی           
کارشان را بايد تمام    .  نزديک است 

 !کرد

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد             
 کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ دسامبر ١

 

 پادگان دانشگاه
 زندان ،نيست

 ،زنان نيست
 ،مسجد نيست
 ،حوزه نيست
!گورستان نيست  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ويدئو بالگ های من در يوتيوب           
با برخوردهای متفاوتی روبرو            

بسياری تشکر و           .  شده است     
قدردانی کرده اند و خواسته اند که       
بويژه افشاءگری از سران جنبش        

برخی .  سبز اسالمی را ادامه دهم      
با ادبيات کاله مخملی لمپنی شرق        
زده به اين ويدئوبالگ ها برخورد       

برخی از نظرات ابراز      .  کرده اند 
شده در زير ويدئو بالگ ها در               

بويژه ويدئو  .  يوتيوب موجود است  
بالگی که در افشای محسن                       

سران :  "سازگارا تهيه کرده ام          
محسن   -سبز اسالمی را بشناسيد       

نمونه های خصلت           "  سازگارا
نمايی از اين لمپنيسم کاله مخملی         

 .شرق زده را به نمايش ميگذارد

 
 http://
www.youtube.com/
watch?v=6xMYWxEdWLc 

 

البته بايد توجه داشت که خشم                
عنان گسيخته مخالفين بيانگر                 
موفقيت و تاثير کاری است که               

نگرانی رژيم  .  دارد انجام ميگيرد   
اسالمی، هر دو جناح، از جمله             
اصالح طلبان حکومتی از تاثير و      
نفوذ اين فعاليت ها آنها را                          
برافروخته و عصبانی ميکند و             

" متمدنانه"طبق فرهنگ بسيار            
شان چاک دهان را باز ميکنند و            

در اين     .  به فحاشی ميپردازند         
 –فحاشی ها زن ستيزی ملی                   

اسالمی شان را بطور برجسته ای      
ما را با اينها کاری       .  عيان ميکنند 

خودشان خود را افشاء            .  نيست
 .ميکنند

 

اما در اين ميان برخی سواالت              
بسيار مربوط و واقعی مطرح                

برخی روش ما را           .  شده است   
تندروی ارزيابی ميکنند و بر اين         

ما بخاطر    "  تندروی"نظرند که       
بر اين  .  عدم شناخت جامعه است     

تصور اند که ما مردم را نمی                  
شناسيم و لذا برخورد ذهنی                      

بما يادآوری ميکنند که           .  ميکنيم

 !خيلی تند ميرويد"
 "!مردم از خشونت متنفرند

 آذر ماجدی

هراس ."  از خشونت بيزارند  "مردم  
پس از     "  بلبشوی"شان را از               

سرنگونی جمهوری اسالمی در               
صورت عدم وجود يک گزينه قابل        

ميکوشند که ما      .  قبول بيان ميکنند    
. را متوجه خطير بودن اوضاع کنند      

اين دل نگرانی ها، سواالت و                     
يکی از   .  تصورات بايد پاسخ گيرد      

طرق مبارزه با حاکميت                                 
اسالمی   –ايدئولوژيک جنبش ملی       

و ناسيوناليسم پرو غرب بر جامعه،       
که به يمن سرکوب خشن و خونين           
کمونيست ها بدست آمده است،                  
پاسخگويی به اين سواالت و                        

کمونيسم کارگری     .  ابهامات است    
بايد راه پر نشيب و فراز پيشاروی           

در اين راستا   .  را بکوبد و شخم زند     
نه تنها بايد جنبش های راست و                  
ارتجاعی ديگر را افشاء کنيم، بلکه        
بايد با رفع ابهامات و ارائه پاسخ               
های واقعی به سواالتی که روش              
های کمونيسم کارگری را مورد               
سوال قرار ميدهد تعبير و تحليل                
کمونيسم کارگری از اوضاع و                 
جامعه را به اکثريت مردم انتقال               

 .دهيم

 

در اينجا ابتدا دو نامه از يک دوست     
جوانی که در ايران زندگی ميکند             
در برخورد به ويدئو بالگ هايم را          
مالحظه ميکنيد و سپس پاسخ من به        

البته نامه   .  اين سواالت و ابهامات       
اول را خصوصی بخود ايشان پاسخ      

اما پس از دريافت دومين نامه       .  دادم
فکر کردم مفيد است که اين نامه ها          

مطمئنم .  و پاسخ به آنها منتشر شود       
که بخشی از جامعه در اين ابهامات        
 .با اين دوست عزير شريک هستند

 

 سالمی دوباره خانم ماجدی عزيز

اينکه فضای نقد بايد حاکم باشه بر           
تمام اجزای زندگی يه اصله و تا                
اينجاش من با انتقادهای شما از                  

ولی .  جنبش سبز و سرانش موافقم        
شما يک نکته رو در نظر نمی                    
گيريد، بافت مردم ايران و اجتماع           
ما، خواه ناخواه، مذهبيه و اکثريتش       

من هم مثل خيلی         .  هم با مسلمونا     
های ديگه از اسالم فقط اسمی توی          

١٢٩شماره   
شناسنامه دارم و به هيچ وجه                 

ولی به    .  تمايالت مذهبی ندارم       
نظرم اگر جنبشی داعيه تغيير در       
يک جامعه رو داره بايد به                       

. مختصات جامعه توجه کنه                  
جامعه ايده آل من جامعه ای                    
هست که مذهب هيچ جايی در               
ذهن افرادش نداشته باشه و انسان      
ها به واسطه انسانيت شون کنار          
هم قرار بگيرن ولی برای                       
رسيدن به اين جامعه ايده آل نمی         

 درصد جامعه ام رو              ٨٠تونم    
اگر همين مردم        .  ناديده بگيرم   

مذهبی يادبگيرن که می شه نماز        
نخوند و انسان بود باور کنيد                  
ارزشش خيلی بيشتره تا يکباره           
ما در جامعه ای قرار بگيريم که          
به هيچ اصل انسانی هم پايبند                 

  .نيستن

 

شما می گيد که مردم اومدن در             
 آبان و شجاعانه                    ١٣روز       
هيچ به اين فکر کرديد         .  ايستادن

که وجه اشتراک اين مردم از                
مذهبی و بی مذهب و چادری و            
غيره چی بوده؟ جنبش سبز به               
هيچ وجه جنبش ايدولوژيکی                
نيست و همين تونسته اين همه               
آدم رنگارنگ رو کنار هم جمع           

حرف همه اين مردم و                 .  کنه
جنبشی که توشون شکل گرفته،          

. توافق روی حداقل هاست                     
. اعتراض مردم به مذهب نيست        

اعتراض مردم به سوء استفاده از      
  .مذهبه

 

به عنوان يه مخاطب که دغدغه           
ايران رو دارم، از شما به عنوان         
شخصی تاثير گذار که رسانه هم         
در اختيار داريد توقع دارم که به          
عمق اين حرکت اجتماعی توجه         

به عناصر شکل دهنده اش        .  کنيد
نگاه کنيد و همونطور که هست            

گواه من هم برای اين       .  بپذيريدش
درخواست فراگير شدن                            

و .  روزافزون اين جنبشه                
همونطور که شما گفتيد سران               
جنبش سبز از فروپاشی اين نظام       

 .می ترسن، من هم می ترسم

 

خانم ماجدی هيچ کس از اين                  
نظام دل خوشی نداره ولی در               
حاليکه ما هيچ جايگزينی براش          
تدارک نديديم فروپاشی اون                   

مساوی با فروپاشی کل کشوره و         
 ممنون   .اين اتفاقيه که نبايد بيافته        

 .از زحماتتون

 

 سالم خانوم ماجدی

اميدوارم که خوب و سالمت                   
راستش من از ميون برنامه     .  باشيد

های سياسی ايرانی های خارج از       
کشور برنامه شما رو دنبال می             

کمابيش به خاطر سابقه            .  کردم
پيش از  (خانوادگی در جنبش چپ      

برنامه ها و حرف های          )  انقالب
. شما به نظرم جالب تر می اومد           

گرچه همون موقع هم هم برای              
من و هم پدر و مادرم که هر دو              
چپ هستن انتقادهای تند شما عليه       
آقای خاتمی و جريان اصالحات          

 .کمی عجيب بود

 

ولی با اين ويديو بالگ های                      
جديدی که منتشر کرديد واقعن               

اميدوارم بدون    .  افسوس خوردم   
. جبهه گيری اين نامه رو بخونيد          

برای من خيلی عجيبه که چطور          
کسی مثل آقای نگهدار با اون                  
سابقه مبارزاتی حرف از اصالح        
می زنه و هرگونه تندروی رو               
محکوم می کنه ولی شما انقدر تند        

ببينيد همونطور که شما      .  می ريد 
از جمهوری اسالمی متنفر هستيد       
خيلی از ما ايرانی های داخل هم           
دل خوشی که نداريم هيچ، آرزو           
داريم اين اوضاع زودتر به نفع             

 .مردم خاتمه پيدا کنه

 

 ولی کدوم مردم؟

می تونم به خودم اجازه بدم و بگم         
شما و خيلی از جريانات خارج از       

 ايران   »حال حاضر  «کشور مردم     
اين مردم   .  رو کمتر می شناسيد        

با تمام سختی    )  مثلن خانواده من   (
ها و مشکالت       

  ۵صفحه 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و تفاوت های ايدولوژيکی که                 
 ساله که    ٣٠ االن      داشتن با رژيم،   
به هر زحمتی که      .  زندگی ساختن 

بوده تونستن رشد کنن و خانواده           
اشون رو سير کنن و بچه ها رو             

و اين نسل      .  به دانشگاه بفرستن     
ساخته چنين  )  من و هم ساالن من    (

اين رو   .  فضای متناقضی هستيم     
اضافه کنيد به نفرت همه پدر و              
مادرهای ما از خشونت و از                   

 .انقالب کور

 

مردم ايران با تمام وجود از بروز        
 ۵٧انقالب احمقانه ای مثل سال            

 ماه مگه   ۵-۴توی اين   .  می ترسن 
کم خون ريخت اين حکومت                   

پير و      (اسالمی؟ ولی مردم                  
با دشواری تمام جگر الی     )  جوون

مردم از    .  دندون نگه می دارن         
و وقتی     .  خشونت بيزار شدن         

روزهايی فرا می رسه مثل روز          
 خرداد يا روز قدس، شکوه              ٢۵

مردم .  اراده مردم رو می بينيد            
 مردمی که هميشه          طبقه متوسط،  

 .پنهان نگه داشته شدن از ديد دنيا

و اين طبقه متوسطه ايرانه که                 
جنبش سبز رو ساخته و رهبری           
می کنه نه موسوی نه سازگارا نه         

اين اتفاق حقيقتن             .  مهاجرانی
 .نادريه در تاريخ ايران

 

دوست داشتم که يک لحظه می              
شد خودتون از نزديک يکی از              

. اين اجتماع های مليونی رو ببينيد     
من کسی نيستم که به خودم اجازه         

. بدم برای کسی تعيين تکليف کنم        
ولی قسم می خورم که وقتی وارد        
اين جمع بشيد متوجه می شيد از            

اينکه جنبش   .  چی حرف می زنم      
سبز انتخاب خرد جمعی ايرانی            

ايرانی هايی که با      .  های معاصره 
 رهبری اين               اراده خودشون،    

 .جنبش رو به دست گرفتن

 

و حاال که لطف کرديد و نامه من           
رو تا اينجا خونديد پيشنهاد می               
کنم يه بار ديگه ويديو های توی             
يوتوب رو ببينيد و بدون پيش                  

 !خيلی تند ميرويد"
 " ...!مردم از خشونت متنفرند

داوری ببينيد که شما هم احساس می      
 .کنيد چيزی رو که می گم يا نه

 پيروز باشيد

 

انقالب کارگری کم مشقت ترين راه 
 رهايی از خشونت

 

 مشاهدات درست، نتايج اشتباه

در اين نامه ها برخی مشاهدات                  
درست وجود دارد، اما متاسفانه بايد      
بگويم که از اين مشاهدات درست            
نتايج اشتباه استنتاج شده است و                 
برخی مشاهداتی که بنظر من صرفا      
از سطح مسائل است، که اگر کمی          
به آن خراش دهيم واقعيت ديگری           

  .در پس آن رخ مينمايد

 

يک مشاهده درست که در اين نامه          
: ها موکدا به آن اشاره شده است                

در ."  مردم از خشونت بيزارند           "
" يک دنيای بهتر      "نوشته ای در          

هفته پيش مفصال به اين مبحث                   
واقعيت اينست که بسياری     .  پرداختم

از ايدئولوگ های اصالح طلب                 
حکومتی اين مقوله را وارونه جلوه        

رابطه مردم با نظام و                 .  ميدهند
خشونت را وارونه ميکنند تا به اين         
ترتيب مردم را از سرنگونی طلبی         

ايدئولوگ های ملی     .  منصرف کنند  
اسالمی عامدانه اين معادله                  –

وارونه را طرح ميکنند و اشاعه               
در اينجا بهيچوجه منظور      .  (ميدهند

اين دوست عزيز نگارنده نامه                    
 ).نيست

 

اين يک واقعيت مسلم و انکار                     
ناپذير است که مردم از خشونت               

ولی منشاء اين خشونت           .  بيزارند
کيست؟ چه کسی و چه شرايطی اين       
خشونت را بطور روزمره در                    
جامعه بازتوليد ميکند؟ راه رهايی           
از خشونت کدامست؟ به اين                         

ايدئولوگ .  سواالت بايد پاسخ داد         
ها، آکادميسين ها، ژورناليست ها و       

 –ژورناليست های ملی             -پاسدار
اسالمی و راست بورژوايی در                 

١٢٩شماره   
سطح بين المللی آگاهانه ميکوشند      
که تالش مردم برای خالصی از        
خشونت را توسل به خشونت                

. باور کردنش سخت است     .  بنامند
اما مانند يک ارکستر سمفونی              
براه افتاده اند و هر روز از                      
رسانه های مختلف همين پيام را         

: به زبانهای مختلف اعالم ميکنند      
پس "  مردم از خشونت بيزارند      "

سرنگونی رژيم اسالمی در                   
پس مردم    .  دستور مردم نيست      

زيرا از نظر      ."  ضدانقالب اند  "
تالش .  "آنها انقالب يعنی خشونت   

برای سرنگونی رژيم مترادف            
 ".است با خشونت

 

و "  اديبانه"تمام اين عمارت              
که کلی هم پول خرج         "  عالمانه"

آن شده است را با يک تلنگر                   
بله، مردم از    .  ميتوان فرو ريخت   

و .  خشونت بيزار و متنفر هستند       
درست به همين دليل بايد                           
جمهوری اسالمی را هر چه                  

اين نظام   .  سريعتر به زير کشيد      
. منشاء خشونت در جامعه است         

جمهوری اسالمی يکی از                       
سرکوبگر ترين و خشن ترين               
نظام های سياسی دنيا در قرن               

بيش از صد هزار         .  اخير است  
 در زندان های     ۶٠اعدام در دهه     

مخوف تنها يک نمونه از نسل              
اعدام های   .  کشی اين نظام است      

گسترده، سنگسار، شکنجه جزء        
اما .  هويت اين رژيم است                  

خشونت فقط به اين اشکال                       
فيزيکی و قتل و جنايت و اعدام            

 .خالصه نميشود

 

فقر و تبعيض يکی از ضد بشری        
اين .  ترين اشکال خشونت است       

نظام با تحميل فقر و فالکت وسيع       
و گسترده که بنا به آمار های                  
محافظه کارانه خود رژيم بيش            
از نيمی از جمعيت کشور زير             
خط فقر زندگی ميکنند، ميليون            
ها انسان را محکوم به خشن                   
ترين شيوه های زندگی نموده                

ميليون ها کودک از زمانی     .  است
که چشم به جهان ميگشايند تحت         
خشونت سازمانيافته اين نظام               
روح و جسم شان به تباهی کشيده        

فقر، گرسنگی، عدم             .  ميشود
دسترسی به درمان و بهداشت و          
تحصيل سرنوشت ميليون ها                 
کودک در جامعه ای است که                 

زير بختک رژيم اسالمی زندگی         
نيمی از جمعيت کشور            .  ميکند

بخاطر جنسيت شان خشن ترين            
تحقيرها و تبعيض ها را متحمل            

. بحث فقط سنگسار نيست   .  ميشوند
حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی           
ارکان پايه ای يک نظام زن ستيز         

تحقير در خانه و        .  و خشن است    
خانواده، در مدرسه و دانشگاه و           
اجتماع، تحقير توسط رسانه ها و         
آنگاه سرکوب خشن زمانی که اين      
قشر تحقير شده و بيحقوق شده                
برای حق اش به مبارزه بلند                     

  .ميشود

 

مردم ايران از خشونت                 .  بله
و به همين دليل بايد                .  بيزارند

کوشيد اين رژيم ضد بشری،                   
جنايتکار و سرکوبگر را هر چه          

اين .  سريعتر به زير کشيد                   
ايدئولوگ های جيره خوار دارند         

. معادله خشونت را وارونه ميکنند     
کسانی که مخالف خشونت هستند        
خواهان سرنگونی بالفاصله رژيم     

کسانی که خواهان       .  اسالمی اند   
فقط يک ذره اصالح در همين                

 کسانی که ميخواهند اين       ،نظام اند 
نظام را حفظ کنند و برای بقای آن        
مبارزه ميکنند، آنها مخالفين رفع         

اين معادله  .  و محو خشونت هستند   
اين عمارت         .  وارونه است        

ايدئولوژيک از سر بر زمين نهاده      
  .شده است

 

کمونيست های کارگری که برای        
سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه          
ميکنند خواهان آن هستند که مردم       
هر چه سريعتر از زير سلطه                  

اصالح طلبان  .  خشونت رها شوند  
حکومتی، سران سبز اسالمی،             
موسوی و کروبی و خاتمی،                    
جريان اپوزيسيون پرو رژيم و              
سران آن از جمله آقای فرخ                      
نگهدار، اينها عمال برای تداوم              

اينها با    .  خشونت مبارزه ميکنند      
تالش برای حفظ رژيم اسالمی و         
ممانعت از سرنگونی اين نظام              
سرکوب و فقر و جنايت دارند در         
جهت تداوم خشونت، سرکوب،            
فقر و جنايت در جامعه تالش                  

اين يک معادله سر راست     .  ميکنند
اين حقيقت جامعه    .  و مستقيم است   

يکی از تالش های ما پس          .  است
زدن پرده های ابهامی است که              

ايدئولوگ ها و     
  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دستگاه اشاعه دروغ اين نظام بر         
 .سياسی ميکشد –حقايق اجتماعی 

 

 انقالب برابر با خشونت

اينهم يک معادله وارونه ديگر               
درست است که به يک               .  است

عبارت انقالب به معنای                            
سرنگونی يک نظام بطرق                      

اما قبل از اينکه بر     .  قهرآميز است 
اين تعريف مکث کنيم، بايد کمی           

به اين سوال پاسخ    .  به عقب برويم  
دهيم که چه چيز انقالب و روش           
های انقالبی را ضروری کرده             
است؟ وقتی ما کمونيست ها از              
انقالب سخن ميگوييم، منظور               

سياسی   -مان تغيير نظام اقتصاد        
در يک    .  حاکم در جامعه است         

جامعه سرمايه دارانه، انقالب از         
نظر کمونيست ها، حرکتی است          
اجتماعی با هدف سرنگونی نظام        
سرمايه داری، محو استثمار، لغو       
کار مزدی، لغو مالکيت                              
خصوصی بر وسايل توليد و                   
مبادله و اشتراکی کردن اين                     
وسايل و بکار گرفتن آن در                      
خدمت رفاه و خواست های عامه         

حذف مکانيزم بازار و سود     .  مردم
اين .  از توليد و فعاليت اقتصادی        

يک انقالب اجتماعی است که ما          
کمونيست های کارگری برای               
سازماندهی آن فعاليت و مبارزه           

 .ميکنيم

 

آيا اين تالشی خشونت آميز است؟       
آيا اين هدفی برای ايجاد خشونت         
در جامعه است؟ آيا نيت ما ايجاد           
خشونت و بلبشو است؟ پاسخ يک        
بورژوا، يک سرمايه دار، يک             
مدافع نظام نابرابر و پر از                        
تبعيض سرمايه داری به اين                   

دليلش هم    .  سواالت مثبت است       
اينها ميخواهند بهر     .  روشن است  

نحو ممکن نظام سرمايه داری را        
منافع شان اين چنين         .  حفظ کنند  

به همين خاطر کلی     .  ايجاب ميکند 
خرج ميکنند و دستگاه تبليغات              
خود را حدادی ميکنند، عمارت            
ايدئولوژيک برای توجيه نظام              
استثمار سرمايه بنا ميگذارند،               

 !خيلی تند ميرويد"
 " ...!مردم از خشونت متنفرند

بخش مهمی از دستگاه آکادميک،            
رسانه ها، تمام دستگاه مذهب و                 
ناسيوناليسم اجزاء اين عمارت                  
ايدئولوژيک دفاع از سرمايه داری        
از گزند مبارزات کارگران،                       
کمونيست ها و مردم زحمتکش                 

  .است

 

پاسخ ما کمونيست ها به تمام اين               
ما .  سواالت يک نه محکم است              

کمونيست ها خواهان امحای فقر،           
تبعيضات اقتصادی و اجتماعی و            
لغو استثمار و خواهان رهايی انسان      
و استقرار برابری واقعی و                          
اجتماعی ميان تمام شهروندان يک         

ما عدالت طلب ترين     .  جامعه هستيم 
انسان ها هستيم و درک کرده ايم که        
تنها راه برقراری يک نظام عدالت         
اجتماعی در گرو واژگونی سرمايه       

. داری و استقرار سوسياليسم است         
از اين رو است که برای                                  
سازماندهی يک انقالب کارگری             
مبارزه ميکنيم تا بتوانيم فقر و                     
استثمار، تبعيض و نابرابری را از         

ما برای آزادی و          .  ميان برداريم   
نظام .  برابری مبارزه ميکنيم              

سرمايه دارانه حاکم ما را سرکوب         
ميکند، به زندان مياندازد، شکنجه و      
اعدام ميکند، با دروغ و خرافه                   

ما .  جامعه را به قهقرا ميکشد                  
ميخواهيم از دست سرکوبگران و           

آنها .  استثمار کنندگان خالص شويم     
برای حفظ  .  شمشير از رو می بندند     

موقعيت و بقای لفت و ليس شان                 
. دست به هر نوع جنايتی ميزنند               

انقالب از اين رو است که                              
چه کسی      .  ضروری شده است          

خشونت ميکند؟ انسان های تحت             
استثماری که ميخواهند استثمار را         
براندازند؟ يا استثمارگرانی که                  
برای حفظ منافع خود زندان و پليس       
و ارتش و بسيج و پاسدار سازمان            
داده اند؟ کداميک خشن است؟ پاسخ       

  .به اين سوال بسيار روشن است

 

انقالب کارگری سريعتر ترين راه          
رهايی از خشونت سيستماتيک                 

. فيزيکی، جسمی و روانی است               
زيرا پايه مادی توليد و بازتوليد                 

١٢٩شماره   
اين .  خشونت را از ميان ميبرد          

يک تالش عامدانه و آگاهانه                  
ايدئولوگ های بورژوايی است          
که انقالب کارگری را مترداف با       

هر روز از     .  خشونت قرار دهند    
صبح تا شام اين خرافه و دروغ            

اما اين   .  بزرگ را اشاعه دهند        
يک بنای مقوايی بيش نيست و              
در برابر اعالم حقيقت ساده                   
 .کارکرد اين نظام واژگون ميشود

 

 محو تدريجی خشونت

بما ميگويند بگذاريد خشونت را          
بگذاريد .  به تدريج از بين ببريم         

اين رژيم را اصالح کنيم و رفته          
. رفته خشونت از بين ميرود                 

ميگويند مردم بيسوادند، مردم              
مذهبی اند، فرهنگ شان پايين              
است، بگذاريد فرهنگ و سواد را      
در جامعه باال ببريم، خشونت از         

  .بين ميرود

 

اين استدالالت هم همگی در                   
اين .  خدمت بقای نظام حاکم است     

ها نيز معادله واقعی اجتماعی را        
  .وارونه ميکند

. اين نظام اصالح پذير نيست       -١
مردم بارها و بارها خود بعينه              

اين رژيم اصالح . تجربه کرده اند 
يک رژيم اسالمی     .  بردار نيست  

اصالح شده يک توهم پوچ است         
که توسط اصالح طلبان حکومتی      

 .اشاعه می يابد

حتی اگر کمی اصالح هم               -٢
ميشد، ابعاد خشونت آنچنان وسيع     
است که مانند قطره ای در                       

ما .  اقيانوس محو و ناپديد ميشد         
برای امحای کامل خشونت و                

يک ذره   .  تبعيض مبارزه ميکنيم    
خشونت کمتر يا يک ذره تبعيض       
کمتر پيشکش همان قاتلين اصالح     

ما .  طلب حکومتی و هوادارانشان   
خواهان آزادی کامل و برابری            

ما خواهان آزادی     .  واقعی هستيم  
کامل زنان و ايجاد يک جامعه              

. مرفه برای همگان هستيم                      
بنابراين حتی اگر ميشد يک                   
جمهوری اسالمی نوع دوم هم             
ايجاد کرد اين پاسخگوی ما و                

 .بخش اعظم مردم ايران نميبود

 –دارونيسم اجتماعی                  -٣
اقتصادی يک تفکر و بينش عقب       

. مانده و يک توهم پوچ است                  

تاريخ بشری نشان داده است که            
دستاوردهای تمدن بشری، کاهش      
تبعيض، بهبود رفاه و دستيابی به         
درجه ای از حقوق انسانی در                 
جوامع بشری فقط و فقط از                       
طريق مبارزه متشکل توسط                   
جنبش های اجتماعی بدست آمده          

جنبش کمونيستی و                  .  است
سوسياليستی، جنبش کارگری،             
جنبش آزادی زن، جنبش حقوق            
مدنی همه و همه برای کسب هر           
ذره بهبود و اصالحات بسختی              

تاريخ در عين     .  مبارزه کرده اند    
حال نشان ميدهد که هر آينه                      
توازن قوا به نفع طبقه حاکمه و              
اربابان سرمايه و به ضرر مردم          
و شهروندان عادی تغيير ميکند            
تمام دستاوردهای اجتماعی و                
حقوقی از جامعه باز پس گرفته             

حق :  "از قديم گفته اند         .  ميشود
 ".گرفتنی است، دادنی نيست

اگر مردم اسير خرافه اند، اگر        -۴
خرافات مذهبی مردم را عقب                
نگاه ميدارد، اگر مردم از                          
دسترسی به علم و دانش و                         
فرهنگ محرومند، بعلت وجود            
نظام سرکوبگر و استثمارگر حاکم     

برای ارتقاء دانش و تمدن و      .  است
فرهنگ در جامعه، برای مبارزه        
با خرافه و عقب ماندگی بايد اين            
نظام را به زير کشيد و نظامی را          
حاکم کرد که نفعی در اشاعه                   
خرافه، مذهب و ناسيوناليسم و              

اما تا آنجا که     .  عقب ماندگی ندارد  
به جامعه ايران مربوط ميشود،             
عليرغم اين سرکوب خشن،                     
عليرغم حاکميت يک نظام مذهبی      
که خرافه مانند اکسيژن برايش              
ضروری است، مردم ايران خوب     
ميدانند که منشاء رنج و فالکت و          
بدبختی شان اين نظام منحوس و           

مردم ايران      .  نکبت بار است          
بخوبی نقش مذهب را روی زمين       

بر خالف نظر اين              .  ميشناسند
دوست عزيز، جنبش های                         
اجتماعی آزادی زن، خالصی               
فرهنگی و سکوالر در ايران                  

آنچه در  .  بسيار قوی و گسترده اند    
سطح مشاهده ميشود، واقعيت                
جامعه پويا، پرالتهاب و آبستن               

. تحول ايران را بيان نميکند                    
بگذاريد فقط يک روز سايه اين             
نظام شوم و نکبت بار را از سر             
مردم ايران کم کنيم تا واقعيت                 
پيشرو، مدرن و ضد خرافه                      

پرستی جامعه      
  ٧صفحه ايران تمام قد          



  ٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر 

 .ابراز وجود کند
 

مبارزه با رژيم اسالمی و خشونت عنان گسيخته حاکم در عين حال                             
مستلزم آنست که عليه تمام خرافاتی که اين نظام و حاميانش در جامعه                      

مبارزه با توهم اصالح    .  اشاعه ميدهند نيز با شدت و قاطعانه مبارزه کنيم          
رژيم اصالحی، مبارزه با توهم خالصی آرام آرام از شر خشونت و                          
سرکوب، مبارزه با خرافاتی که واقعيات مبارزه اجتماعی و طبقاتی را                   

انقالب کارگری کم مشقت ترين و سريع تری راه                .  وارونه جلوه ميدهد   
يک .  خالصی از خشونت، سرکوب، تبعيض، فقر و نابرابری است                       

انقالب کارگری پيروزمند تنها پاسخ واقعی و عملی به نيازها و خواستها                
اين .  و مطالبات عميق آزاديخواهانه و برابری طلبانه اکثريت مردم است             

حزب برای   .  پاسخ حزب اتحاد کمونيسم کارگری به جامعه ايران است               
سازماندهی يک انقالب کارگری، برای سرنگونی انقالبی جمهوری                       

سوسياليسم .  اسالمی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکند          
متضمن ايجاد يک جامعه آزاد، برابر و مرفه برای تمام مردم ايران                           

 * .است

 شرکت مهر کام پارس: ايران خودرو
افزايش ساعت کار، دستمزدهای پرداخت 

 !نشده کارگران
 ، زمان کاری در شرکت مهر کام پارس ايران خودرو         ،بنا به خبر دريافتى   

 اخيرا بنا به دستور کيانمهر مدير جديد مهر  ، ساعته بود8 شيفت 3که قبال  
 به دليل افزايش توليد و با استفاده از همان تعداد کارگران                         ،کام پارس  

با اجرای اين تصميم     !   ساعته تغيير داده اند      12 شيفت کاری     2 به    ،سابق
 ساعت به زمان کاری کارگران          4ضد کارگری کيانمهر، عمال روزی          

 ،در جواب اعتراض کارگران به افزايش ساعت کار             .  افزوده شده است   
کارگران )  حق بهره وری   ( درصد به مبلغ آکورد         15کيانمهر گفته است     

قابل توجه است که ميانگين دريافت آکورد هر کارگری         .  اضافه خواهد شد  
 9 درصد افزايش آن در ماه ميشود             15 هزار تومان است که         60حدود  

 ساعت کار کارگران در ماه      100اين يعنی افزايش بيش از      !!  هزار تومان 
تازه اگر دستمزد هم  بموقع              !   هزار تومان دستمزد        9در ازای مبلغ        
 ؟! که نميشود،پرداخت شود

 

 ماه گذشته؛ ارديبهشت،      4 حق آکورد کارگران مربوط به            ،عالوه براين 
خرداد، تير و مرداد بدليل دزدی سرمايه داران و عوامل کارفرما تاکنون               

: کيانمهر با گستاخی به کارگران معترض گفته است          .  پرداخت نشده است  
 تا ببينيم چکار      ،اين طلب شما مربوط به دوره زرکش مدير سابق است                

 20همچنين دستمزدهای مهر ماه کارگران در ماه پيش با بيش از             !  ميکنيم
در مقابل اين تاخير کارگران با افزايش ضايعات         .  روز تاخير پرداخت شد   
اين تاکتيک اعتراضی کارگران نتيجه داد و                   .  به اعتراض پرداختند      

 . دستمزدهای آبانماه بموقع و بسرعت به حساب کارگران واريز شد

 

الزم به يادآوری است شرکت مهرکام پارس در برابر ايران خودرو                          
متعهد است اگر روزانه قطعه های سفارشی ايران خودرو را با يک دقيقه              
تاخير ارسال کند بايد يک ميليون تومان خسارت به ايران خودرو                                

حاال اگر کارگران فقط با يکروز اعتصاب کار را بخوابانند چه               .  بپردازد

١٢٩شماره   

اتفاقی خواهد افتاد؟ روشن است کيانمهر و همدستانش بدجوری در                        
! مخمصه خواهند افتاد و ناچارند تسليم خواستهای کارگران شوند                          
. کارگران مهر کام پارس نبايد زير بار اين بردگى تمام عيار بروند                         

ساعات اضافى کار داوطلبانه کارگران بايد با نرخ دو برابر دستمزد                     
امنيت شغلی، دستمزدهای مکفی          .  ساعات عادى کار پرداخت شود            

مطابق با سطح تورم و نيازهای يک زندگی انسانی، بيمه بيکاری، لغو                
قراردادهای سفيد امضا و يک طرفه پيمانکاری، حق تشکل و اعتصا ب            

 .  ساعته در هفته ازجمله حقوق ابتدائی کارگران است6 روز کاری 5و 

 

 کارگر قراردادی سفيد امضا و      4000شر کت مهر کام پارس با بيش از         
 12 شيفت   2 هم اکنون در     ، هزار تومانی  264پيمانی با پايه دستمزدهای     

 واقع در جاده مخصوص کرج ازجمله مراکز اصلی توليد سپر و          ،ساعته
همچنين کيانمهر و        .  داشبرد و ديگر لوازم جانبی اتومبيل ميباشد                     

 .همدستانش از باندهای نزديک به احمدی نژاد قاتل ميباشند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٨ آذر ٧

  آذر16دعوت به تظاهرات روز 

 به کليت رژيم اسالمی" نه"روز 
 روز فرياد آزادی و برابری و رفاه

 

 16.   آذر امسال يک سنگر ديگر تقابل با جمهورى اسالمى است                16
مردم جمهورى اسالمى نميخواهند     .   آبان است  13آذر ادامه وسيع تر      

 ميخواهند    ،حکومتی و هوادارانشان در خارج             "  سبز"و سران       
اعتراض  سرنگونى طلبانه مردم را در زندان جمهورى اسالمى اسير             

 .  روز نخواستن جمهورى اسالمى است16. کنند

 

زنده باد "و " مرگ بر جمهوری اسالمی" آذر ، با فريادهای 16در 
 !به خيابانها می آييم" آزادی ، برابری و رفاه

 

واحد انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه آزاديخواهان را به              
 .  آذر، در مقابل سفارت رژيم اسالمی، دعوت ميکند16تظاهرات 

 

 19.00 تا 17.00:  ساعت2009 دسامبر7دوشنبه : زمان

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی در خيابان کنزينگتون: مکان

 

سيروان قادری : جهت کسب اطالعات بيشتر با اين شماره تماس بگيريد
07765431276 

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد جمهورى سوسياليستى

 

 تشکيالت انگلستان -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2009 نوامبر 30

 !خيلی تند ميرويد"
 " ...!مردم از خشونت متنفرند



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مرکز مطالعات کمونيسم 
 :کارگری برگزار ميکند

 
 ،چرخش جامعه به چپ

 چرخش احزابی به راست؟
 

 ،تحوالت اخير سياسی ايران                 
خيزش عظيم توده های مردم                  

 ،برای سرنگونی رژيم اسالمی           
جامعه و  همچنين احزاب سياسی        
را به طرز شگفت انگيزی                        

مردم بپاخواسته     .  دگرگون کرد    
زمين را زير پای رژيم و                           

سرنگونی .  جناحهايش داغ کردند    
طلبی به واقعيت محرز                               

. اعتراضات جامعه تبديل شد                 
جامعه به چپ چرخيد اما احزاب         
بسياری به بهانه های مختلف به            

 . راست چرخيدند
 

به سياست  "  حزب مشروطه ايران   "
حفظ نظام در اين شرايط يک                   "

 رسيد و پروژه                 ،"گزينه است     
اجرای قانون اساسی رژيم اسالمی        

حزب .  "را در دستور خود گذاشت       
به ضديت کامل با نفس      "  حکمتيست

اعتراضات حق طلبانه و سرنگونی       
خانه "طلبانه مردم رسيد و پرچم              

حزب .  "را بر افراشت        "  نشينی
به طرف جناح   "  کمونيست کارگری 
 پرچم سازش با        ،موسوی چرخيد      

جناحی از رژيم اسالمی را در                   
 خاتمی  ،جناح موسوی .  دست گرفت 

و "  کنار مردم  "و کروبی را در            
قرار داد و پرچم          "  همراه مردم   "

شعار .   آذر بلند کرد    ١٦سبز را در     
انقالب انسانی برای حکومت                  "

را نيز بمنظور حاشيه ای         "  انسانی
کردن شعار هويتی حکومت                        
کارگری و جمهوری سوسياليستی         

 .در دستور خود گذاشت

١٢٩شماره   

در اين سمينار به سير تحوالت             
 درسهای   ،جامعه در دوره اخير       

 ملزومات يک             ،اين تحوالت      
پيروزی کمونيستی و کارگری و       
همچنين سير تحوالت احزاب               
سياسی نامبرده پرداخته خواهد           

فصل مشترک اين                     :  شد
چرخشهای سياسی کدام است؟             
چرا در شرايطی که اعتراضات         
مردم برای سرنگونی رژيم                   
اسالمی ابعاد بيسابقه ای يافته               

 اين احزاب جملگی به                  ،است
راست چرخيده اند؟ داليل خاص        
و ويژه چرخش هر کدام از اين             
احزاب چيست؟ تاثيرات جنبش           
سبز بر احزاب سياسی جامعه چه      
بوده است؟ چگونه کمونيسم و              
کارگر ميتوانند در راس                           
اعتراضات سرنگونی طلبانه               
توده های مردم قرار گيرند؟ راه          
پيشروی را چگونه بايد هموار             

 کرد؟
 

 علی جوادی
شبکه : مکان

پالتاک،  گروه خاور 
ايران و  –ميانه 

 شبکه بايالکس
 

 دسامبر ۵شنبه : زمان
٢٠٠٩ 

 

 شب بوقت ٩ساعت 
 ٣اروپای مرکزی و 

بعد از ظهر بوقت 
 ١٢نيويورک و 

ظهر بوقت لس 
 آنجلس

  آذر ١۶
 !به رژيم زن ستيز اسالمی" نه"روز 

 
 ١۶رژيم آپارتايد جنسی اسالمی با نگرانی و اضطراب به استقبال                     

 آبان، از راديکاليزه     ١٣هر دو جناح رژيم پس از تجربه            .  آذر ميرود 
جناح هار حاکم بمنظور عقب           .  شدن مبارزات مردم در هراس اند            

نشاندن مردم بجان آمده، جنبش آزادی زن و جنبش راديکال                                      
دانشجويی، اعالم کرده است که ميخواهد آپارتايد جنسی را در دانشگاه            
ها گسترش دهد و به دستگيری و بازداشت دانشجويان مبادرت کرده                  

اصالح طلبان حکومتی و سران جنبش سبز اسالمی به دست و                .  است
 آذر بزنند و مبارزات             ١۶پا افتاده اند تا رنگ سبز اسالمی به                         

 .آزاديخواهانه مردم را عقيم کنند
 

 آذر را به روز نه به رژيم          ١۶سازمان آزادی زن با تمام قوا ميکوشد          
:  آذر بايد با صدای رسا فرياد برآوريم          ١۶.  زن ستيز اسالمی بدل کند      

نه به آپارتايد جنسی، نه به حجاب اسالمی و نه به نابرابری زن و                           
جنبش آزاديخواهانه مردم عليه تبعيض و نابرابری، عليه خفقان و          .  مرد

 ١۶.  سرکوب و عليه آپارتايد جنسی و زن ستيزی رژيم اسالمی است              
آذر را به روز اعتراض راديکال و آزاديخواهانه عليه اين رژيم                             

 . ارتجاعى بدل کنيم
 

 !ستم بر زن موقوف
 !سرکوب زنان ممنوع
 زنده باد آزادی زن

 
 سازمان آزادی زن

  1388 آذر 6

 اجتماع در دفاع از حقوق کودکان
رفتار هر جامعه ای با کودکان محک درجه انسانى بودن و آزاد 

 !بودن آن جامعه است

 

کودکان نبايد  .  عليه کاهش امکانات آموزشی کودکان اعتراض می کنيم           
کاهش امکانات مدارس و     .  هزينه های بحران سرمايه داری را بپردازند        

کودکستانها زير لوای صرفه جويی يک تعرض آشکار به امکانات                         
کودکان مستقل از شرايط خانوادگى شان، بايد از        .  آموزشی کودکان است  

. يک محيط آموزشی شاد، خالق، مرفه، مجهز و مدرن برخوردار باشند           
از جامعه  .  دولت موظف است اين حق پايه ای کودکان را تضمين کند                 

ايرانی شهر گوتنبرگ انتطار داريم همراه ما و صدها پدر و مادر ديگر                
و "  کودکان نبايد هزينه های بحران سرمايه داری را بپردازند           "با شعار   

 دسامبر  3، در آکسيون اعتراضی روز پنجشنبه       "مدارس را تجهيز کنيد   "
 .در ميدان گوستاو آدولف شرکت نمايند

 

 ميدان گوستاو آدولف: مکان

 18.00 دسامبر ساعت 3: زمان
 

 تشکيالت گوتنبرگ -حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 تماس 0704441555برای اطالعات بيشتر با کريم نوری با تلفن 
 .بگيريد



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سال پيش در شرايطی که                  ١٨
بورژوازی مرگ کمونيسم و پايان     
تاريخ را جار ميزد، دو سال پس           
از سقوط شوروی و ديوار برلين،       
در شرايطی که  تمام احزاب چپ         
سنتی، سنت اوروکمونيستی و               
احزاب طرفدار شوروی يکی پس      
از ديگری اسامی خود را تغيير             
ميدادند، کمونيسم و سوسياليسمش      
را خط ميکشيدند و دموکراسی و         
اومانيسم به آن اضافه ميکردند،           
منصور حکمت حزب کمونيست         

اين يک   .  کارگری را بنيان نهاد       
حرکت نه تنها بسيار جسورانه،            

منصور .  بلکه بسيار انقالبی بود       
حکمت بمثابه يک ليدر فکری و           
سياسی کمونيست، پرچم کمونيسم      
کارگری انقالبی را به اهتزاز                

 .درآورد

 

چپ سنتی و سنت ها و رگه های           
مختلف پرو روس و غيره اين                
حرکت منصور حکمت را شايد            
بعنوان يک حرکت مهجور يا                 

زيرا .  ديوانگی تعبير کرده باشند       
فضا در آن دوران بسيار بر                      
کمونيسم، آزاديخواهی، برابری          
طلبی و عدالت جويی تنگ شده             

فرديت اتميزه و تنها، قوانين       .  بود
بازار عنان گسيخته و محرکه                 
سود و نفع طلبی فردی بر تمام                

نظم نوين   .  جهان حاکم شده بود        
جهانی سرمايه داری بازار آزاد           
چهار نعل ميتازيد و هر نوع حس        
نوعدوستی، همبستگی طبقاتی و         

همه .  انسانی را لگدکوب ميکرد        
پايان "جا فرياد سرمست                            

" پايان سوسياليسم   "و    "  کمونيسم
و جالب اينجاست که     .  شنيده ميشد 

پايان کمونيسم را با پايان تاريخ             
ناسيوناليسم عقب  .  مترادف ناميدند 

مانده و افراطی، راسيسم، مذهب         
و فاشيسم از گوشه و کنار جامعه          

دنيا برای چند سال    .  بيرون جهيدند 
 .بسيار سخت و تاريک بود

 

 در هجدهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگری
 

 ما خود را ادامه دهندگان واقعی
 کمونيسم کارگری منصور حکمت ميدانيم

 آذر ماجدی

در چنين شرايطی منصور حکمت           
پس از يک مبارزه همه جانبه                      

نظری، سياسی و تشکيالتی با هدف       
حاشيه ای کردن چپ راديکال،                 
گسست کامل از اين سنت و                           
حاکميت کامل و يکپارچه                              
سوسياليسم کارگری، بمنظور ايجاد      
يک حزب کمونيستی کارگری،                

" يک حزب يکپارچه مارکسيستی      "
آن "  پاسخگوی شرايط   "که بتواند       

دوره باشد، حزبی که بتواند                          
معضالت کمونيسم و        "پاسخگوی    

پس از پايان     "  جهان سرمايه داری    
جنگ سرد و فروپاشی شوروی                
باشد از حزب کمونيست ايران جدا         
شد و حزب کمونيست کارگری را           

  .بنيان گذاشت

 

منصور حکمت در يک روز سرد           
زمستانی در شهر مالمو، سوئد، در        
يک کنفرانس متشکل از تعدادی               
کادر کمونيست تشکيل حزب                      

. کمونيست کارگری را  اعالم کرد         
تزها و نظريه های کمونيستی                     
منصور حکمت، افقی که او در                  
مقابل کمونيسم و طبقه کارگر قرار         
ميداد، نقد عميق و مارکسيستی اش         
از کمونيسم های بورژوايی و                     
غيرکارگری، تالش مستمر و                    
پيگرش برای انسجام بخشيدن به              
جنبش سوسياليسم کارگری،                        
خودآگاهی ای که اين جنبش در                  
نتيجه اين تالش ها بدان دست يافته          
بود،  به شکل گيری يک رگه کامال         

 .متفاوت کمونيستی انجاميده بود

 

نقد ما از نظام شوروی با نقد های             
ما .  سنت های ديگر متفاوت بود            

کمبود دموکراسی، رشد                                 
بوروکراتيسم يا عدم شکل گيری              
انقالب جهانی را علت شکست                   

ما هيچگاه  .  انقالب اکتبر نميدانستيم   
شوروی را سوسياليستی ندانسته              
بوديم تا با سقوط آن به سقوط                        
سوسياليسم يا شکست سوسياليسم            

نقد ما به کمونيسم روسی            .  برسيم

١٢٩شماره   

. کمبود دموکراسی در آن نبود           
جنبش ما منتقد افراطی                             

تمام اين        .  ناسيوناليسم بود       
فاکتورها جنبش ما را از سنت            
های چپ راديکال و کمونيسم             
سنتی غيرکارگری متمايز                    

افق ديگر، اميد ديگر و        .  ميکرد
همه .  توانايی ديگری بما ميداد        

ميدانستيم که نقش منصور                     
حکمت در شکل گيری اين رگه         
متفاوت از کمونيسم حياتی و               

اين جنبشی    .  تعيين کننده است      
بود که کادرهايش درست در               
شرايطی کمونيست های سابق           
تنها و مايوس در گوشه ای پناه           
گرفته بودند، شاداب و پرانرژی      
برای ايجاد جامعه کمونيستی              
مشغول مبارزه بود و در صحنه        
جامعه با سر افراشته حضور              

 .داشت

 

اما .  البته ما نيز قربانی داديم             
توانستيم يک جنبش قوی،                      
ميليتانت، راديکال و انقالبی               

موفق شديم يک حزب        .  بسازيم
. قوی و ميليتانت ايجاد کنيم                  

طولی نکشيد که حزب کمونيست     
کارگری ايران به بزرگترين و          
ميليتانت ترين حزب کمونيستی        
منطقه و شايد در سطح جهان               

به يمن وجود حزب           .  بدل شد   
کمونيست کارگری، بخاطر                
وجود انسانی مارکسيست و                 
انقالبی که درک عميق                            
مارکسيستی اش به او امکان                
ميداد تا دنيا را آنطور که بايد                
ببيند و تحليل کند، ما توانستيم              
کمونيست های خوش اقبالی                 
باشيم که در اين دوره تلخ،                     
سخت و تاريک با هيجان و                   
شادابی انقالبی برای آرمان های      
کمونيستی، برای يک دنيای                
بهتر، برای آزادی و برابری و          

. سعادت بشريت مبارزه ميکرديم   
احساس افتخار و سربلندی در            
اين دوره سياه يکی از زيباترين        
هدايايی است که عضويت در             

حزب کمونيست کارگری تحت            
رهبری منصور حکمت برای ما         

ده سال اوليه       .  به ارمغان آورد      
حيات حزب کمونيست کارگری          
برای من و بسياری کمونيست                
های ديگری که در اين حزب                  
فعاليت ميکردند يکی از بهترين           
دوران زندگی سياسی شان، يکی         
از پرافتخارترين لحظات مبارزه        

 .انقالبی شان بشمار ميرود

 

اولين بار که سالگرد حزب را                
جشن گرفتيم در دهمين سالگرد آن     

. يک مراسم بزرگ در لندن       .  بود
کادرهای بسياری در آن شرکت           

آن روز برای من يک              .  کردند
در دهمين  .  روز تلخ و شيرين بود     

سالگرد تشکيل حزب، در اولين           
جشن سالگرد حزب منصور                  
حکمت، کسی که بدون وی اين              
حزب هيچگاه ساخته نميشد،                   

منصور حکمت    .  حضور نداشت   
بيمار بود و توانايی شرکت در               

هيچيک، .  اين جشن را نداشت           
شايد بغير از خود او، تصورش             
را هم نميکرد که يک سال بعد او          
ديگر در ميان ما نباشد و                             
سرنوشت حزب دستخوش چنين          
تحوالت تلخ و زير و رو کننده ای        

اين را شايد بايد به حساب           .  شود
 .طنز تلخ تاريخ گذاشت

 

در هشت سال اخير اتفاقات                      
مرگ .  بسياری رخ داده است            

منصور حکمت حزب و جنبش             
کمونيسم کارگری را دستخوش            
معضالت و افت و خيزهای بسيار      

بالفاصله پس از مرگ او           .  کرد
اختالفات سياسی و تشکيالتی                

. بسيار عميقی در حزب رخ نمود        
جناح بندی های کاذبی در حزب           

رفاقت عميق        .  شکل گرفت       
کمونيستی که در زمان رهبری             

منصور حکمت  
  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در حزب حاکم بود، بسرعت رو          
مناسبات ناسالم   .  به افول گذاشت     

بجای رفاقت و مناسبات حزبی در      
سياست های     .  حزب رايج شد         

راست و پوپوليستی به رقابت با            
دو سال    .  يکديگر قد علم کردند         

پس از مرگ منصور حکمت                 
. اولين انشعاب از حزب رخ داد           

تعدادی از کادرهای اصلی و اوليه   
اين .  حزب از حزب جدا شدند             

حرکت ضربه بسيار بزرگی بر            
 .پيکره حزب بود

 

پس از انشعاب جامعه با دو حزب        
مواجه بود که هر يک مدعی بود          
حزب کمونيست کارگری پيرو             

اما اين  .  خط منصور حکمت است   
دو حزب، هر دو، بسرعت تسليم         
نظرات، سياست ها و تئوری های      
پوپوليستی و چپ راديکال شده             

کمونيسم کارگری منصور         .  اند
حکمت بسرعت از تحليل ها،                 
مواضع و سياست های هر دو                

عبور از منصور   .  حزب غايب شد  
حکمت به يک سياست آگاهانه               
ليدر های دو حزب که در رقابت          
با يکديگر حزب را به تاراج                    

بساط توليد      .  دادند، تبديل شد          
تئوريک   –درافزوده های سياسی     

در عرصه تشکيالتی   .  به راه افتاد  
نيز، همانطور که انتظار ميرود،         
بدنبال حاکم شدن سياست ها و                
خط چپ راديکال غير کارگری،         
مناسبات محفليستی، ناسالم و غير       
حزبی و غير کمونيستی در هر              

  .دو حزب حاکم گرديد

 

در آنچه بعنوان حزب کمونيست          
کارگری باقی مانده بود، از                      

 تا   ٢٠٠۴ در سپتامبر         ۵کنگره   
 تشکيل  ٢۶ که پلنوم     ٢٠٠۶اکتبر  

شد، دگرديسی حزب آنچنان عميق     
بود که برای ما کادرهای قديمی و       
اوليه حزب که از همان ابتدا در             
رهبری حزب سهيم بوديم و در             
کنار منصور حکمت فعاليت                   
ميکرديم، بازشناسی حزب بعضا       

اين پروسه     .  بسيار سخت بود         
دگرديسی برای ما بسيار دردناک       

ما خود را ادامه دهندگان واقعی 
کمونيسم کارگری منصور حکمت 

 ...ميدانيم 
در مقابل چشمان خويش شاهد       .  بود

افول سياسی، نظری و تشکيالتی            
قوی ترين، ميليتانت ترين، راديکال      
ترين و انقالبی ترين حزب                            
کمونيستی چند دهه اخير در سطح           

يک مسابقه منصور       .  جهان بوديم   
حکمت زدايی در هر دو حزبی که           
تحت نام کمونيسم کارگری و                       
منصور حکمت فعاليت ميکردند              

سياست های راست    .  براه افتاده بود   
و پوپوليستی هر چه بيشتر فرصت         

سياست ها و تحليل       .  جوالن ميافت  
های عميق مارکسيستی، روش های      
متمدن و اصولی کمونيستی کمياب         

 .تر و کمياب تر ميشد

 

در نتيجه اين پروسه، ما تعدادی از          
کادرهای اوليه حزب که تالش                   
هايمان برای ممانعت از اين روند            
به شکست انجاميده بود، در حزب           
کمونيست کارگری اعالم فراکسيون    

وارد يک پروسه سخت و           .  کرديم
پر مشقت برای احيای کمونيسم                 
کارگری منصور حکمت،                            
بازگرداندن ديدگاه او و مناسباتی در      
حزب شديم که تحت رهبری او در          

رهبری وقت حزب   . حزب حاکم بود 
با تمام قوا کوشيد تا فراکسيون را              
نابود کند و آنچنان جنگی را عليه              
فراکسيون و هرگونه اصولی گری         
کمونيستی در حزب سازمان داد که        
در زمانی که ما باالخره تصميم به           
جدايی گرفتيم، پروسه دگرديسی              
 .حزب وارد مرحله نوينی شده بود

 

از زمان جدايی ما پروسه منصور          
حکمت زدايی و گسست از کمونيسم      
کارگری منصور حکمت در سطح         
نظری، سياسی، مواضع و روش ها      
و مناسبات درون حزبی و با                         
احزاب چپ و اپوزيسيون با                         
سرعتی سرسام آور در اين حزب            

اکنون که به اين          .  طی شده است      
حزب مينگريم، هيچ نقطه اشتراکی       
با حزب کمونيست کارگری در ده           

. دوازه سال اول حيات آن ندارد           –
پوپوليسم در عريان ترين و مبتذل            
ترين شکل بر نظرات و مواضع               

اوج .  اين حزب حاکم شده است              

١٢٩شماره   
ابتذال اين پوپوليسم را در                         
برخورد به جنبش سرنگونی                 
مردم و دو جناح رژيم اسالمی             

 .در چند ماه اخير شاهد بوده ايم

 

اين حزب چرخش باورنکردنی          
اين راست  .  به راست کرده است     

روی را بعينه و آشکارا در تالش       
رهبری اين حزب برای قرار                
دادن جناح مغضوب رژيم در               
ميان صفوف مردم و در نزديکی       
و ائتالف با جنبش ناسيوناليسم             
پرو غرب در جريان خيزش                 
اخير مردم عليه رژيم اسالمی،           

اين يک گسست   .  مشاهده کرده ايم  
کامل از سنت و مواضع و                        
سياست های اصلی حزب                        

. کمونيست کارگری است                       
برخورد به دو جناح رژيم، تحليل      
از علل و منشاء جدال دو جناح،           
مقابله و ضديت با هر دو جناح              
اين رژيم، تحليل از جنبش مردم          
برای سرنگونی رژيم يکی از              
ويژگی های برجسته حزب                    

. کمونيست کارگری بوده است           
اين شيوه برخورد و تحليل                       
منحصر بفرد اين حزب بوده                 

اين تحليل و روش برخورد     .  است
به حزب امکان داده بود که                      
بعنوان يک حزب راديکال و                 
ميليتانت بر کل اپوزيسيون رژيم       

حزب .  تاثيرات عميق بگذارد         
نقش بسيار مهمی در شکل دادن          
به مناسبات اپوزيسيون با رژيم           

حزبی که فی الحال      .  ايفاء ميکرد 
تحت نام کمونيست کارگری                  
فعاليت ميکند تمام اين تحليل و              
شيوه برخورد را به کناری نهاده         
است و با برخوردی پوپوليستی          
به سراغ جدال جناح ها و                          
مناسبات مردم با دو جناح رژيم           

اين حزب به دنبال رو     .  رفته است 
مردم و احزاب و جريانات ديگر        

  .بدل شده است

 

پيش از اين نيز لحظات سياسی            
تعيين کننده ای وجود داشته است        
که اين حزب با تئوری ها و                     
سياست های پوپوليستی به راست      

روی های تاسف آوری                              
برخورد به      .  درغلطيده است     

مساله فلسطين و جنگ دولت                 
اسرائيل و مردم فلسطين يکی از        
اين لحظات تعيين کننده است که          
راست روی های رهبری اين               

حزب گسست از سنت کمونيسم            
کارگری حاکم در حزب کمونيست    
 .کارگری را تکامل بخشيده است

 

آخرين شاهکار اين حزب در                  
عرصه نظری، بايگانی کردن              
هدف استراتژيک اصلی حزب،          
انقالب کارگری و دولت کارگری      
و اتخاذ يک شعار ماوراطبقاتی و        
پوچ انقالب و حکومت انسانی               

شعاری که در حقيقت                .  است
بمعنای حفظ نظام سرمايه داری           

. حال با چهره ای انسانی است               
شعاری که مبارزه طبقاتی را به            
نفع بورژوازی به سازش                          

شعاری که تمام هدف          .  ميکشاند
اصلی و آرمان اصلی حزب                    
کمونيست کارگری و جنبش                    
کمونيسم کارگری يعنی به زير             
کشيدن سرمايه داری توسط يک          
انقالب کارگری، خلع يد از                      
بورژوازی و استقرار يک جامعه       
سوسياليستی را از دستور اين                

  .حزب خارج ميکند

 

اکنون حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری که از کوران يک                       
مبارزه سخت و پيچيده عليه                     
انحرافات اين دو حزب، نقد عميق      
مارکسيستی مواضع و نظريات           
راست و پوپوليستی آنها گذشته              
است، با استحکام و انسجام                       

سياسی يک سنت محکم          -نظری
در دفاع از مارکسيسم و کمونيسم        
کارگری منصور حکمت را در            

. کوله بار خود اندوخته است                   
پايداری و تعهد ما به کمونيسم                
کارگری منصور حکمت هم در           
فعاليت و پراتيک حزب در                      
مبارزه عليه رژيم اسالمی و برای      
سازماندهی جنبش کمونيسم                    
کارگری و هم در نقد سياست ها،          
نظرات و پراتيک دو حزبی که             
تحت نام کمونيسم کارگری فعاليت     

ما .  ميکنند، به تثبيت رسيده است       
موفق شديم پرچم کمونيسم                        
کارگری منصور حکمت،                        
راديکاليسم و سنت ميليتانت و                
مارکسيستی آن را برافراشته نگاه       

  .داريم

 

ما قدم به قدم گسست ح ک ک از            
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

را مستند کرده      
  ١١صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راست روی پر شتاب اين              .  ايم
حزب را با سند و مدرک نشان               

تا آنجا که به عرصه             .  داده ايم   
سياسی و نظری برميگردد،                    
حزبی که بعنوان حزب کمونيست       
کارگری شناخته ميشود هيج                   
قرابتی با سنت کمونيسم کارگری        
و سياست ها و مواضع کمونيستی       

مسير عبور از   .  کارگری آن ندارد  
منصور حکمت، بعنوان معمار،          
طراح اصلی اين حزب و کسی که     
اهداف و سياست های اصلی اين          
حزب را تبيين کرده، برنامه آن             
را به رشته تحرير درآورده و                 
مختصات جنبش و حزب                           
کمونيست کارگری را تبين و                  

. فرموله کرده کامال طی شده است     
اسم و عکس منصور حکمت بر           
سر در اين حزب پديده ای کامل             

رهبری اين حزب       .  فرمال است   
اکنون صرفا دارد از نام و اعتبار         
منصور حکمت و کمونيسم                      
کارگری بنفع پيشبرد سياست های      
پوپوليستی و راست روانه خويش       

بخاطر منافع جنبش    .  بهره ميجويد 
کمونيسم کارگری و اهداف                      
مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و                
انقالب کارگری بايد اين سالح را        

 .از دست آنها بدر آوريم

 

به نظر من، ما که از زمان                        
تشکيل حزب کمونيست کارگری        
در کنار منصور حکمت برای               
اهداف کمونيسم کارگری،                       
سازماندهی انقالب کارگری و              
استقرار سوسياليسم مبارزه کرده        
ايم، بعنوان کسانی که عميقا                     
راديکاليسم و سياست های                        
ماکزيماليستی کمونيسم کارگری        
منصور حکمت را درک کرده              
ايم، دخالت گری انقالبی کمونيسم       
کارگری را بعنوان يکی از                      
خصوصيات برجسته آن شناخته و     
پراتيک کرده ايم، فرهنگ و تمدن      

 –باالی انسانی و سياسی                           
کمونيستی وی را چه در مناسبات       
درون حزبی، چه در رابطه با                
احزاب و جريانات ديگر و بويژه         
در برخورد به منتقد سياست                    
هايمان درونی کرده ايم، بعنوان           

 

ما خود را ادامه دهندگان واقعی کمونيسم 
 ...کارگری منصور حکمت ميدانيم 

کادرهايی که کوشيده ايم استراتژی قدرت      
گيری کمونيسم را، مقوله حزب و جامعه         
و تالش برای توده ای کرده راديکاليسم            
کمونيسم را بکار بنديم و با تمام قوا از                 
تبديل شدن به يک حزب مبلغ و اغراق               
گو پرهيز کرده ايم، در عمل ثابت کرده            
ايم که ادامه دهنده راستين خط و سنت                
کمونيسم کارگری منصور حکمت حزب        

  .اتحاد کمونيسم کارگری است

 

اکنون در هجدهمين سالگرد تشکيل                    
حزب کمونيست کارگری، با توجه به                
پراتيک سياسی و اجتماعی ح ک ک و              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری، ميتوان             
بروشنی ديد که آن حزبی که کامال از                 
برنامه، اهداف، سياست ها و پراتيک و            
روشهای اصلی اين حزب دفاع کرده و             

در .  آن را پراتيک ميکند حزب ما است          
عين حال به روشنی و صراحت ميتوان            
مشاهده کرد که ح ک ک اکنون ديگر                  
هيچگونه قرابتی با آن حزب اوليه که                 
هجده سال پيش توسط منصور حکمت              

ما ادامه دهندگان   .  بنيان گذاشته شد، ندارد   
واقعی و برحق حزب کمونيست کارگری       

ما با تمام قوا کوشيده ايم که                     .  هستيم
سياست ها، برنامه و اهداف کمونيسم                 
کارگری منصور حکمت را به پيش برده        

کوشيده ايم که راست         .  و پراتيک کنيم     
روی و پوپوليسم رهبری اين حزب را               

منافع جنبش کمونيسم     .  نقد و افشاء کنيم      
کارگری، امر سازماندهی انقالب                        
کارگری و تحقق برنامه يک دنيای بهتر          
اين امر را ضروری ميسازد که اين                     
حقيقت به طبقه کارگر و جامعه رسما و            

در صورت پيشروی       .  علنا اعالم شود      
روند کنونی و تداوم اين سياست ها و                   
پراتيک راست و پوپوليستی تحت نام                 
کمونيسم کارگری و منصور حکمت،                
زيان های جبران ناپذيری به جنبش و                 
اهداف کمونيسم کارگری تحميل خواهد           

 .شد
 

در اينجا تمام دوستداران کمونيسم                         
کارگری منصور حکمت، انسان هايی که      
برای تحقق يک انقالب کارگری و                       
استقرار سوسياليسم و تحقق برنامه يک           
دنيای بهتر تالش ميکنند را فرا ميخوانم           
که به حزب اتحاد کمونيسم کارگری                    

  *.بپيوندند

١٢٩شماره   

 منشور 

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

 

 

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

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

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

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

 .نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد

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

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

 

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

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

 

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

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط             :  حداقل دستمزد     -٨

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

 

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

 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان      -١٠
: در تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان                     

هزينه مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر           
 . باشد



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تشکل کارگران پراکنده

کارگران مراکز کارگری در                 
 ،ام مثل ساير طبقه             ،سنندج هم   

برای رسيدن به خواستهايشان يا          
جلوی اداره کار هستند و يا در                
داالنهاى ادارات از اداره کار به           
تامين اجتماعی و از استانداری به       
مديريت کارخانه سرگردان                    

با اين وضعيت نميتوانيم         .  هستند
مجبور ميشوى در      .  نان بخوريم  

نهايت تنها سرمايه ات را به                     
حراج بگذاری و ميرويد ماشينی         
ميخريد تا با مسافر کشی لقمه اى          

يا اينکه در         .  نان در بياورى        
ميدانهای کار از صبح تا ساعت            

 منتظر ميشويد تا شايد     11 الی   10
يکی بيائيد و برای يک کار چند             

چطور .  روزه ما را استخدام کند        
می شود اين بخش از کارگران              
پراکنده را مشکل کرد؟ تا زمانی          
که در کارخانه هستی وضعيت             
متفاوت است و راحتتر ميشود به         
خواستت دست پيدا کنی ولی                    
بيکاری درد بی درمانی است که          

. همه را از هم دور کرده است                
پاسخ به اين شرايط را ميتوان از           
حزبی راديکال طلب کرد که امر         
سازماندهی انقالب کارگری را            

 خسرو الهی. در دستور دارد

 

  ،خسرو عزيز

ميدانهاى "تجربه کارگرانى که در     
مى ايستند هم دردناک است       "  کار

دردناک است که   .  و هم بخشا غنى   
زمان کار گير آوردن بسيار کم              
است و کارفرما يا صاحبکار مثل        

 ،دوران قديم بازار برده فروشى          
خوب نگاه ميکند و چند نفر زبده           

. مورد نظرش را انتخاب ميکند           
حتى قيمت روز کار را هم                         
نميگويد و با نرخى که به نظر                 
آنها معمول است کارگر را                       
برميدارد و تا شب از او کار                     

دراين بخش چون فقر            .  ميکشد
شديدتر است رقابت هم باالتر                 

هجوم کارگران براى سوار     .  است
شدن به ماشينى که طرف ميگويد        

   ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

عميقا دردناک  "  پنج نفر بيايد باال     "
است که چه به روز طبقه ما آورده          

اما اينها در عين حال بسيار              .  اند
تجربه اين بخش     .  قابل درک است    

از کارگران در مواردى غنى است        
بويژه .  که بايد از آن استفاده کرد            

وقتى که کارگران تدريجا تصميم            
ميگيرند که با چه شرايطى کار                 
کنند و سعى ميکنند جانب همدردى        
و به فکر هم بودن را ميان خود باال     
ببرند و جلوى سو استفاده ها را هم          

به نظر تنها راه شروع              .  بگيرند
تعدادى .  کردن از همين هاست             

پيشرو مانند شما بايد در ميان اين             
کارگران دست به دل و درد همه              
ببرند و سعى کنند خشتى روى                   

در مورد           .  خشت بگذارند          
تاکسيرانان و وانتها و مسافر                      

 چون کار                ،کشيهاى شخصى       
نکردنشان معضل آفرين است هنوز     

در .  کار بدرجه اى ساده تر است           
ميان همين جمع ميتوان هسته اوليه        
متحد کردن کارگران تاکسيران و           
مسافر کش را براى مسائل واقعى           
شان متحد کرد و حين کار و در                 
محل زندگى و از طريق روابط                 
همکاران و جمعهاى ديگر براى             
متحد کردن ديگر کارگران و جمع         
شدن و تصميم جمعى گرفتن تالش         

فعال کارگرى معموال در هر       .  کرد
شرايطى به تمايالت و خواستهاى           
واقعى و عمومى کارگران توجه             

از همينجا شروع ميکند و          .  ميکند
مطابق درجه اتحاد کارگران                      

موفق و  .  قدمهاى بعدى را برميدارد   
 .   پيروز باشيد

 

 با پدارن و مادران صحبت کنيد

البته .  پدرم کارگر اخراجی است         
اين را بگويم که پدرم مثل شما فکر         
ميکند ولی از وقتی که اخراج شده          

. مقداری گوشه گير شده است                    
بشدت دنبال اين است يکجای ديگر        

مرتب هم حواسش     .  کاری پيدا کند    
راستش .  هست که ما فعاليت نکنيم       

چرا .  فعاليت ما هم يواشکی هست        
بايد اين جوری باشد؟ چرا وقتی               
کسی خودش مبارزه کرده تالش              

١٢٩شماره   
دارد بچه هايش را از سياست                
دور نگه دارد؟ همين حاال اگر              
بفهمد دارم با حزب شما اولين               
ارتباطها را ميگيرم حتما داد سرم    

فکر نميکنيد بايد حزب           .  ميزند
شما خطاب به پدارن و مادران             
صحبت کند که بجای سرزنش که      
هی بگن درس بخوان و مدرک            
بگير ما را همراهی کنند؟ اين               
همه مدرک گرفتند چی شد؟                   

اين .  جايشان زندان شده است            
حکومت با هر نوع فکری که                
آزادی را به همراه داشته باشد               

هر وقتی بهش ميگم     .  دشمن است 
خوب مگر تو چکار کردی                     
اخراج شدی از کوره در می رود       
و ميگه من پدرت هستم مويم را           

ولی .  در آسياب سفيد نکردم              
برنامه های علی جوادی را هيچ          
وقتی از دست نميدهد ولی با ما             
به تندی رفتار ميکند که دخالت            

بنظر شما با چنين پدر و           .  نکنيم
 مادرانی چه بايد کرد؟ بهرام نيکو

 

   ،بهرام عزيز

من هم ايراد شما و نوع شما را              
درک ميکنم و هم نگرانى هاى             

شما حق داريد    .  پدر و مادرها را    
 ، سوال داريد    ،چون جوان هستيد    

 جستجوگر   ،نميخواهيد قبول کنيد    
 انرژى داريد و نسل                    ،هستيد

شماست که در کارخانه و                         
دانشگاه و خيابان سياست ايران          

. را تحت تاثير قرار داده است              
پدر و مادرها حق دارند بخاطر            
اينکه خود بازماندگان يک کشتار      
عظيم اند و اين جانيان را خوب            

نگران اند فرزندشان       .  ميشناسند
حتما ديديد و     .  را از دست بدهند      

شنيديد که در تهران در بسيارى          
از تظاهراتها پدران و مادران               
همراه فرزندانشان مى آمدند تا هم      
از آنها مواظبت کنند و هم خود             
جزو ناراضيان بودند و هم                      
نميتوانستند ديگر جلوى به خيابان     

در .  رفتن فرزندانشان را بگيرند      
مورد اينکه مدرک نتيجه ندارد و       
هر کسى مدرک گرفت در زندان       

 نبايد نتيجه بگيريد که نبايد        ،است
. درس خواند و خود را ارتقا نداد        

رشد و تعالى    .  اين نادرست است   
فکرى و فرهنگى و سواد                         
آکادميک تناقضى با سياست و             
تالش اجتماعى نه فقط ندارد بلکه      

وانگهى .  جزو ضرورى آنست       
فرد بدون تخصص محکوم به               

. بردگى مطلق دراين جامعه است       
وقتى پدر و مادرت همسن تو                  
بودند خودشان به احتمال زياد                
جزو کسانى بودند که حرف گوش       

اما سن و سال و                .  کن نبودند   
مسئوليت و آرزو و تالش                          
هميشگى براى موفقيت و سالمتى      
فرزندان اين مالحظات را به پدر         

ما بايد    .  و مادرها تحميل ميکند        
والدين و نگرانى هاى آنها را                   

 حقوق شان را                    ،درک کنيم      
 و براى رسيدن     ،برسميت بشناسيم 

به يک توافق فکرى و دوستانه              
به نظر ما والدين نيز       .  تالش کنيم 

بايد درک کنند که سواالت                         
فرزندانشان سواالت يک نسل               

امرى اجتماعى است و راه       .  است
. حل فردى و خانوادگى ندارد                

تالش اين نسل عليه وضع موجود        
اگر اين   .  يک واقعيت مسلم است      

 آنوقت راه و روش            ،را بپذيرند  
رشد و تالش فرزندانشان را نيز           

ترديدى .  ميتوانند تسهيل کنند           
نيست که جوانان تاثيرات اساسى         

تاثيراتى که  .  را از جامعه ميگيرند   
بمراتب بسيار پايدارتر و ريشه             
دار تر از چهارچوب خانواده                 

با قرنطينه سياسى جوانان        .  است
در خانواده نميتوان با تاثيرات                
بيرون خانواده بر جوانان مواجهه      

 . موفق و پيروز باشيد. کرد

 

  آذر چکار کنيم؟ ١۶

اوضاع .  ما چند نفر دانشجو هستيم    
خيلی حساس شده و هر تحرکی             
را در شهرهای کوچک سريع                

حتما از اعتراضات   .  خفه می کنند  
دانشجويان در دانشگاه شهر کرد         

چطوری ميتوانيم      .  خبر داريد     
اعتراضات را به خيابانها بکشيم؟       
چطور ميتوانيم با سازماندهندگان       
اعتراضات در شهرهای ديگر              
تماس بگيريم و هماهنگ باشيم؟           
چطور بايد وضعيت را از دست           
اين سبزهاى اصالح گرا بيرون           
بکشيم؟ چه بايد بکنيم؟ سالها                    
جنبش دانشجوئی و آزاديخواهی          
هزينه داده و پرچم سرخ آزادی و         
برابری را در دانشگاهها بلند                  

اما امروز اين             .  کرده است      
حضرات با کمال پرروئی فکر             
ميکنند با سبز کردن پوسترها و             
پرچمها و درست کردن کليپهای           
سبز اين روز مهم در جنبش برای        

. سرنگونی را مصادره ميکنند             
  ١٣صفحه چرا احزاب و       



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جريانات  چپ و کمونيست دنيا را       
با پرچمهای سرخ و پوسترهای            
سرخ پر نميکنند؟ اين سوالی است      

. که برای همه ما مطرح است                
 .نازنين از شهر کرد

 

  ،نازنين عزيز

امسال در بسيارى از دانشگاهها          
 آذر برگزار             ١۶اعتراضات       

روزهاى حول و حوش          .  ميشود
اين .   آذر هم داغ خواهد بود           ١۶

. هماهنگى عمال وجود دارد                    
شهرها نيز به احتمال زياد شاهد           
انواع تنش و تظاهرات خواهد                

شما فعالين بايد بدوا خودتان        .  بود
را جمع و جور کنيد و سياست                 

 آذر داشته       ١۶روشنى در قبال         
بدرجه اى که ميتوانيد               .  باشيد

دانشجويان را به اعتراض و                   
برافراشتن خواستهاى واقعى                 

 ،جنبشهاى اجتماعى مجاب کنيد          
بهمان درجه از روى جماعت                
سبز محمدى و خمينى چى رد شده       

دانشگاه بعنوان بخشى از             .  ايد
تشکل .  "جامعه عرصه نبرد است    

دولتى و شبه دولتى         "  دانشجوئى
همواره وجود داشتند و با توجه به        
آزادى عمل آنها در قياس با                       

 روشن است که         ،ممنوعيت چپ  
کار نيروهاى کمونيست و چپ              

اما قدرت چپ       .  سخت تر است      
اينست که امسال بويژه در متن              
يک جامعه ملتهب و خواهان                   
تغيير تالش ميکند و همين روى            
اعتراضات و سخنان و شعارهاى       

سنگر .  سبزها هم تاثير ميگذارد        
کشيدن .  دانشگاه را نبايد ول کرد       

اعتراض به داخل شهر تنها در              
موقعيتى درست و سودمند است           
که بيرون دانشگاه نيروئى واقعى        
براى پيوستن به اعتراض                         

يک نسخه  .  دانشجويان آماده باشند  
و دستورالعمل دقيق نميتوان                   

دانشجويان فعال و رهبران     .  پيچيد
عملى در هرجا بايد تدارک الزم           
را ببيند و در ميدان عمل با درجه          
اى انعطاف و با تشخيص درست         

در .  موقعيت دست به عمل بزنند        
مورد سياست احزاب مبنى بر                
عدم انتشار پوسترهاى سرخ بايد         

 

 ...  نامه ها 
خوب تعدادى  .  خودشان جواب بدهند  

. شدند"  سبز"همراه موج رفتند و           
اما کمونيست و سوسياليستى که                
پرچم سرخ آبا و آجدادى طبقه اش            
را کنار ميگذارد البد حساب و                    
کتابش را کرده است و نبايد براى             

موفق و    .  شما مورد سوال باشد           
 .  پيروز باشيد

 

 بعد بحث   ،اول تغيير فرهنگ جامعه   
 سوسياليسم  

رک و راست نظرم را بگم اينه که           
ايران نياز مبرم به تغيير و تحول              

. جوانان اين را می خواهند          .  دارد
اما بايد فرهنگ مردم را عوض                 

بنظر .  بايد مردم را آگاه کرد        .  کرد
من اصالحات ميتواند مقداری                   
فراهم کننده اين شرايط باشد تا يک          

. انقالب بتواند صورت بگيرد                    
 ،مردمی که هنوز مذهبی هستند               

مردمی که هنوز در لجن اسالم و              
 نميتوانند مدرن       ،خرافه می پلکند      

باور کنيد آنقدر در اين          .  فکر کنند  
 سال مردم را به عقب بردند                  30

گاها تعجب می کنيد و اين انسانها             
بايد فرهنگ جامعه   .  را نمی شناسيد  

را عوض کرد بعد از سوسياليسم              
 ثريا از کرج. صحبت کرد

 

  ،ثريا عزيز 

بنظر شما خودتان نه مذهبى هستيد          
 اما فکر   ،و نه مخالف روش انقالبى     

ميکنيد چون مردم عقب رفتند تحول       
بگذاريد .  راديکال ممکن نيست           

بپرسم اگر ايران و نسل جديد                       
خواهان تحول بصورت مبرم                     

 چرا بايد اين تحول خواهى           ،هستند
مبرم را کنار بگذاريم و دنبال                      

" عوض کردن فرهنگ مردم                  "
 ٣٠برويم؟ اگر اين حکومت طى             

سال توانسته جامعه را عقب ببرد             
چرا بايد آن را نگهداشت که بيشتر           
عقب ببرد؟ اگر آنها قدرت و پول و          
نهادهاى ترويج خرافه را در اختيار       
دارند و به عقايد مردم شکل                          

 شما و نوع شما چطور                   ،ميدهند
ميخواهيد بصورت سوزنى فرهنگ     
مردم را عوض و آنها را آگاه کنيد؟          

١٢٩شماره   
ثريا جان اين سياست نخود سياه           
است و هيچوقت به هيچ جائى               

همين مردم زمانى    .  نرسيده است 
آخوند را بعنوان موجودى امل             
مسخره ميکردند و تالش داشتند          

به .  به سبک غربى زندگى کنند         
خواب هم نمى ديدند که روزى             
دولت اسالمى سرکار بيايد و                 
براى تحميل حجاب اجبارى به            
زنان از قمه و پونز و تيزبر و                
اسيد و اعدام و پاکسازى وسيع             

" اصالحات"از     .  استفاده کنند    
ميگوئى؟ کدام اصالحات؟ مگر          
اين همه وعده خاتمى و ديگران           
توانست حتى يک سطر قانون آن       
مملکت را به نفع مردم محروم             
عوض کند؟ مگر در دوران اينها        
کارگران را به خاک سياه                         
ننشاندند؟ اصالحات اسم رمز              
گسترش دادن پايه حکومت و                
تالش براى بقاى آنست و نه دادن        

اين .  حتى آزادى محقرى به مردم     
اسم رمز   .  بحثها اسم رمز است       

دفاع از موجويت اين حکومت و        
تالشى براى جلوگيرى از سقوط        

شما نبايد صورت مسئله را          .  آن
به همان صورتى که طرح ميشود      

اگر نظام در خطر          .  قبول کنيد   
" اصالحات"نبود بحثى هم از              

 . نبود

 

اما تا به بحث تغيير فرهنگ                    
 ما سياست سر       ،مردم برميگردد  

ما فرهنگ    .  راست ترى داريم       
. مردم را هم عوض ميکنيم                    

باالخره در هر زمانى و با هر               
حکومتى انواع فرهنگ و خرده          
فرهنگ و سنت عقبمانده وجود            

با انقالب و بدون انقالب           .  دارد
فرهنگ آخوند و مردساالرى و           

اينها را    .  نابرابرى وجود دارد       
نميشود در يک پروسه بحث                  

. منطقى و فلسفى به فرجام رساند       
 چرا بايد دو سه        ،حتى اگر بشود   

نسل ديگر قربانى شوند که                      
تعدادى مرتجع بفهمند که آها                  
برابرى بد نيست و يا بايد حق                

 ،خير!  مردم را کمى رعايت کرد     
راه اينست که     .  اين بيراهه است    

 ،اين حکومت را سرنگون کرد           
ابزارهاى قدرت و سرکوبش را          

 آزادى و بيانيه               ،درهم کوبيد    
خواستهاى پايه اى مردم را                     
بعنوان قانون اعالم کرد و دولت         

. انقالبى را مجرى آن گذاشت              
قانون دولت کارگرى ميگويد از         

فردا زن و مرد در اين جامعه                  
 کودکان نبايد به کار                  ،برابرند

گماشته شوندو حقوق يکسان                   
 هر کسى آزاد است هر                 ،دارند

 تشکل و اعتصاب و       ،حرفى بزند 
اعتراض جزو حقوق پايه اى                  

 حقوق مردم در قلمروهاى         ،است
اقتصادى و اجتماعى و غيره اين          

خوب البد عده بسيار      .  است و آن   
قليلى ميگويند زن بايد برده مرد            

يک "باشد و يا آزادى استثمار                
و قانون     "  حق خدادادى است         
شما آزاديد    .  ميگويد غلط کردى      

زن را برده مرد بدانيد اما آزاد                
. نيستيد که زن را به بردگى بکشيد   

 نه به جرم      ،اگر اينکار را کرديد     
عقايدتان بلکه به جرم عمل ضد            
انسانى تان که موجب سلب آزادى       

 ،از فرد ديگرى شده است                         
دستگيرتان ميکنند و ميبرن                     

 . زندان

 

چنين حکومتى ميتواند بسرعت            
بسيارى از بى حقوقيهاى اجتماعى     
را حاشيه اى و تخفيف و يا بخشا           

فرهنگ .  "بالفاصله حل کند            
. را هم عوض ميکند               "  مردم

امروز فرهنگ فالن حاج آقا و               
مشتى عقبمانده قانون است و من          
و شماى برابرى طلب و ضد دين          

 فردا فرهنگ و           ،بايد داد بزنيم      
قانون ما مسلط است و ايشان حق          

کدامش بهتر  .  دارد برود داد بزند     
است؟ قدرت سياسى عامل و                   
فاکتورى است که مطالبه امروز          
من و شما را ميتواند به قانون                   
تبديل کند و دولت مربوطه حامى         

فرهنگ هم بسرعت         .  آن باشد    
. همان قانون جارى جامعه ميشود      

طى يک نسل مردم آسمان تا                    
زمين با آنچه بخشى از نسلهاى              

فرهنگ .  قبل بودند تفاوت دارند        
جامعه توسط نيروى انقالبى                   
عوض ميشود و نه طرفداران نظم      

بنظر شما اگر انقالبيون       .  ارتجاع
فرانسه عليه قدرت کليسا                            
نميشوريدند تا چه مدت ديگر                  
بدستور کشيشان سر مردم مخالف      
را با گيوتين ميزدند؟ گفتند دست           
کليسا از سر مردم کوتاه و دستش         

. را کوتاه کردند و مردم آزاد شدند       
به همين ترتيب انقالب به سواالت       

سوسياليسم .  اجتماعى پاسخ ميدهد   
جنبشى براى تغيير در تمام                       
قلمروهاى زندگى اجتماعى از              

جمله فرهنگ        
  ١۴صفحه 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سوسياليسم .  مسلط در جامعه است    
نياز فورى و ضرورى و ممکن            

 . جامعه امروز ايران است

 

و باالخره بايد درک کرد که نسل          
جديد خود را بدهکار پروسه کار         

. فرهنگى و اين و آن دين نميداند           
خود حکومتى ها دارند مرتبا                  

دين ستيزى رشد   "فرياد ميزنند که    
همين دين ستيزان       ".  کرده است   

هستند که ميتوانند فرهنگ مردم           
را عوض کنند نه ديندارانى که              
قرار است طى سالهاى طوالنى            

" حاج خانم "قبول کنند که الاقل به      
احترام بگذارند و به زنان مانند             

موفق و   .  برده جنسى نگاه نکنند       
 .   پيروز باشيد

  

 اوضاع تغيير کرده است 

رفقا کوتاه و مختصر بگويم                     
اوضاع نيروگاه برق تهران خيلی       

شايد اين نتيجه    .  تغيير کرده است   
. اوضاعی است که جاريست                 

مهندس ها ديگر براى کارگران            
ساده ژست نميگيرند و با هم در             

. اعتراضات شرکت می کنيم                 
 .صارم از تهران

 

  ،صارم عزيز

ترديدى نيست که اوضاع بسيار           
تغيير کرده است و هيچ ناظر غير       
مطلع سياست نيز نميتواند بگويد          
اوضاع امروز ايران همان                      

هرچه .  اوضاع شش ماه پيش است 
جلوتر ميرويم و فرض پايان                   
جمهورى اسالمى در اذهان قوت        

 احترام و حتى         ،بيشترى ميگيرد  
از آزاديخواهى و کارگر      "  ترس"

و جنبش رهائيبخش اش بيشتر               
 طبقات باال     ،هر که نداند    .  ميشود

ميدانند که در پس سقوط دژ                      
 غول   ،ارتجاع و فقر و گرسنگى        

آزاديخواهى کمونيستى کارگرى        
آنها در شمايل شما      .  قد علم ميکند   

رهبران و حکومتگران آينده را            
ميبينند و حساب و کتاب خودشان         

بايد منتظر باشيد که         .  را ميکنند  

 ...  نامه ها 
بزودى و بدنبال شکست ارتجاع               
اسالمى و سر بر آوردن سازمانهاى      

 ،گسترده و شورائى طبقه کارگر             
نمايندگان راستين شما در نقش                   
مهمترين شخصيت هاى سياسى               
مملکت ظاهر شوند و براى آينده              

. جامعه و چگونگى آن سخن بگويند      
وظيفه کارگران پيشرو اينست که            
از همين امروز و متناسب با تناسب        
قوا و درجه قدرت و اتحاد                              

 سنگ بناى سازمانهاى           ،کارگران
آنچه شما     .  کارگرى را بگذارند        

. ميگوئيد هنوز از نتايج سحر است        
 .  موفق و پيروز باشيد

 

 اصالح طلبان را بيشتر نقد کنيد 

رفقا برای نشريه واقعا پر مالت هر       
اين اصالح  .  هفته دستتان درد نکند     

. طلبان حکومتى را بيشتر نقد کنيد          
اين دوستان دروغين مردم را بيشتر       

زنده باد حزب اتحاد            .  افشا کنيد   
زنده باد منصور   .  کمونيسم کارگری 

 سروش. حکمت

 

 ،سروش عزيز

ضمن تشکر از توجه شما به نشريه        
 سياست ما اينست که مرتبا           ،حزب

. کل جمهورى اسالمى را بکوبيم             
سياست ما کوبيدن رژيم و بحث با            

اصالح طلبان  .  مخالف سياسى است  
حکومتى بعنوان بخشى از حکومت       

. اسالمى مرتبا سيبل ما هستند                    
سياست اين جريان در اساس نجات         
نظام و مقابله با حرکت و مبارزه               
مستقل کارگران و مردم آزاديخواه         

ما .  براى نفى وضع موجود است           
وظيفه خود ميدانيم سياست سياست        
واحد دو جناح در دفاع از                               
موجوديت جمهورى اسالمى را               

. درهم بکوبيم و به شکست بکشانيم        
کل جمهورى اسالمى بايد سرنگون       

 . موفق و پيروز باشيد. شود

  

چرا اطالعيه و بيانيه صادر                         
 نکرديد؟

امسال زنان در مراسمهای مختلفی         
در جمعهای بزرگ و کوچک در             

١٢٩شماره   
روز جهانی عليه خشونت عليه            

چرا .  زنان دور هم جمع می شوند     
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به       
اين مناسبت هيچ اطالعيه و بيانيه      
ای نداد؟ رفقا خيلی کم به مسائل           

جنبش زنان    .  زنان می پردازيد      
يک رکن اصلی برای سرنگونی        

  مريوان،نرمين. است
 

  ،نرمين عزيز

بايد دراين زمينه    .  حق با شماست   
حزب بيانيه اى صادر ميکرد و           

واقعيت اينست   .  حرفش را ميزد    
که ابعاد جنبش اعتراضی عليه            
جمهورى اسالمى وسيع و                       
گسترده است و بعضا توجه                    
يکسان و پرداختن به همه                         
قلمروهای آن از دست ما خارج           

جنبش آزادی زن در              .  ميشود
. ايران بسيار قوی و گسترده است     

حزب به آن توجه ويژه ای دارد           

و در مباحث مختلفی هم به آن                  
ما تالش کرديم        .  پرداخته است   

اسالمی در    -مرتبا گرايشات ملی     
. جنبش حقوق زن را نقد کنيم                  

حزب براى سازماندهى جنبش              
حزب در  .  آزادى زن تالش ميکند    

ضمن از فعاليت های سازمان                
آزادی زن در جنبش آزادی زن             

در ايران   .  دفاع و حمايت ميکند       
براى نفى خشونت عليه زنان بايد        
نظمى را بزير کشيد که خشونت           

ما بايد   .  يک رکن اساسى آنست        
نظام و سيستم ضد زن را درهم              
بکوبيم و آزادى و برابرى بيقيد و         
شرط زنان را در کليه شئون                    

درعين .  اجتماعى تضمين کنيم         
حال ما براى هر ذره آزادى و                 
تغيير قوانين بنفع زنان قاطعانه             
مبارزه ميکنيم و اين سياست را             
يک سياست پايه اى فعالين                        
کمونيست و جنبش آزادى زن                 

 . * ميدانيم

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  

 

ونى در                ن خساز ک پيروزى و رهايى مردم در جدال تاري
ه                 ق ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طب
م                  رچ حت پ ل و ت ق روى مست ي وان يک ن ن ع ر ب ارگ ک
درت                     ر سر ق ارزه ب ب دان م ي سوسياليستى خود پا به م
ون راست و                   وزيسي ات اپ ان انيا جري سياسى بگذارد، 

ا،                      –ملی   ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
د       ه ان توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاست
وان يک               ن ع ى ب به سوسياليسم و جمهورى سوسياليست
حقق                 ل ت اب آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و ق

 . بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است
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ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 
 

Www.wupiran.org 

١٢٩شماره   

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

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

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

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

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

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

!تقويت و گسترش دهيد  

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

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  

 

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

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

  کارل مارکس

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

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

 يک دنياى بهتر 
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

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

!اين حزب شماست  

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

 

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

  ،برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی -

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

 

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

 

http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.ht
ml 
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امسال در شرايطی به شانزده آذر        
نزديک ميشويم که جامعه                         
دستخوش بزرگترين اعتراضات        

. شده است   سه دهه اخير خود               
مبارزه عليه رژيم اسالمی و برای    
خالصی از حاکميت يک رژيم              

 ضد زن    ، استبدادی ،کثيف مذهبی 
و استثمارگر مساله اصلی جامعه        

مردم حکم به سرنگونی           .  است
رژيم اسالمی داده اند و برای به            

اميد .  زير کشيدن آن بپاخواسته اند    
و آرزوی بزير کشيدن رژيم                    
اسالمی و برپايی نظامی متضمن        

 ،همگان"   رفاه  ، برابری  ،آزادی"
که تنها ميتواند يک جمهوری                 

 به يک واقعيت    ،سوسياليستی باشد 
عظيم سياسی جامعه تبديل شده              

 . است

 

جنبشی که امروز شاهد ابعاد                   
عظيم و همه جانبه آن هستيم                    

 ٧٨ تير سال         ١٨سرآغازش به      
روزی که دانشجويان     .  برميگردد

راديکال و آزاديخواه در پيشاپيش       
صف سرنگونی طلبی پايه های            
حاکميت رژيم اسالمی را به لرزه       
در آوردند و فصل نوينی را در              

. مبارزات جامعه شکل دادند                  
امروز ديگر هيچ کودن سياسی             
ای نميتواند اين دستور اصلی                 
جامعه برای سرنگونی رژيم                  

مردم نه    .  اسالمی را انکار کند         
برای تعديل و اصالح هيوالی               
اسالمی بلکه برای سرنگونی                
 .انقالبی تماميت آن بپا خواسته اند

 

به دنبال اين تحوالت در جامعه             
 نيز معنای   ، روز دانشجو  ، آذر ١۶

در اين     .  سياسی ديگری يافت         
دوران جنبشی در دانشگاهها قد            

 آذر نيز معنای    ١۶علم کرد که به      
. متفاوت و امروزی خود را داد            

به رژيم   "  نه" آذر به روز            ١۶
آزادی و   "اسالمی و روز اعالم          

در "  سوسياليسم"و      "  برابری
پرچمهای .  دانشگاهها تبديل شد        

 ،آزادی" آذر روز نه به رژيم اسالمی و آری به ١۶
 !است" سوسياليسم"و "  رفاه،برابری

سرخ آزادی و برابری و سوسياليسم      
مهر و نشان اين واقعيت تاريخی               

امروز دانشگاهها يک مرکز         .  بود
پر شور مبارزه عليه رژيم اسالمی         
است و چشمهای بسياری به تالش           
دانشجويان کمونيست و آزاديخواه          

 . در اين روز دوخته شده است

 

اين سنت را بايد با قدرت تمام به                
جنبش سرنگونی طلبی       .  جلو برد   

توده های مردم بيش از هر زمانی            
نيازمند حضور قدرتمند و ابراز               

 ،وجود صف کمونيسم کارگری               
اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی     

در اين روز       .  و سوسياليسم است      
جامعه بايد شاهد به اهتزاز در آمدن        

به رژيم اسالمی و    "  نه"پرچم سرخ   
"  رفاه  ، برابری  ،آزادی"به   "  آری"

در تمامی          "  سوسياليسم"و          
دانشگاهها و مراکز آموزش علمی         

 . کشور باشد

 

 آذر کمونيسم و آزاديخواهی       ١۶در  
بايد در راس اعتراضات دانشجويان     
يکبار ديگر با صدايی رسا اعالم              
کند که رژيم اسالمی بايد گورش را        

ما حکومت مذهبی               .  گم کند       
 ما  ،ما استبداد نميخواهيم  .  نميخواهيم

تبعيض و نابرابری زن و مرد و                
ما حجاب  .  آپارتايد جنسی نميخواهيم  

 ما حکومت قرون                     ،نميخواهيم
سهم ما از         .  وسطايی نميخواهيم    

زندگی نبايد فقر و فالکت و                           
همگان بايد آزاد و     .  محروميت باشد 

و تنها يک       .  برابر و مرفه باشند         
جمهوری سوسياليستی ميتواند                  
تضمين کننده اين خواستهای پايه ای      

 . و ديرينه مردم باشد

 

اما پيشبرد اين تالش از هم اکنون با         
تعرض وحشيانه نيروهای                            
سرکوبگر رژيم اسالمی روبرو               

رژيم بسياری از             .  شده است      
دانشجويان را دستگير و شکنجه و          

طرح فوق     .  زندانی کرده است         

١٢٩شماره   

را "  جداسازی جنسيتی "ارتجاعی  
در دانشگاهها در دستور گذاشته         

ميکوشد دانشگاهها را به        .  است
پادگان نظامی و حوزه های                    

و از هم اکنون   . آخوندی تبديل کند 
ماموران ريز و درشتشان برای          
دانشجويان خط و نشان ميکشند و       

بايد اين تالشها را       .  تهديد ميکنند  
با بسيج همگانی تمامی                               
دانشجويان و حمايت گسترده                
مردم آزاديخواه و برابری طلب          

دانشجويان .  درهم شکست           
کمونيست و آزاديخواه بايد در              
پيشاپيش صف رهبری کننده و            
سازمانده اعتراضات در                          

خواست .  دانشگاهها قرار بگيرند   
آزادی فوری تمامی زندانيان                

 آزادی دانشجو و کارگر        ،سياسی
 خواست خروج تمامی           ،زندانی

نيروهای نظامی و اسالمی از              
 در هم شکستن طرح        ،دانشگاهها

دانشگاهها "  تفکيک جنسيتی      "
خواستها و مطالبات فوری هستند      
که ميتوانند به اعتراضات در                

 . دانشگاهها تداوم بخشند

 

اما اين تنها مصاف کمونيسم و             
.  آذر نيست     ١۶آزاديخواهی در      

جريانات سبز اصالح طلب                    
حکومتی ميکوشند مهر سبز                 
اسالمی خود را بر اين                                

ميکوشند اين   .  اعتراضات بزنند  
اعتراضات را در چهارچوب               
قوانين سياه رژيم اسالمی به بند           

تالش ميکنند تا اين                 .  بکشند
اعتراضات را به سکوی پرشی          
برای حفظ رژيم اسالمی و بند و          
بست با جناح حاکم و تقويت                    
موقعيت خود در رژيم اسالمی            

تقابل همه جانبه با          .  تبديل کنند   
سرنگونی طلبی يک هدف پايه            

. ای اين جنبش ارتجاعی است               
جمهوری اسالمی نه يک کلمه           "

هدف "  بيشتر و نه يک کلمه کمتر      
 آذر نيز    ١۶در  .  اصلی شان است   

 آبان بايد   ١٣اين جريانات را مانند   
فريادهای مرگ بر      .  شکست داد  

 ، مرگ بر احمدی نژاد      ،خامنه ای 
 زنده  ،مرگ بر جمهوری اسالمی     

 رفاه و زنده       ، برابری  ،باد آزادی  
باد سوسياليسم در عين حال فرياد        
اعالم شکست اين جريانات در              
مهار و کنترل اعتراضات مردم           

 .  است

 

 مردم آزاديخواه 

به رژيم     "  نه" آذر روز              ١۶
اسالمی و در عين حال روز                    

و "   رفاه  ، برابری  ،آزادی"اعالم   
 آذر   ١۶در   .  است"  سوسياليسم"

دانشگاهها مرکز تحرک عظيم بر       
اما .  عليه رژيم اسالمی است              

دانشجويان در اين روز نبايد تنها         
اعتراضات نبايد محدود به      .  باشند

حزب اتحاد      .  دانشجويان باشد     
کمونيسم کارگری از شما                          
ميخواهد تا با تمام قوا به استقبال            

پيروزی بر     .  اين روز برويد          
جمهوری اسالمی و تحقق                         
خواستهای ديرينه مردم مستلزم           
قرار گرفتن کمونيسم و                                
آزاديخواهی در راس اعتراضات       

در .  سرنگونی طلبانه جامعه است    
 آذر جامعه بايد يک گام به                 ١۶

انتخاب سرنوشت ساز خود و رقم       
زدن يک آينده آزاد و برابر و                   

 . مرفه نزديک تر شود

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ آذر ٣ -٢٠٠٩ نوامبر ٢٣

  ٣صفحه 
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing Number :  

121 000 248 ,  Account Number:  36 48 46 88 52 


