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 سياوش دانشور

 

 !بحران سقوط
 قربانى بعدى کيست؟

 

 ،ما در تحليل روند اوضاع سياسى ايران در دوره اخير              
جدال جناح هاى حکومتى براى هدف مشترک بقاى نظام           

تاکيد کرديم که بحران      .  ناميديم"  راه بدون بازگشت   "را  
جمهورى اسالمى به مرحله اى رسيده است که مکانيزم             

حتى .  پلکانى تغيير کرده است     "  سازش  –جنگ  "سابق  
 اما به     ،اگر سازشهاى موقتى در مراحلى متصور باشد            

حکم مولفه هاى عينى اوضاع سياسى جدال در باال و                    
تشديد آن تا حذف کامل يک جناح راهى بدون بازگشت                

روند واقعى اوضاع در شش ماه گذشته بر صحت            .  است
اين ديدگاه تاکيد دارد و امروز بيشتر ناظران سياسى                     

 .  ايران اين حکم را پذيرفته اند

 

آنچه در پس پاره کردن و آتش زدن عکس خمينى روى               
قبل از پاره    .  صحنه آمد صرفا واکنشى به اين اقدام نبود          

شدن عکس خمينى فلج جمهورى اسالمى به اوج رسيده              
وضعيت برزخى فعلى براى حکومت قابل ادامه                .  بود

همه نوع مذاکره و پيام و طرح و ريش سفيدى                  .  نيست
. صورت گرفته و همه به تخت سينه ديوار خورده است              
 ،جناح خامنه اى دردش پاره کردن عکس خمينى نيست             

مسئله اش شعار محورى مرگ بر خامنه اى و پاره                         
بى "  رهبر.  "کردن هر روزه عکس خامنه اى است                 

اعتبارتر از هر زمانى شده است و چهره خامنه اى آئينه              
اين بحران سقوط و         .  موقعيت جمهورى اسالمى است        

دو جناح تالش    .  همه راهها بسته است     .  سرنگونى است 
ميکنند نظام را از خطر سرنگونى نجات دهند در عين                 
حال دقيقا به همين دليل ناچارند سياست جناح مقابل را                 

جنبشى ميليونى براى سرنگونى که هر روز                .  نپذيرند
 ،عزمش را محکم تر نشان ميدهد           

  ،يادداشت سردبير

 زندگى بعد از دوم خرداد 
 

 

 ٣ صفحه منصور حکمت                                               

وضعيت حکومت از خالل گفته های 
 مقامات مختلف حکومتی

 ٨صفحه                                                        سيروان قادرى

مرده خمينی هم نميتواند رژيم 
 !شان را نجات دهد

 در حاشيه آتش زدن تصاوير خمينی

  ٢۴صفحه علی جوادی                                                                          

 گفتگوى رسانه ها با آذر ماجدى
  تظاهرات عليه جمهورى اسالمى در دانمارک

ب؛         ال ط ه جمهورى اسالمى در               ديگر م ي ل ع
ا کوروش                     ،کپنهاک ى طاهرى ب گوى عل ت ف  گ
عى                   ،سميعى ر واق ار غي ب ا اخ اد ت  - از جعل اسن

دار   اي ران پ ام م         ،ک ن ک ي خرى   - اعالم جرم م ف
 برنامه های     ،آرش کمانگير   - آذر ١۶  ،جواهرى

٢صفحه  .و نامه ها ... ،هر روزه تلويزيونى حزب  

مردان محجبه و 
 " بد حجاب"زنان 

 

               ٧صفحه            سياوش دانشور

 دگرديسی پوپوليسم،
 !!جمهوری انسانی يا جمهوری خلق

 ۶صفحه جليل بهروزی                                                  

 

 !محرم برای سبزها، امام برای جناح حاکم
 

 ١٩صفحه سعيد مدانلو                                                  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هر سازشى در باال را غير ممکن        
نفس راه هاى هدف        .  کرده است  

نجات نظام به بن بست رسيده و             
 .  شکست خورده است

 

پاره کردن عکس خمينى و خامنه        
 آذر صورت     ١۶اى اول بار در         

 آبان صورت         ١٣ در         ،نگرفت
.  آذر تکرار شد      ١۶گرفت و در       

قبلتر در ايران پاره کردن عکس          
خمينى از کتابهاى درسى توسط           
دانش آموزان امرى عادى بود و          
در رويدادهاى مختلفى بويژه در          
شورشهاى شهرى بارها عکسهاى     
سران رژيم از جمله خمينى به               

اين .  آتش کشيده شده است                   
وضعيت بحرانى حکومت و                   
ضرورت تشديد جنگ جناح ها             
براى نجات نظام است که آتش               
زدن و زير پا گذاشتن عکس                    

 آذر به زلزله اى     ١۶خمينى را در    
سياسى در درون حکومت تبديل          
ميکند و نه نفس خود اين اقدام و             

 ١۶در  .  يا منحصر بفرد بودن آن      
هم .  آذر دو جناح زمينگير شدند         

سياست حکومت نظامى و                        
سرکوب خامنه اى ها شکست                
خورد و هم سياست دفاع از بسيج         

. موسوى ها    "  امام خمينى    "و     
شعار مرگ بر بسيج و مزدور               
برو گمشو و پاره کردن عکس               
خامنه اى و خمينى هرگونه                      

موسوى ها   "  رهبرى"توهمى به     
و جمهورى اسالمى دوره خمينى        

 ١۶در   .  را دود کرد و هوا برد           
آذر کليت جمهورى اسالمى تا               
بنيانگذار قاتل آن مورد حمله قرار      
گرفت و اين دليل زلزله سياسى             

تبديل واقعه  .  درون حکومتى است  
آتش زدن عکس خمينى به                         

حتى اگر        –جنجالى بزرگ            
مقدمه شروع     -سناريو بوده باشد    

مرحله بعدى تصفيه هاى درون            
 .  حکومتى است

 

جذب "خامنه اى با فرمول                        
 يعنى   ،"حذف حداقلى    -حداکثرى

سياست يا بفرمائيد زير پرچم من         
 شيپور را    ،و يا کارتان تمام است      

 !بحران سقوط
 ...قربانى بعدى کيست 

او با ضجه زدن           .  بصدا درآورد   
اقدام نابخشودنى اهانت به          "براى    
پيشنهادش را به جناح مقابل          "  امام

داد؛ اعالم برائت کنيد و صف تان            
را بعنوان خانواده نظام جدا کنيد و           

. يا حذف از نظام و زندان اوين                  
خامنه اى براى پيروزى دراين                  
سياست بايد از منتظرى و انواع                
دايناسور آيت اهللا ها و مهمترين                 

. مهره هاى حکومتى را بکوبد                   
اشتهاى اين کار در ميان سران                   
راست حکومت البته زياد است اما          

ميدانند اوضاع فعلى    .  جرات ندارند 
قابل ادامه نيست و بايد کار را تمام           
کرد در عين حال اطمينان ندارند که       
بدنبال تصفيه ها و ترورها و موج            
دستگيرى ها روزهاى بعد سرکار          
هستند يا نه؟ خامنه اى در يک دو              

. راهى مرگبار قرار گرفته است              
اگر بکوبد جنبش سرنگونى از                   
رويش رد خواهد شد و اگر تمکين            

. و سازش کند خود سقوط ميکند                
عقب نشينى براى اين جناح به                    
معنى پايان کار خامنه اى است حتى       

. اگر هنوز سر پست اش باشد                     
مضافا اينکه جناح موسوى امکان           
عينى عقب راندن خامنه اى و خيل          
برادران اوباش را با روشهاى                    

جذب "سياست       .  تاکنونى ندارد      
خامنه اى  "  حذف حداقلى   -حداکثرى

در روزها و هفته هاى آتى تعرضى       
 ، ترور    ،امکان دستگيرى    .  ميکند

پيچيده و امنيتى کردن فضا و اعالم         
رسمى اوضاع فوق العاده محتمل            

وزير اطالعات وعده تکرار      .  است
ى کربال در تهران را              "عاشورا"

جنگ جناح ها به مراحل     .  داده است 
هر سياست  .  خرد کننده رسيده است    

جمهورى اسالمى و جناح هايش               
چند روز دوام ندارد و توسط مردم          

پاره کردن عکس    .  شکست ميخورد 
خمينى در تظاهراتهاى ماههاى                

 مستقل از جنجال و                            ،گذشته
 تصوير  ،پروپاگاند تبليغاتى جناح ها   

فروپاشى همه جانبه و عزم مردم             
براى عبور از جمهورى اسالمى را      

. جلوى چشم همه شان قرارداد                   
سران امنيتى و نظامى اعالم کردند        
که مسئله انتخابات و دعواى                        
خانوادگى نظام نيست بلکه قيام                  

 . مردم عليه نظام است

١٣١شماره   
و اگر مسئله قيام مردم عليه نظام         

جذب "است آيا سياست                              
خامنه "  حذف حداقلى    -حداکثرى

اى چشم اندازى دارد؟ آيا                          
موسوى ميتواند نظام را نجات             
دهد و وقت بخرد؟ آيا سازش                  
ممکن است و اصوال نقطه تعادل        
طالئى براى دو جناح وجود                   
دارد؟ پاسخ همه اين سواالت                 

فرمول خامنه اى را      .  منفى است 
حذف "يعنى    .  بايد وارونه کرد      

و اين  "  حداکثرى و جذب حداقلى    
شرط را گذاشت که مردم خانه              

 ويدئو گيم نگاه ميکنند و         ،نشستند
در !  کارى به اوضاع ندارند             

آنصورت سياست خامنه اى                   
پيروز ميشود و گرنه شکست اش      

سناريوى حذف      .  قطعى است     
خامنه اى و احمدى نژاد و تشکيل     
شوراى موقت رهبرى و به تحت       

 حتى اگر عملى      ،نشاندن موسوى 
 جمهورى اسالمى را کوتاه       ،باشد

با .  مدت هم سرپا نگه نميدارد            
پايان خامنه اى جمهورى اسالمى      

. با تمام ارکانش فرو ميريزد                 
موسوى دريچه اى به تعادل                   

راه سازش  .  سياسى بعدى ميشود   
مردم با ديدن       .  کور شده است      

شکاف جناح ها پا بميدان گذاشتند       
. اما با سوت آنها متوقف نميشوند       

ايندوره نشان داد که سرعت                   
عبور از موسوى و سبز                            
حکومتى بسيار تندتر از عبور از      

پالتفرم آشتى ملى       .  خاتمى بود   
اسالمى و درون خانواده نظام              
براى کوبيدن جنبش سرنگونى و       

دوره اش گذشته      "  ضد انقالب  "
وضعيت حکومت به              .  است

امروز و فردا و حکومت نظامى          
 . مستمر بند است

 

و مسئله اينست که اين وضعيت             
خامنه اى      .  قابل ادامه نيست           

نميتواند هر روز شاهد شنيدن                 
مرگ بر خامنه اى و پاره کردن            
عکسش باشد و هنوز به موسوى          
و ديگر برادران قاتل نظام فخر             
بفروشد و يا بتواند آنها را وادار             

تنها راه اين جناح      .  به تمکين کند   
بازى با برگ آخر است؛ تعرضى       

 دستگيرى و   ،به سران جناح ديگر   
 ماجراجوئى  ،تروريزه کردن فضا  

 اعالم    ،نظامى و بحران سازى          
حکومت نظامى و اوضاع فوق             
العاده و بصف شدن با تمام قدرت         
سرکوب در مقابل مردم براى                

معضل اين سياست      .  نجات نظام  
اينست که اگر کودتا شکست                    
بخورد حکومت با ضد کودتاى             

و در     .  مردم سرنگون ميشود         
شرايط امروز که جنبشى ميليونى       
پشت در کاخ هاى اسالم سنگر              

 چنين سياستى               ،گرفته است       
بسرعت شکست ميخورد و تومار      

. رژيم اسالمى را درهم ميپيچد             
تسليم . ترس خامنه اى از اينجاست 

نشدن جناح مقابل نيز به همين                
آنها ميدانند خامنه اى       .  دليل است  

دارد همه جمهورى اسالمى را به        
دو جناح   .  زباله دان تاريخ ميبرد      

اما .  ناچارند جنگ آخر را بکنند         
اين .  اين جنگ بازنده هاست              

بحران سقوط جمهورى اسالمى           
اين راه بدون بازگشت               .  است
 . *         است

ل                 ب ران ق پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در اي
وان يک                     ن ع از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر ب
دان                           ي ه م ا ب ى خود پ ست ي ال نيروى مستقل و تحت پرچم سوسي
ون              وزيسي انيا جريانات اپ مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد، 

ا،                      –راست و ملی     ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
ه                             د ب ه ان اخاست پ م اسالمى ب ه رژي ي ل توده وسيع مردمى که ع
و                      ي ات رن ت وان يک آل ن ع ى ب سوسياليسم و جمهورى سوسياليست

د          ن       .   سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرن حقق اي ت
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است

دست مذهب از سر زندگى 
!مردم کوتاه  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،"دوم خرداد"زندگی بعد از 
 "جنبش سبز"زندگی در دوران 

 معرفی يک اثر منصور حکمت
 

يک "  زندگی بعد از دوم خرداد        "
اثر ارزنده منصور حکمت در               

 سياستها و        ،ارزيابی از اهداف       
همچنين توهمات جريان اصالح          

اين اثر در     .  طلب حکومتی است    
دوم خرداد   "  رونق"پايان دوران     

تحليلی .  به نگارش در آمده است        
است عميق و ژرف از نقش و                 
جايگاه اين نيرو و همچنين                        
چگونگی برخورد مردم به اين              
جريان و شکافهای درون حاکميت     

 . اسالمی
 

جنبش دوم خرداد با سر فرود                  
" حکم واليتی    "آوردن درمقابل         

اما با   .  خامنه ای مرد و تمام شد          
تشديد و گسترش جنبش سرنگونی      
طلبانه مردم مجددا در بسته بندی         

امروز اين    .  جديدی سربلند کرد      
" جنبش سبز   "جريان در قالب            

همان اهداف ارتجاعی جنبش دوم       
 .خرداد را دنبال ميکند

 
مطالعه اين اثر را به تمامی                      
فعالين کمونيسم کارگری توصيه         

بر خالف تصور کسانی          .  ميکنم
منصور حکمت       "که پروژه              

 ،را در دست گرفته اند           "  زدايی
در .  منصور حکمت زنده است          

حزب اتحاد کمونيسم    .  ميان ماست 
کارگری پرچمدار اين کمونيسم            

 علی جوادی. است
*** 

 

 زندگى بعد از دوم خرداد
 

 منصور حکمت 

حدود سه هفته از حکم خامنه اى           
و لغو طرح اصالح مطبوعات در       

معلوم بود  .  مجلس اسالمى ميگذرد 
که آينده جنبش دوم خرداد به نوع         

 

 زندگى بعد از دوم خرداد
 

 منصور حکمت 

عکس العمل آن در برابر اين                       
. حرکت راست گره خورده است             

اکنون ژورى برگشته است و حکم          
دوم خرداد در برابر           .  داده است   

اقدام خامنه اى سر خم کرد و نتيجتا         
به يک بحران عميق و مهلک فرو           

جنبش دوم خرداد ضربه              .  رفت
بزرگى خورد که به احتمال بسيار           
قوى ديگر از آن کمر راست                         

در ظرف چند هفته، جريان      .  نميکند
پر هياهويى که رياست جمهورى            
نظام اسالمى را داشت و مجلس را          
هم گرفته بود و در چهارگوشه                    
جهان براى پيروزى قريب                           
الوقوعش چراغانى کرده بودند، به        
صف درهم ريخته و بى افقى تبديل          

بنيادها و  "  بازخوانى"شد که درپى      
تکاپو براى اجتناب از تجزيه به                

اکنون از    .  عوامل اول خود است        
البالى آوار پس از حکم خامنه اى           
است که بهتر از هميشه ميشود                   
استراتژى تاکنونى جريان دوم                   
خرداد را آنطور که واقعا بود                      

در پس  .  بيرون کشيد و مطالعه کرد     
اين ضربه اخير، مباحثات دوم                   
خردادى ها صراحت بسيار بيشترى     

مبانى و ارکان اين             .  يافته است    
استراتژى، که اکنون آشکارا به بن         

 :بست رسيده است، اينهاست

  

  محور اقتصاد است -١

جنبش دوم خرداد معتقد است که               
بدون يک گشايش اقتصادى، ادامه          

اين .  رژيم اسالمى مقدور نيست           
گشايش بنوبه خود منوط به نرمال            
کردن روابط با غرب، جلب سرمايه      
خارجى و نوسازى سرمايه دارى            

. داغان ايران به کمک غرب است          
حاکميت راست بنا بر همين يک                

اين .  فاکتور ديگر قابل دوام نيست         
را خود سران راست هم ميدانند و             
در دراز مدت ناگزيرند با اين                      

جنبش "پس    .  سياست کنار بيايند       
. غرب را با خود دارد       "  اصالحات

زمان به نفع   . اقتصاد را با خود دارد 
اين حکم و اين        .  دوم خرداد است     

فرض پشت تمام اطمينان خاطر                
پيامبرگونه تاکنونى دوم خردادى ها      
و گونه ديگر را برگرداندن ها و با           

امروز .  پاى خود زندان رفتن هاست    

١٣١شماره   
خاتمى در گفتگوى مطبوعاتى             
خفت بارش پس از تيره شدن افق        
دوم خرداد، دستاورد بزرگ                 
حکومت خود را اين ميداند که              

بجز (اکنون شرکتهاى بيمه غربى    
حاضرند سرمايه گذارى    )  آمريکا

ها و مبادالت اقتصادى و تجارى        
احتمالى با رژيم ايران را بيمه              

دوم خرداد و خاتمى روى         .  کنند
نقش خود بعنوان حلقه اتصال               
اقتصادى و ديپلوماتيک رژيم               
اسالمى با غرب، بعنوان عاملى         
که راست را از حرکت                              
کودتاگرانه براى برچيدن کامل          
دوم خرداد منصرف ميکند،                  

 . حساب ميکنند

 

  مهار مردم -٢

. مردم عميقا عليه حکومت اند             
دوم خرداد جنبشى براى کاناليزه        
کردن نارضايتى مردم، از                      
مطالبات راديکال به تغييرات و          
تحوالت کوچک در چهارچوب          

اما اين   .  خود نظام اسالمى است      
. را به اينصورت نبايد گفت                    

برعکس، محتواى اين تغييرات          
بايد در يک چهارچوب عمومى          

مسکوت گذاشته  "  اصالح طلبى "
بايد مقوالتى به اندازه کافى      .  شود

جامعه "عام و نامعين نظير                    
روى "  توسعه سياسى  "و   "  مدنى

. پرچم اين جنبش نوشته شود                 
مردم بايد بتوانند در دوم خرداد و       
نهضت اصالح طلبى، مجرايى           
براى رسيدن به خواستهاى                     

مردم بايد  .  راديکال تر خود ببينند   
خيال کنند که دوم خرداد متضمن        
رهايى از حاکميت مذهبى است،        
که حقوق زن را اعاده ميکند و              

. آزاديهاى مدنى را ببار مياورد          
اگر مردم از دوم خرداد قطع اميد       
کنند، آنگاه بقول مجاهدين انقالب      

و تمايالت       "  ياس"اسالمى،       
دوم .  رشد ميکند    "  براندازانه"

خرداد خود را در آن واحد                       
بعنوان ناجى حکومت و ناجى              

اميدوار .  مردم عرضه ميکند          
نگاهداشتن مردم به دوم خرداد            
شرط موضوعيت داشتن اين                 

اميد "سست شدن      .  جريان است  
به جنبش اصالح طلبانه،       "  مردم

نبرد سرنگونى را به مرکز                    
دوم خرداد که        .  جامعه مياورد   

انزواى راست و توخالى بودن آن      
را ميشناسد، عميقا بر اين باور             
است که رژيم اسالمى به سرعت       

  .در چنين نبردى شکست ميخورد

 

 هدف دوم خرداد گسترش              -٣
 بخشيدن به پايه حکومت است

مورد نظر دوم            "  اصالحات"
خرداد اصالحاتى اجتماعى و                
سياسى و فرهنگى نيست، بلکه              

. است"  حکومتى"اصالحاتى        
صحبت بر سر تغيير بافت                        
حکومت و راه دادن مجدد بخش            

-بيشترى از نيروهاى جنبش ملى       
جلوى .  اسالمى در حاکميت است     

مردم را با يک دولت ارتجاعى             
نميشود گرفت، اما با يک جنبش           

در نتيجه    .  ارتجاعى شايد بشود      
و "  خودى"حکومت بايد مقوله          

را به نحوى تعريف کند       "  بيگانه"
که تمام نيروهايى که آماده اند از           
قانون اساسى رژيم اسالمى و                 
بنيادهاى سياسى و فرهنگى آن              
دفاع کنند بتوانند بدرون نظام راه         

تنها به درجه اى که اين                .  يابند
اصالحات حکومتى ايجاب کند،          
گشايش سياسى و اجتماعى نيز              

براى .  بايد در دستور قرار بگيرد      
مثال، آزادى مطبوعات در نظام          
دوم خرداد، همچنان آزادى                      

. مطبوعات خودى خواهد بود               
اينجا اين مقوله خودى است که              

يافته است و نه آزادى          "  توسعه"
به همين ترتيب درجه      .  مطبوعات

پافشاريهاى بر موازين اسالمى،         
ابعاد خشونت حکومت در قبال             

، "قانون"شهروندان، حاکميت             
مجارى مقننه و غيره همه بايد به          
نحوى بازتعريف بشوند که                      
گروهبندى هاى خودى مدافع يک       
رژيم اسالمى در ايران در آن                 
بتوانند به حيات خود ادامه دهند و        

دوم خرداد    .  احساس امنيت کنند      
معتقد است اين مرز جديد ميان              
دنياى آزاد خودى ها و دنياى                   
اختناق زده غير خودى ها را                   
ميتوان در عمل ترسيم و پاسدارى       

  .کرد

 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  سرعت تحوالت -٤

استراتژى دوم خرداد به اصل                
متکى بوده    "  کندتر بهتر است      "

بيانى براى  "  آرامش فعال .  "است
. است"  تخميرى"اين استراتژى       

اين اصل را هم در رابطه با جناح        
راست و هم در رابطه با مردم                

. مبناى کار خود قرار داده اند                 
سرعت بخشيدن به تحوالت،                  
مردم را عليه حکومت جرى                   

اين به   .  ميکند و به ميدان ميکشد        
از .  نفع سرنگونى طلبان است           

طرف ديگر، از تقابل زودرس با         
اينها .  راست بايد اجتناب کرد             

زمان را به نفع خود مى بينند و               
پيشروى گام به گام عليه راست را     

حتى روى  .  تنها راه ممکن ميدانند    
جلب خامنه اى و شخصيتهاى                
کليدى نظام به پالتفرم دوم خرداد        
در مراحل بعدى و وقتى انزواى           
راست مسجل شد، کامال حساب            

هدف دوم خرداد ايجاد           .  ميکنند
اسالمى جديد در         "  وفاق"يک     

راس حکومت است و نه حذف              
  .راست

 

حکم خامنه اى و سير رويدادهاى        
پس از آن، خامى و خوشخيالى              
ماهوى اين استراتژى را برمال             

واقعيت اينست که استراتژى    .  کرد
دوم خرداد بر يک بدفهى جدى از        
اوضاع اقتصادى و سياسى ايران       
امروز و همينطور عدم شناخت            
از تمام پرسوناژهاى اصلى                     
سناريوى خود، يعنى مردم ايران،      
غرب و جناح راست، بنا شده                  

تمام ارکانى که باال شمرديم      .  است
  .پادرهوا و خودفريبانه است

 

از اقتصاد و رابطه با غرب                      
واضح است که          .  شروع کنيم    

غرب از يک موضع پراگماتيستى     
از عروج دوم خرداد خوشنود                
است و اميدوار است که اين                     
حرکت بتواند ترمزى بر حرکات        
و تحريکات ضد غربى رژيم                  
ايران باشد و حکومت اسالمى را        
در يک رابطه متعارف تر و قابل         
پيش بينى تر و مسالمت آميز تر با        

 

 ...زندگى بعد از دوم خرداد 

اما اين  .  کشورهاى غربى قرار دهد    
تصور خامى است که گويا يک                 
جمهورى اسالمى دوم خردادى                
چيزى است که غرب در يک                      
مقياس ميان مدت، تا چه رسد به                
بلندمدت و استراتژيک، در ايران            

گشايشهاى اقتصادى    .  دنبال ميکند   
تاکنونى در رابطه ايران و غرب              
ناچيزتر از آن است که پاسخگوى           
بن بست اقتصادى رژيم اسالمى               

اينها بيش از آنکه گشايشهايى      .  باشد
اقتصادى باشند، مانورهايى براى           
جلب رژيم اسالمى و کمک به دوم          

ملزومات اقتصادى و           .  خردادند
مالى و تکنولوژيکى و سياسى و               
ديپلوماتيک نوسازى کاپيتاليسم                
ايران در شراکت با غرب، چيزى           
بسيار فراتر از جمالتى است که               
آقاى شرودر در ليموزين در گوش          

مجرى .  آقاى خاتمى گفته است              
سياسى و حکومتى تاريخى يک                
چنين بازسازى اى، اگر روزى                 
اصوال مقدور بشود، از نظر غرب         
هيچ جناحى از حکومت اسالمى               

دول غربى اميدوارند که            .  نيست
جريان دوم خرداد کاتاليزور                       
تحوالت سياسى بسيار وسيعترى در     
ايران باشد و زمينه هاى عروج                 
رژيم سياسى اساسا متفاوتى را                  

دوم خرداد خود عنصر      .  فراهم کند 
اين نوسازى کاپيتاليستى نميتواند             

به اين ترتيب دوم خرداد نيز         .  باشد
در حقيقت راه خروج اقتصادى اى          

. در مقابل رژيم اسالمى نميگشايد          
جمهورى اسالمى نه به آمادگى                 
شرکتهاى بيمه، بلکه به خود                        
سرمايه هاى خارجى در يک مقياس      
نجومى احتياج دارد و کسى اين                 
منابع را زير سايه هيچ رژيم                        

در نتيجه   .  اسالمى اى رها نميکند       
غرب هم دوم خرداد را با مالک                
توانايى اش در برچيدن خشتهاى              
رژيم اسالمى قضاوت ميکند و نه            
بعنوان يک متحد و موئتلف                          
استراتژيک و يا شريک بازسازى          

دوم خرداد غربى     .  کاپيتاليسم ايران  
هست، اما غرب دوم خردادى                    

اگر دوم خرداد بانى تحول          .  نيست
در رژيم سياسى ايران نشود، يا                 
معلوم بشود نميتواند باشد، غرب              

. بسرعت پشت آن را خالى ميکند            

١٣١شماره   
عکس العمل روزنامه ها و                     
ناظران غربى به حکم خامنه اى         

. و کرنش دوم خرداد ديدنى است       
ى که بزعم مجاهدين             "  ياس"

انقالب اسالمى قرار بود مردم را      
فرابگيرد، فعال غربى هاى                     

را دربر گرفته        "  خاتمى چى   "
ارزش سهام دوم خرداد در      .  است

بازار ديپلوماسى بسرعت سقوط        
  .کرده است

 

دوم خرداد رابطه مردم ايران با          
رژيم اسالمى و مطالبات آنها را          

راديکاليسم .  نيز بد فهميده است        
. امروز مردم قابل مهار نيست             

مردم .  مردم حجاب نميخواهند        
حزب و اتحاديه و روزنامه                     
ميخواهند، مردم حکومت دينى           
نميخواهند، مردم حقوق مدنى و          

مردم .  فردى وسيع ميخواهند          
دستمزد و حقوق با قدرت خريد           

امنيت .  واقعى و کافى ميخواهند       
اقتصادى ميخواهند، آزادى                   
زندانيان سياسى را ميخواهند،             
مردم برابرى زن و مرد در                    

طب .  جامعه را ميخواهند                
ميخواهند، مسکن ميخواهند،                
آموزش و پرورش مناسب                      

مردم جمهورى           .  ميخواهند
سر کسى   .  اسالمى را نميخواهند    

در نتيجه  .  را نميشود کاله گذاشت   
مردم هم، مثل، آمريکا و بانک             
جهانى، دوم خرداد را با اين                   
مالک که آيا ميتواند دروازه اى           
براى تغيير کليت رژيم باز کند             

با اين تفاوت که                   .  ميسنجند
برخالف آمريکا و بانک جهانى،       
مردم وقت و پولى براى                            

به خرج دادن             "  پراگماتيسم"
دوم خرداد وجود                  .  ندارند

نارضايتى عميق مردم را ميپذيرد     
اما .  و حتى به رخ راست ميکشد       

سرنگونى طلبى مردم را                          
اى قلمداد ميکندکه         "  عارضه"

فقط در صورت شکست دوم                 
اين بيان  .  خرداد ميتواند عود کند     

بعنوان يک خط تبليغى براى                 
ترساندن راست شايد کارساز               
باشد، اما بعنوان يک مشاهده                
اجتماعى و يک رکن تعيين                     
استراتژى، يک خودفريبى مهلک    

سرنگونى طلبى مردم بر        .  است
نفس پيدايش دوم خرداد پيش                  

در ايران کسى نميخواهد    .  ميگيرد
در يک جمهورى اسالمى زندگى      

اين عظيم ترين حقيقت                .  کند

سياسى آن جامعه است و                            
استراتژى دوم خرداد بر کتمان             

اگر اين     .  همين بنا شده است             
حقيقت را ببينيم، آنوقت فورا                   
معلوم ميشود که استراتژى مهار         

دوم خرداد سدى    .  مردم پوچ است   
بر سرنگونى طلبى مردم نيست،          
بلکه از نظر مردم مجرايى براى         

اگر دوم خرداد از ايفاى      .  آن است 
اين نقش ابزارى باز بماند، اگر             
دوم خرداد نتواند ظرفى براى                
تضعيف ارکان رژيم اسالمى و            
ابزارهاى سرکوب آن باشد، اگر          
دوم خرداد به راست کرنش کند،          
مردم فورا راهشان را جدا ميکنند        
و حرکت مستقيما سرنگونى                   

دوم خرداد    .  طلبانه اوج ميگيرد      
. پايگاه مردمى مستقلى ندارد                 

نميتواند بايستد، بسازد و مانور             
  .کند

 

جنبش دوم خرداد از نظر                           
جريانات ملى و اسالمى يک                   
پالتفرم سياسى واقعى را طرح              

ظرفى است براى تضمين      .  ميکند
براى خط  .  شرکت اينها در قدرت    

امام، نهضت آزادى، روشنفکران      
اسالمى ناراضى و طيف                           
اپوزيسيون پرو رژيم نظير                      
اکثريت و جمهوريخواهان                       
متفرقه، دوم خرداد يک پرچم                 

اگر پيروز شود          .  واقعى است    
تغييرى مادى در رابطه آنها با                

اما .  قدرت سياسى ببار مياورد          
. براى مردم، اين يک فرم است            

يک مجراى سياسى کمکى براى         
عبور جنبش سرنگونى طلبى از           

اگر اين      .  مرحله معينى است          
مجرى بسته بشود، جنبش همچنان      
به طرق ديگر راه خود را ادامه             

  .ميدهد

 

استراتژى دوم خرداد تصورى             
غلو شده و غير واقعى از قابليت            
تاثير گذارى اين جنبش و سرانش        
بر حرکت و مطالبات مردم بدست      

واقعيت اين است که دوم          .  ميدهد
خرداد نميتواند به وعده اى که به          
راست و همينطور به غرب                     
ميدهد، يعنى کنترل مردم، عمل            

اين ناتوانى براى ناظران            .  کند
بيرون جنبش دوم خرداد کامال              
مشهود است و دست اين جنبش را       
در معامالت و کشمکشهاى                      

سياسى 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ناتوانى دوم خرداد     .  بشدت ميبندد  
در کنترل مردم بيش از هرچيز             
در اجتناب اين جريان از به ميدان       
فراخواندن مردم عليه راست و             
عليه حکم اخير خامنه اى خود را         

اينها توانايى کنترل     .  نشان ميدهد  
عکس العمل مردم را ندارند،                  

. چون نفوذى در ميان مردم ندارند     
مردم از فراخوان دوم خرداد                  
بعنوان شيپورى براى هجوم به             

به .  رژيم اسالمى استقبال ميکردند   
ميدان ميامدند و برخالف ميل دوم       

حرکت .  خرداد در ميدان ميماندند     
خامنه اى نشان داد که راست                   
جايگاه دوم خرداد در جامعه و               
شکافى را که مردم سرنگونى                
طلب را از آن جدا ميکند                             

  .ميشناسد

 

رکن ديگر، يعنى حفظ رژيم                    
اسالمى از طريق گسترش پايه و         
قاعده آن و بازتعريف مقوالت               
خودى و غير خودى نيز حاکى از        
برداشتى بسيار تخيلى و                             

ضعف اصلى    .  خودفريبانه است   
استراتژى دوم خرداد استاتيک             

خود و      .  ديدن اوضاع است           
تمايالت و حرکات خود را مى               
بيند، اما روندها و تحوالت جارى       
در محيطى که در آن فعاليت                    

اين تصور که    .  ميکند را نمى بيند    
انحصار "در ايران امروز ميتوان      

جناحى در حکومت               "  طلبى
اسالمى را زير سوال برد بدون            
آنکه کل مقوالت استبداد، واليت          
فقيه، سانسور و حقوق مدنى در            
دستور توده وسيع مردم قرار                  

اين تصور که     .  بگيرد پوچ است    
ميتوان آزادى مطبوعات را                     
طورى تعريف کرد که فقط شامل        
خودى ها بشود و سيل روزنامه            
هاى مستقل مردم و گروههاى               
مخالف رژيم به خيابانها سرازير         
نشود، يا زندانيان خودى را                      
بيرون آورد و ديگران را در                   
حبس نگاهداشت، خام خيالى                  

يک اشاره به امر        .  محض است  
آزادى ولو در دستکارى شده                  
ترين شکل آن کافى است که مردم       

ثانيا، .  تمام آزادى را بخواهند            

 

 ...زندگى بعد از دوم خرداد 

هرقدر تاثير دوم خرداد بر مردم               
ناچيز است، تاثير مردم بر شاخه ها       
و جناحهاى مختلف دوم خرداد قوى       

مانورهاى .  و تعيين کننده است             
سياسى دوم خرداد براى وسعت                
بخشيدن به پايه حکومت و ايجاد                
يک وفاق اسالمى جديد، با فشار               
مردم قبل از هرچيز نفس وفاق                   
موجود در صفوف دوم خرداد را از       

اين را امروز به              .  ميان ميبرد    
دوم خرداد در     .  روشنى ميتوان ديد   

اولين قدم پس از تصرف مجلس،              
در اوج عدم انسجام و تفرقه قرار              

  .گرفته است

 

يک زيان فرمولها و شعارهاى کلى        
و مبهم اينست که اجزاء و محافل              
مختلف جنبش، آزادانه بر حسب               
باورهاى و اولويتها و محظورات و       
مالحظات و هراسهاى خود آن را            

در حاليکه خاتمى از     .  تفسير ميکنند 
مردم ساالرى دينى سخن ميگويد و        
واليت فقيه را ميستايد، بخش مهمى        
از محافل دوم خردادى از                              
سکوالريسم و جدايى مذهب از                  

در حاليکه    .  دولت سخن ميگويند       
خاتمى و کروبى و خامنه اى دنبال           
يک ويترين حکومتى براى نمايش          
اصالحات ميگردند، بخش ديگرى         
بر ضرورت ايستادن در برابر حکم      

دوم خرداد  .  خامنه اى اصرار ميکند   
بنا به ماهيت خود نميتواند موجد               
انسجام و وفاق در راس حکومت              

اين يک حرکت سلبى    .  اسالمى باشد 
پالتفرم اثباتى اى ندارد و در        .  است

چهارچوب تناقضات جامعه امروز       
  .ايران نميتواند داشته باشد

 

براى دوم   "  کندتر"و باالخره، آيا        
است؟ اين ضعيف       "  بهتر"خرداد    

ترين حلقه در استراتژى دوم خرداد       
اگر مردم و اقتصاد و جهان          .  است

ساکن باشند، اگر دنيا فقط صحنه              
رزم خامنه اى و خاتمى باشد، و                 
بقيه بشريت صرفا تصاويرى بر              
ديوار اين زورخانه باشند، کندتر             

اما اگر دنيا و        .  ميتواند بهتر باشد     
مردم اين فرصت را به دوم خرداد           
ندهند تا منتظر تخمير راست بشود،       

١٣١شماره   
دوم .  ديگر کندتر بسيار بدتر است    

خرداد متوجه محدوديت تاريخى       
نه .  فرصت خود نبوده است              

بحران اقتصادى و نه مردم                     
ناراضى و نه دول غربى اين                 
فرصت را براى دوم خرداد قائل        

لحظه تسليم تدريجى             .  نيستند
راست هرگز فرا نميرسد چون            
بسيار قبل از آن انفجارى عظيم           

. تمام منظره را دگرگون ميکند           
ابلهانه ترين مقوله   "  آرامش فعال "

اى است که از کارگاه دوم خرداد        
به بازار سياست ايران سرازير           

تا همينجا محافل           .  شده است     
ذينفوذ غربى قيد دوم خرداد را             

اپوزيسيون خاتمى چى      .  زده اند  
در يک افسردگى سياسى عميق           
دست و پا ميزنند، گروههاى                  
مختلف دوم خردادى در درون             
حکومت و حواشى آن به يک                

برنامه اى جدى       -بحران سياسى  
رهبرى دوم خرداد   .  دچار شده اند  

از درون اردوى خودش زير                 
دوم خرداد، به معنى     .  سوال است 

  .تاکنونى آن، مرده است

 

مصاحبه مطبوعاتى اخير خاتمى      
با سه ژورناليست رسانه هاى               
رسمى رژيم، اعالم مرگ سياسى     

خاتمى در اين      .  دوم خرداد بود     
مصاحبه در چهره يک بازنده               

کسى که آينده اش       .  ظاهر ميشود 
را به يک توافق جديد بر سر                   
همزيستى با راست گره زده                   

از يکسو از تداوم جنبش           .  است
حرف ميزند و از         "  اصالحات"

اجحافات قوه قضائيه شکوه                    
ميکند، و از سوى ديگر آگاهانه           
و عامدانه بر خصلت خرد،                    
اسالمى و قابل هضم                                    

مورد نظر خود و        "  اصالحات"
همفکرى اش با ولى فقيه و                      
روساى قوا و رفسنجانى تاکيد              

اين چيزى بيشتر از                .  ميکند
تعارفات و پروتکل متعارف ميان     

اين يک      .  سران رژيم است           
موضعگيرى صريح عليه تحرک     
پائين و فاصله گرفتن از مواضع         
انتقادى تر در صفوف دوم خرداد       

  .است

 

تالش براى بازسازى و احياى             
اما .  دوم خرداد در جريان است         

اين ديگر نميتواند همان پديده و            
جاى ترديد   .  در همان ابعاد باشد      

است که بدون چرخشهاى اساسى        
و تقابلهاى صريح با جناح راست،      
خاتمى و سران دوم خرداد بتوانند        
تا انتخابات بعدى رئيس جمهورى      

دوم .  موقعيت خود را احياء کنند        
خرداد در اولين قدم پس از                        
تصرف مجلس، به مردم نشان داد       
که حرکتى براى قوام رژيم                      
اسالمى است و قصد ايجاد بى                

. ثباتى در اين حکومت را ندارد            
از نظر مردم اين به معناى پايان           
دوران دوم خرداد و افول                           
شخصيتهاى اصلى دوم خرداد              

  .است

 

جمهورى اسالمى از اين کشمکش      
به مراتب ضعيف تر بيرون آمده          

خامنه اى در يک نمايش            .  است
ترس و ضعف، مستقيما بعنوان            
سمبل و مهره اصلى ارتجاع در            

سخن .  برابر جامعه قرار گرفت        
از احتمال سرنگونى و براندازى         
حکومت تيتر نشريات راست و             

. ورد زبان سخنگويان آن است             
رهبران راست و سران دوم                     
خرداد در تکاپوى کاهش زيان              

. اين مقابله سرنوشت ساز هستند         
" سانتر"تالش براى ايجاد يک             

جديد در حکومت که بتواند دور            
جديدى در جدال محافل درونى             
رژيم را تنظيم و سرپرستى کند و         
چهره دو جناح را حفظ کند در                

اما صورت مساله      .  جريان است  
. در ايران ديگر عوض ميشود              

جدال جناحهاى حکومت از مرکز      
توجه مردم خارج ميشود و جدال         
مردم با کل حکومت و اشکال                 
مستقل اعتراض مردم، اهميت              

  .بيشترى پيدا ميکند

 

براى جنبش کمونيستى کارگرى          
در ايران اين نقطه عطف بسيار            

در يک دوره چند          .  مهمى است   
ساله، در سايه اختناق وحشيانه              
اسالمى و تبليغات وسيع رسانه             
هاى بين المللى و دول غربى،                
جنبش دوم خرداد توانست خود را       
دروازه اصلى تغيير در ايران                

مستقل از تمايالت         .  قلمداد کند    
سياسى واقعى مردم، جنبش دوم           
خرداد خود را در مرکز توجه                

سه سال تمام                 .  قرار داد        
انتخاباتهاى اسالمى، روزنامه              
هاى اسالمى، شخصيتهاى                       

اسالمى، 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نهادهاى حکومتى رژيم اسالمى و کشمکش ميان جناحهاى حکومت                           
اکنون اين نمايش، حتى    .  اسالمى کائنات سياسى مردم ايران را ساخته است     

اکنون سواالت سياسى واقعى، چه    . اگر تمام نشده باشد، از سکه افتاده است 
بايد کرد، چگونه، کدام شعارها، کدام حزب، کدام رهبران، بطرز جدى                    
ترى براى مردم آزاديخواه ايران، براى کارگران، براى زنان، براى همه               

جنبش ما بايد پاسخ     .  کسانى که آزادى و عدالت ميخواهند، مطرح ميشوند          
دوران ظهور و افول دوم خرداد، دوران رشد                    .  اين سواالت را بدهد        

کمونيسم کارگرى و آشنايى نسبتا وسيع مردم با اين جنبش و برنامه و                          
اکنون بايد روى اين زمينه مساعد، جنبش واقعى مردم           .  اهدافش بوده است  

  .براى آزادى در ايران را ساخت
 

 ٢٠٠٠ اوت ٢٥ - ١٣٧٩ شهريور ٤

 دگرديسی پوپوليسم،

 !!جمهوری انسانی يا جمهوری خلق
 جليل بهروزی

وقايع تاريخی آه تكرار ميشوند بار اول به تراژدی منجر ميگردند ولی در     
آنچه آه بر سر چپ پوپوليست       .  بار دوم حتما آمدی از آب در خواهند آمد         

هرچند آه   .   و پس از آن آمد تراژدی بيش نبود                    ۵٧در دوره انقالب        
آنچه آه بر سر       .  آمونيسم انقالبی قصدی در ايجاد اين تراژدی نداشت               

پوپوليست نوين ميايد از همين اآنون مضحكه اى بيش نيست هر چند آه                   
 . آمونيسم آارگری از آن مسرور نشد

 

جمهوری انسانی ح ك ك آه ظاهرا شعاری است آه از خيابانهای تهران                  
 آلترناتيو پوپوليسمی است آه به          ،به رهبری اين حزب  وحی شده است             

مصاف با آمونيسم آارگری و به انتقام خواهی از شكست بزرگی آه پس                 
اگر در آن مقطع آمونيسم آارگری       .   متقبل شد، برآمده است    ۵٧از انقالب   

با توجه به نوجوانی اش توانست سازمانهای ماموتی پوپوليستی را بر                       
بستر پس آمدهای يك انقالب توده ای به هزيمت وادارد، اين پوپوليسم را                  
از همان ابتدا بر متن پيش درآمد يك انقالب عظيم ميتواند به ملعبه همگان                

 .بدل آند
 

شعار جمهوری   "  شرايط جو ضد آمونيستی در ايران          "دليل اين آه در         
انسانی بهترين شعاری است آه ميتوان با توده ها ارتباط بر قرار آرد با                    
آن آه رهبری حزبشان اعالم آرد آه اين شعار را در خيابانها پيدا آرده                    

و به منتقدين هم هرچه از            !!  يعنی آه دنبال داليل تئوريك نگرديد           (اند   
بيان يك درك مشترك و پايه ای پوپوليستی يعنی             !)  دهانتان برميايد بگويد   

آموختن از توده ها، حرآت از سطح آگاهی                  .  ارجاع به توده ها است         
سياسی توده ها و بلطبع دنباله روی از توده ها هميشه نقطه عزيمت و                          

تا اينجا متد رهبری حكك همانقدر شناخته شده         .  نقطه استنتاج پوپوليسم بود   
نوآوری اين جريان   .  و پا خورده ای است آه متد طيف چپ دوران انقالب           

است آه از ادبيات آمونيسم آارگری عاريه گرفته شده          "  انسانی"شايد ترم   
 .تا دگرديسی در حال صورت گرفتن را بپوشانند

 

جمهوری انسانی، آلترناتيو حكومتی چپی است آه ميخواهد به گذشته خود             
بيجهت نبود  .  را مقبول واقع شود    "  سبز"رجعت آند و در تالش است آه           

آه رهبری ح ك ك اعالم آرد آه از آشتی گرفتن با رهبری جناحی از                        
يعنی رهبری   (حكومت آه در حال حاضر به اپوزسيون رانده شده بود                     

١٣١شماره   
اين دو  .  دست آشيده است  )  سبزها

همانطور .  وجه يك سياست است     
آه بخشی از سلطنت طلبان با                
شعار جمهوری ايرانی                              
عوامفريبانه ميخواهند بخشی از        
جامعه را بزير پرچم خود گرد             
آورند ح ك ك هم فكر ميكند با                 
شعار جمهوی انسانی ميتواند                

خويش را به   "  سوسياليسم"مطاع  
طبقه آارگر       .  فروش برساند      

بطور قطع جز خريداران اين                
از اين   .  آاالی بنجل نخواهد بود      

رو ارزش مصرف اين شعار                
چيزی جز چند صباحی مورد               
پذيرش قرار گرفتن اين حزب              
توسط جريانات به اصطالح                  

پرو حكومتی و           "  رفرميست"
 . سلطنت طلب نخواهد بود

 

اما چرا جمهوری انسانی و نه               
جمهوری خلق و يا جمهوری                

حزبی آه خود را        !  دموآراتيك؟
آمونيست ميداند و هنوز نام                   
آمونيست آارگری و برنامه آن          
را يدك ميكشد نميتواند تحت                   
عناوين شناخته شده، نقد و پس              

 آلترناتيو حكومتی           ،رانده شده     
از اين رو    .  خويش را نام بگذارد    

با عاريه گرفتن از ترم و مفهومی     
آه آمونيسم آارگری در تبليغات       
خود عليه توحش و بربريت                    

 يعنی   ،بورژوازی بهره ميگرفت    
 ،"انسانی"و      "  انسان"مفهوم      

آوشيد تا آلترناتيو آهنه و بی                  
را به   "  مردم"و   "  خلق"اعتبار   

. خورد اعضای حزب خود بدهد        
البته با اين توجيه آه با اين شعار          

را به سوسياليسم                "  انسان"
يكی نيست بپرسد     .  برگردانده اند  

سوسياليسم تان را تا قبل         !  آقايان
از رسيدن به اين شعار چه                       

البته مضحك ترين         !!  ميخوانيد
توجيهات آن است آه  شعار                    

را همرديف   "  جمهوری انسانی  "
 .  بلشويكها ميدانند" صلح"شعار 

 

آلترناتيوهای حكومتی طبقات و          
جنبشهای اجتماعی آلترناتيوهای       
شناخته شده هستند آه برای خود         
تاريخ، مبانی سياسی و اجتماعی        
مشخص داشته و جهت تامين و            
تضمين اهداف و مطالبات طبقاتی   
معينی بر متن يك توازون طبقاتی      

جمهوری .  معين ارائه ميگردند      
انسانی ح ك ك آلترناتيو آدام                  

جنبش و آدام طبقه و جهت پياده            
آردن آدام اهداف و مطالبه است؟      
اين را بايد هر آمونيست عضو             
اين حزب اگر وحشتی از اين آه           

بخوانند نداشته   "  شارالتان"او را     
باشد، بايد از رهبری اين حزب             

اينجا صحبت از يك شعار       .  بپرسد
اينجا صحبت از يك                 !  نيست

قضيه يك تغيير        !  مطالبه نيست   
تاآتيك و يا يك تغيير موضع در             
قبال جنبشها و احزاب ديگر                     

صحبت حتی از راست           .  نيست
! روی يك حزب آمونيستی نيست      

اين جا يك بار ديگر بحث دولت و         
حاآميت و دولت طبقاتی در ميان         

يكبار ديگر دولت و انقالب       .  است
! لنين به مصاف آشيده شده است         

تمام مبانی آمونيسم آارگری به            
. زير سئوال آشيده شده است                  

صحبت از يك تعرض با نام                     
آمونيسم آارگری به مبنای                      

 ٣٠آمونيسمی است آه در طول          
سال نه تنها آمونيسم مارآس و              
لنين را از زير آور سرمايه داری         
دولتی بلوك شرق درآورد بلكه              
خود به يك نيروی مدعی و                        

 .متعرض در جامعه بدل شد

 

اما پوپوليسمی آه اين دوره سربر       
آورده بی ريشه تر از آن است آه          

هر (نقد تئوريك و برنامه ای آن             
چند آه پوپوليسم در سطح برنامه         
و تئوری هيچگاه بحث مدون و              

دستاورد جديدی  )  همه جانبه ندارد  
را برای جنبش طبقه آارگر و                 

اما .  جنبش آمونيستی داشته باشد      
دگرديسی پوپوليسم را بايد زير             
نورافكن قرار داد و آنرا از زاويه        
حفظ دستاوردهای تئوريك و                   
سياسی تاآنونی جنبش آمونيسم           
آارگری و احيای اتوريته آن در           
ميان جنبش چپ و آارگری حتما         

 . *بايد مورد نقد قرار داد

 

 

 ...زندگى بعد از دوم خرداد 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سناريوى اطالعات جمهورى               
اسالمى بدنبال دستگيرى مجيد             

ما همه   "توکلى و کمپين محجبه           
 رويدادى بود که          ،"مجيد هستيم   

کنه ارتجاع فکرى و فرهنگى                
جنبش ملى اسالمى را در مقابل            

اما در    .  چشم همگان قرار داد          
وراى کل اين ماجرا آنچه که بيش        
از پيش خود را نمايان کرد قدرت        
و اهميت جنبش آزادى زن در                 

 . ايران بود

 

نيروهاى امنيتى جمهورى اسالمى    
مجيد توکلى را بدنبال سخنرانى            

اين دستگيرى  .  در دانشگاه گرفتند   
 -همراه بود با سناريوئى اسالمى         

زن ستيزانه مبنى بر                -مردانه
محجبه بودن مجيد توکلى هنگام           
فرار و سپس عکسهاى او را                   
همراه با چادر و چارچوق منتشر         

اين سناريوى مضحک و       .  کردند
ارتجاعى البته در مقابل شعور              
سياسى مردم آزاديخواه ايران سه        

جامعه ايران    .  دقيقه دوام نياورد      
جمهورى اسالمى و فرهنگ                  
سياسى منحط و ضد زن اش را              
خوب ميشناسد و بويژه در ايندوره  
هر سياست رژيم اسالمى را با               
روشهاى سلبى به شکست کشانده        

 . است

 

دستگيرى مجيد توکلى ادامه                   
دستگيرى دهها نفر در همين روز       
و هزاران نفر در ماههاى اخير             

يک سياست روشن و سر          .  است
راست در قبال دستگيرها و                      
ارعاب اينست که؛ مجيد توکلى و         
کليه زندانيان سياسى بايد فورا               

اما اين تمام قضيه           !  آزاد شوند   
بايد سناريوى نيروهاى         .  نيست

هدف .  امنيتى را نيز پاسخ داد             
سناريوى اطالعاتى جمهورى              

در نگرش   .  اسالمى روشن است    
در .  اسالمى زن فرودست است         

فرهنگ و ادبيات مردساالر و                
نشان "  جاى زن بودن      "،اسالمى
از عهد بوق     .  است"  مرد"تحقير   

تا دوره کاله مخملى ها و بعد                    
 رايج بوده که        ،اسالميون متفرقه  

 

 " بد حجاب"مردان محجبه و زنان 
 

  سياوش دانشور

و عهد به     "  مردانگى"براى اثبات     
وفا ميگفتند که سبيل را ميزنند و                

اين !  ميمالند"  سرخاب"جايش       
فرهنگ منحط در ايران خود را به          
سطح قوانين رساند و با سرکوب              

 ۵٧خونين زنان آزاديخواه و انقالب      
. نظام آپارتايد جنسى را برقرار کرد     

اين نظام طى سه دهه زنان را                      
سرکوب کرده و تالش کرده جامعه         

 زن  ،را عقب ببرد و اسالميزه کند         
" اندرونى"را از صحنه جامعه به           

 اما نه فقط              ،و پستو پرت کند             
نتوانسته است بلکه مقابله با                          
آزادمنشى و برابرى طلبى زنان               
کار هر روزه و بيوقفه ارتش ضد             

 . زن اسالمى است

 

اتفاق شيرين و از نظر کمونيسم                 
کارگرى قابل پيش بينى که در                    
تحوالت اخير ايران افتاد اينبود که          
زنان بعنوان يک جنبش غير قابل             
حذف سياسى و وسيع و آوانگارد             
جلوى صحنه قرار گرفتند و مهر              

اين حقيقت    .  خود را بر آن زدند            
درخود به معنى شکست زن ستيزى       
عميق جمهورى اسالمى و نظم                  

جمهورى .  آپارتايد جنسى است           
اسالمى با نگرش شوونيستى و ضد       
زن و سرمايه گذارى روى عقب               
مانده ترين فرهنگ حاشيه اى                     

 بزعم خود با سناريوى                   ،جامعه
محجبه کردن مجيد توکلى دو کار             

 ،را با هم انجام داده است؛ اول                    
پاسخى مفلوک به اعتراض قدرتمند       
زنان داده است و دوم بنا به فرهنگ        
زن ستيز اسالمى و کاله مخملى و           
لمپنيستى خود مجيد توکلى را بزعم        

اين .  کرده است     "  تحقير"خود      
جمهورى اسالمى است و انتظار              

 تنها   ، هر جناحش     ،بيشترى از آن     
 . بيان يک توهم مهلک سياسى است

 

ما همه مجيد       "اما کمپين محجبه           
پائى در دنياى اسالميون           "  هستيم

حکومتى و پائى در دنياى نگرش             
گروه فشارى اسالميون اصالح                
طلب و تالش براى آشتى دادن فشار       
آزاديخواهى جنبش آزادى زن در            
ايران با قوانين و سمبلهاى اسالمى         

١٣١شماره   
اگر بهترين تلقى اين کمپين      .  دارد

 تنها ميتوان به    ،را مبنا قرار دهيم   
اين جنبه اشاره کرد که اگر                     
جمهورى اسالمى تالش دارد با          
سياست محجبه کردن مجيد                    

 ما با     ،کند"  تحقير"توکلى او را       
ما همه مجيد          "کمپين محجبه          

پاسخ ميدهيم و آنرا                "  هستيم
اما اين توجيه        .  شکست ميدهيم   

. مفروضات سياسى روشنى دارد     
مفروضاتى که پاى اين کمپين را        
در دنياى همان فرهنگ منحط              

بگذاريد .  اسالمى قرار ميدهد          
بپرسيم اگر اين آقايان بدرست               
براين باورند که جمهورى                      
اسالمى با انتشار عکس محجبه           
مجيد خواسته است او و زنان را          

 چرا نگفتند؛ مرگ      ،کند"  تحقير"
نابود باد   !  بر حکومت ضد زن       

نه به      !  نظام آپارتايد جنسى           
 ،حجاب پوشش نيست        !  حجاب

! پرچم اسارت اسالمى زن است        
چرا نگفتند بزودى در خيابانها و        
ميدانهاى ايران حجاب سوزان             

چرا نگفتند     !  راه مى اندازيم          
جايگاه و نقش جنبش آزادى زن           
در ايران بسيار وسيع تر و معتبر       
تر از آنست که بتوان با اين الت           
بازيهاى اسالمى آن را خدشه دار       

چرا شناعت حجاب بعنوان      !  کرد
پرچم جنبش اسالم سياسى را                
نکوبيدند؟ چرا خودشان کمپين            
محجبه شدن راه انداختند؟ اين               
آقايان و خانمها که در خارج                  
کشور و آمريکا زندگى ميکنند             
چرا بجاى محجبه شدن دامن و             
دکلته و لباسهاى شيک زنانه                  
نپوشيدند و يا آگاهانه آرايش                   
نکردند و فرياد نزدند؛ زنده باد             
مبارزه قهرمانانه زنان براى                 

ما "آزادى و برابرى؟ چرا نگفتند      
 بجنگ تا         ،زن و مرد جنگيم            

 ؟"بجنگيم

 

ما همه مجيد          "کمپين محجبه          
 بعنوان يک حرکت                  ،"هستيم
 همان ديدگاهى را دارد           ،سياسى

که ميگويد امروز مسئله زنان               
همان ديدگاهى      .  حجاب نيست     

است که با قوانين و سمبلهاى                 
اسالمى بعنوان زرادخانه ضد             
زن تمايز بنيادى ندارد و مدعى           
است که اسالم با حقوق زن                     

همان ديدگاهى که     .  تناقض ندارد  
تالش دارد جنبش آزادى زن را           
در چهارچوبهاى اصالح طلبان          

حکومتى اسير کند و بيشتر نگران      
زنان است تا               "  راديکاليسم"
لومپنيستى زنان    -اسالمى"  تحقير"

اين خط آگاهانه     .  و مردان مبارز    
با دعواى سى ساله برسر لغو                  
حجاب اجبارى و خواست دهها             
ميليونى آزادى پوشش در آن                   

 !  کشور خود را تداعى نميکند

 

سناريوى جمهورى اسالمى فقط و     
فقط بيان وحشتش از قدرت و                  
نقش زنان در جنبش اعتراضى             

در کنار    .  براى سرنگونى است      
سرکوب خيابانى و تجاوز دسته            

 اين    ،جمعى اسالمى در زندانها         
اقدام يک جنگ روانى با زنان               

ميخواهد وحشت واقعى          .  است
شان را از زنان با سرخ                               

. نگهداشتن صورت شان بپوشانند     
حکومت مرتجع اسالمى بحدى             
مفلوک شده است که ديگر                         

براى خودش  "  ارزشهاى اسالمى "
حجابى که قرار    .  هم بيمعنى است   

خطاب فاطمه زيبنده ترين     "بود با   
 حاال وسيله          ،باشد"  زينت زن    

زنان مخالف حکومت        "  تحقير"
آپارتايد و مخالفين سياسى شده               

اين اقدام تنها يک حرکت          !  است
زن ستيزانه و شوونيستى و                      

 در عين         ،مرتجع اسالمى نبود        
حال گوشه اى از فروپاشى و                   
اضمحالل کليه بنيادها و                             
ارزشهاى ايدئولوژيک جمهورى       

 . اسالمى در انظار جهانيان بود

 

درهم کوبيدن سياستهاى ضد زن         
جمهورى اسالمى با ابزارها و              
سمبلهاى جمهورى اسالمى ممکن     

براى درهم کوبيدن اين           .  نيست
سياست ضد زن بايد با سربلند از          
حقوق و حرمت و مبارزه زنان             

. براى آزادى و برابرى دفاع کرد       
بايد بر جايگاه زنان بعنوان                       
رهبران اعتراضاتى که زنگ               
مرگ را براى اين نظام ضد زن           

. بصدا درآورده است تاکيد کرد            
بايد اعالم کرد زنان پيروزند و              

بايد .  نظام ضد زن نابود است             
 ،اعالم کرد وحشت تان را ديدم             

 کارتان  ،قدرتمان را بيشتر فهميدم    
مجيد !  را بزودى تمام ميکنيم             

توکلى و کليه زندانيان سياسى بايد       
منتظر جشن     !  فورا آزاد شوند        

حجاب سوزان در خيابانهاى                   
 ! *ايران باشيد



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وضعيت رژيم اسالمی در هم                 
شيرازه .  ريخته و نابسامان است       

امور دارد از دستشان خارج                   
رژيم شان هزار سوراخ        .  ميشود

هر باند و جناحی       .  برداشته است  
نگران آينده رژيم و آينده خودشان       

تحرکشان برای نجات           .  هستند
در اينجا   .  رژيم تشديد شده است       

گوشه هايی از وضعيت رژيم را          
از خالل گفته های خودشان                     

 . ديدنی است. منعکس کنيم

 

در جلسه در شورای عالی امنيت        
 ملی چه گفته اند؟ 

آنچه که بنده در اين جلسه می               "
گويم، چکيده گزارشی است که             
اخيرا خدمت رهبری هم تقديم شده      
و ايشان نيز مفاد اين گزارش را            

در آن گزارش ما      .  تائيد کرده اند   
تاکيد کرده ايم که وضع کنونی               
تنها با حضور نظامی در شهر               
قابل دوام است، اما اين خطر                   
وجود دارد که ادامه اين حضور           
به امری عادی تبديل شده و                       
فرسودگی و تزلزل روحيه نظامی      

آقای احمدی   .  ها را موجب شود       
نژاد می فرمايند اوضاع تحت                
کنترل قرار گرفته و از تظاهرات        

بنده .  خيابانی ديگر خبری نيست       
دراينجا عرض می کنم و                           
درگزارشی که خدمت مقام                       
رهبری هم داده شد قيد شده که                
اگر ما دچار اين خوش بينی شويم        
که مردم خسته شده و عقب نشينی        
کرده اند، آنوقت بايد ببينيم که بر           
جمعيت طرفداران دولت اضافه           
شده يا خير؟ در حاليکه سه                        
گزارش از سه سفر آقای احمدی           
نژاد به مشهد، تبريز و اصفهان             

يعنی .  خالف اين را نشان ميدهد        
عليرغم همه تدابير و فراهم                      
ساختن همه امکانات و تبليغات،           
جمعيت بسيار اندکی در اين سه             
سفر از ايشان استقبال کردند و در        
محل سخنرانی، در هر سه شهر           
تنها چند هزار نفر را توانستيم                

ايشان در اين   .  بسيج و حاضر کنيم   
براندازی مخملی  "جلسه فرمودند    
بنده اين جمله را     ".  را جمع کرديم  

به شکل ديگری و با اشاره به                  

وضعيت حکومت از خالل گفته های 
 مقامات مختلف حکومتی

 سيروان قادرى

واقعيت سفر آقای احمدی نژاد به              
تبريز و مشهد و اصفهان بيان کردم        
و می خواهم در اينجا آن را تکرار           

مردم خيلی مخملی پشت دولت      .  کنم
تظاهرات مردم   .  را خالی کرده اند      

قابل پيش بينی نيست و فعال با                      
نيروی نظامی جلوی آن را گرفته            

هر گاه اين نيروی بازدارنده            .  ايم
به .  نباشد، خطر تظاهرات هست          

يعنی به  .  قسمت دوم ليوان نگاه کنيم     
واکنش مردم به سفرهای ايشان به           

يعنی سه  .  تبريز و اصفهان و مشهد      
. شهر بزرگ ايران، بعد از تهران          

 ميليونی با آنکه از  ١ر۵در اصفهان  
شهرهای اطراف هم نيرو بسيج شد،      
واقعا چند هزار نفر در ميدان امام            

 هزار نفر می       ١٠جمع کرديم؟ به       
رسيد؟ در مشهد و تبريز وضع از            

مردم با نظام قهر     .  اين هم بدتر بود    
 ".کرده اند

 

خوف منتظری از تعميق مبارزات          
 مردم و سرنگونی طلبی

رود که اگر حاکميت      خوف آن می  "    
ادامه دهد          به روش کنونی خود        

مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند          
در       .و بحران کنونی عميق تر شود       

صورتی که اگر در همان روزهای        
  نخستين با اعتراضات مسالمت آميز     

مردم برخورد معقول و منطقی شده         
 ".نمی شد   بود کار به اينجاها کشيده

 

کنند  اتهام براندازی را مطرح می       "
و       تا بتوانند مردم را سرکوب نمايند      

احيانا افرادی را هم جهت طرح                
فرستند  شعار براندازی بين مردم می    

نمونه هايی از آن شعارها و                   که
حتی تخريب اموال عمومی و ايجاد        

توسط آن عوامل برای               اغتشاش
وگرنه ;  مردم به اثبات رسيده است        

راهپيمايی چند ميليونی بعد         مردم در 
از انتخابات در تهران هرگز شعار         

اکنون نيز حاکميت   .  ندادند      براندازی
اگر اجازه راهپيمايی آزاد و                         

خواهيد ديد که          مسالمت آميز دهد،   
توده مردم جز احقاق حقوق تضييع         

تأمين       شده خود و جبران آنها و             
آزادی های مصرح در قانون                      
اساسی و به طور کلی اصالح نظام         

١٣١شماره   
آفتهايی که گرفتارش شده                از

 ".مطالبات ديگری نخواهد داشت

 

از بولتن محرمانه معاونت                     
فرهنگی ستاد کل نيروهای                    

 مسلح

 

 بی اعتمادی نهادها به يکديگر
برآوردهای اوليه نهادهای                   "

مسئول در مورد کميت و کيفيت          
حضورکسانی که با فراخوان                
نامزدهای شکست خورده و                   
شبکه های مختلف ماهواره ای و        
سايبری به صحنه آمده بودند با             
واقعيت تطابق نداشت و نشان داد       
که کمبودها و نواقص در                          
خصوص تهيه برآوردهای                     
اطالعاتی در اين گونه موارد               

حضور افراد مذکور   .  وجود دارد 
در شرايطی صورت گرفته که            
بيش از صد روز از زمان                        
انتخابات می گذرد و طی اين                 
مدت بسياری از سران اصلی               
آشوبها دستگير شده و با پخش               
جريان محاکمه آنها افکار                        
عمومی به ميزان زيادی با                      
اهداف و آشوبهای بعد از                          
انتخابات آشنا شده و مسئوالن               
نظام با سخنان روشنگرانه خود          
سعی در ايجاد آرامش در فضای         

 ".سياسی کشور را داشتند

 

تمرکز تالش برای دستگيری               
 فعالين و سازماندهان

بر اساس برنامه ريزهای انجام        "
شده قرار بود با دستگيری سر پل       
های شبکه های ارتباطی                          
اغتشاشگران قبل از روز                        
راهپيمايی، حلقه اتصال برنامه           
ريزان با بدنه اجتماعی آنها قطع         
شود، اما بی توجهی به اين امر             
باعث شد در روز راهپيمايی                 
شاهد سازماندهی و نحوه حضور      
اين گروه در ساعت و مکانهای           
مشخص و پيش بينی شده آنها                

 ".باشيم

 

 ديگر ترسی در کار نيست
بعضی از مديران و مسئولين             "

در ادارات و موسسات دولتی در        
ميان معترضان خيابانی ديده می        
شوند، بدون آن که هيچ نگرانی            

از تبعات اين حضور خود داشته          
متاسفانه به هم ريختگی           .  باشند

فضای اداری با تغيير بخش عمده        
ای از وزرا، شرايط را برای                  
چنين حضورهايی مهياتر ساخته         

 ".است

 

انقالب   "،نقش برجسته زنان          
  "زنانه

حضور دختران و زنان در کنار        "
مردان که با عدم رعايت موازين          
شرعی نيز همراه بود در تحرک          
بخشيدن به مردان نقشی اساسی            

 ".داشت

 

هجمه به ارزشهای انقالب و                 
  "نظام

با توجه به سرمايه گذاری نظام          "
برای فعاليتهای ويژه دينی و ملی         
در کشور همچون روز جهانی               

عبادی   -قدس، نمازهای سياسی       
 آبان سالروز مبارزه با      ١٣جمعه،  

 بهمن سالروز        ٢٢استکبار، و        
پيروزی انقالب اسالمی، جريان         
برانداز و افراطی در صدد است          
از اين پس، از اين بسترها برای            
هجمه به ارزشهای انقالب و نظام       

 ".استفاده نمايد

 

 در تالش برای کنترل اعتراضات
به دنبال طرح شعارهای ضد               "

ارزشی و روشن شدن ماهيت اين        
جريان، شاهد صف بندی جديد              
اين طيف در عرصه های                          

اجتماعی خواهيم بود که         -سياسی
در چنين شرايطی، با جدا سازی           
عناصر افراطی و برانداز از                  
عناصر صرفا معترض، می توان      
تحرکات آنها را با هوشمندی                   

 ."مديريت کرد

 

 توسل به هر خس و خاشاکی
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به رغم حضور گسترده مردم             "
حزب اهللا در اطراف اين عده، به          
دليل عدم سازماندهی و هدايت               
مناسب، مدافعيت نظام اثر کندی          
بر کنترل و تغيير شعارها و                     

. راهبردهای هنجار شکنانه داشتند   
نداشتن نقشه راه و عدم بهره                    
برداری مناسب از امکانات برای       
تحت الشعاع قرار دادن تحرک             
آنها سبب شده بود آنها در نقاطی           
که متمرکز شده بودند بر جمعيت         

 ".نيروهای خودی غلبه يابند

 

در هم ريختگی صف نيروهای             
 نظام

در حاليکه در بعضی نقاط                     "
خاص، آنها در شعار ها و برنامه         
هايشان تحرک و انسجام کاملی             
داشتند، در صحنه مقابل،                          
نيروهای حزب اللهی با کمترين           
واکنشی آرام و ساکت از کنار آنها       

متاسفانه نيروهای ما      .می گذشتند  
در عرصه های فرهنگی، سياسی       
و امنيتی جزيره ای عمل می کنند         
و به دليل فقدان انسجام الزم برای        
بهره برداری از ظرفيتهای                      
موجود، نيروهای اندک آنها با               
فضا سازی روانی بر محيط                    
پيرامونی اين عرصه ها غلبه می        

کشور فاقد مرکزی برای               .يابند
هدايت عمليات روانی و مديريت         
بحران است و شورای امنيت                  
وزارت کشور طی اين مدت                   
جلسه ای را در اين خصوص                 
تشکيل نداده و همه نگاهها بر                 
شورای عالی امنيت ملی است که        
البته شان آن نيز مديريت حوادث         

 ".در صحنه نيست

 

روشهای مقابله با جنبش                         
 سرنگونی

مقابله با جنگ نرم، همچون                 "
جنگ سخت عالوه بر داشتن                  
استراتژی و تاکتيک مناسب                   
نيازمند لشکرها، تيپ ها و به                  
طور کلی سازمان رزم مناسب              

لذا ضروری     .  جنگ نرم است        
است الويت اصلی مديران در                

 

وضعيت حکومت از خالل گفته های 
 ...مقامات مختلف حکومتی 

صحنه بر سازماندهی نيروهای                
به طور  .  متناسب با جنگ نرم باشد      

مثال تشکيل دسته های چند نفره از          
نيروهای حزب اللهی و بسيجی و             
حضور با برنامه و شعارهای                     
متاسب می تواند اين جمع ها را                  

در نحوه مقابه با         .  ...  متفرق کند  
عوامل آشوب طلب بايد راهکارها          
مبتنی بر گرفتن و يا تحت الشعاع             
قرار دادن امکان تصوير و ضبط            

تقويت .  ...  از آنها صدا باشد               
نهادهای مردمی نظير مساجد به               
عنوان نقاط کانونی اطالع رسانی و       
بسيج مردم در شرايط ويژه، الويتی        

با .  اساسی در مقطع کنونی دارد            
وجود تکثر رسانه ای در کشور،              
متاسفانه رسانه ايی که با بودجه                
بيت المال اداره می شوند در نقطه           
مقابل راهبرئهای نظام عمل می                

مذاکره با مديران اين رسانه          .  کنند
ها و سرمايه گذاری ويژه روی اين         
گونه نشريات و روزنامه ها، بايد به       

 ".يک الويت اساسی تبديل شود

 

 شکاف در صنعت مافيای مذهب
اختالف سليقه بزرگان و علما                  "

سبب شده است کسانی که اندک                 
اعتقادی به نقش علما و مراجع                   
ندارند، از اختالف سليقه و ديگاها           
برای تشريح اختالفات درونی و               
رويارويی علما و شخصيتهای نظام      

. نهايت سوء استفاده را داشته باشند        
رفع اين آسيبها و ايجاد هماهنگی و          
انسجام در اين عرصه، اهميتی                  

 ."ويژه ای دارد

 

محسن رضايی و از دست خارج               
 شدن کنترل اوضاع

های پس از انتخابات                نا آرامی   "
های بزرگی    های جدی و هزينه     زيان

بر نظام جمهوری اسالمی وارد                
امروز ادامه اين نا            .  کرده است   

ها به مرز خطرناکی رسيده            آرامی
اهانت به عکس امام به هر            .  است

شکلی و توسط هر کسی که باشد               
دهد که ادامه اين نا                       نشان می    

ها از مديريت و رهبری                    آرامی
ها خارج شده و معلوم نيست           خودی

١٣١شماره   
که در آينده چه حوادثی از دل آن         

فعاالن سياسی        .  بيرون آيد        
جمهوری اسالمی نشان داده اند           
جز در قالب ابزار و امکانات                
دولتی توان اداره اعتراضات               
خودجوش مردمی را ندارند، نمی     
توانند آنها را مديريت و رهبری          
کنند و دشمنان که از ابزار و                  
امکانات بيشتری برخوردارند            
سوار موج اعتراضات                              

 ".شوند می

 

 اهداف و         ،ميرحسين موسوی    
 سياستهای جنبش سبز

اگر امروز می بينيم صدا و                  "
سيمای ما تصوير عکسی پاره             
شده از حضرت امام پخش می              
کند و در آن سو، تلوزيون صدای       
آمريکا تصويری نشان می دهد           
که فردی در جايی نامعلوم، با               
فندک عکس امام را آتش می                  
زند، اين مسئله نشان دهنده اين             

ای در      واقعيت تلخ است که عده        
داخل و خارج برای شکستن                  
ساختارهای اوليه انقالب و                     

  ".گذشتن از آن همسو شده اند

 

مردم در فردای انتخابات، يک         "
مطالبه مشخص داشتند که می              

همه تالش  .  »رأی من کو؟   «گفتند  
کرده بوديم تا اين اعتماد در مردم       
به وجود آيد که رأيشان اثر دارد،        
اما پس از اعالم نتايج انتخابات،         
تعداد بسيار زيادی از آنان دچار          

اما به   .  ابهام و سؤال شده بودند         
جای اينکه به اين ابهام و سؤال             
پاسخ داده شود، برخورد کرديم،        
زندانی کرديم و به همين دليل،             
نارضايی از بين نرفت و مهار             

 ".نشد
 

مردم حق دارند سؤال کنند و اين        "
حق بايد برآورده گردد، نه اين که         

. با قوه قهريه با آن برخورد شود           
امروز اگر مطالبات آنها افزايش          
يافته است، به دليل برخورد                     

اگر .  نامناسب با آن سؤال است           
صدا و سيمای خوبی داشتيم، اگر         
به سؤال های مردم پاسخ داده می         
شد و با آنان به طور خشن                          
برخورد نمی شد، امروز شاهد              
برخی حرکات ساختارشکنانه               

 ".نبوديم
 

ملت انتظار دارد فضای امنيتی          "
برچيده شود، زيرا در فضای                  
امنيتی حرکت ها زيرزمينی می           
شود، راديکاليزم رشد می کند و           
امکان رشد و پيشرفت سلب می            

 ".شود
 

از اين پس نيز همه اعتراضات          "
و مطالبات بايد از راه های                        
مسالمت آميز و قانونی پيگيری             
شود و نبايد کسی از ما بهانه به               

 ".دست مخالفان مردم بدهيم
 

اين وضعيت حاصل پيشروی                
اعتراضات مردم و نشان تعميق           

رژيم .  اين اعتراضات است             
روزهای .  اسالمی رفتنی است         

. شيرين سرنگونی نزديک است         
بايد تضمين کردن که سرنگونی           

 ،آزادی"مترادف با دستيابی به             
و ايجاد يک جامعه "  رفاه ،برابری

حزب .  آزاد سوسياليستی باشد          
اتحاد کمونيسم کارگری نيرويی           

 .برای تحقق اين امر تاريخی است     
* 

!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  
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١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آوروش سميعى يكى از ترانه                
سراهاى نسل جوان از داليل                   
پيوستنش به حزب اتحاد آمونيسم        

 آارگرى ميگويد؛

 

 شما مدتى است        :يك دنياى بهتر    
آه با حزب اتحاد آمونيسم                         

شما را    .  آارگرى فعاليت ميكنيد     
شخصا با ترانه هاى ضد مذهبى و   
ضد جمهورى اسالمى در ايران           

خودت را  معرفى آن    . مى شناسند 
و آمى در رابطه با سابقه آاريت          

 .توضيح بده

 

من حدود يك       :  آوروش سميعى   
سال افتحار عضويت در حزب             

. اتحاد آمونيسم آارگرى را دارم        
در دنياى  .   سال سن دارم 26حدود  

موسيقى و ترانه بيشتر من را با             
ترانه عشق تو آه توسط بابك                   

اما .  رهنما اجرا شد مى شناسند          
ترانه هايى آه اساسا با تم نقدى به         
مسائل اجتماعى در جامعه ايران         
بوده است عموما چاپ نشده است        
و همين اواخر توسط وزارت                 

 . ارشاد بكلى ممنوع الكار شدم

 

 مي شود آمى          :يك دنياى بهتر      
بيشتر در رابطه با فضاى هنرى           
آه در آن آار ميكردى توضيح               

آنطور آه ما با خبر شديم          .  بدهى
شما بعد از مسعود امينى و محمد          
صالح سومين نفرى هستى آه                
ترانه هاى فولك سياسى خانه                  

 تهران مى نويسى؟ 

 

 جدا از مسائل        :آوروش سميعى  
سبك آارى بايد بگويم من تقريبا            
دوره اول فعاليتم را به ترانه هاى         

مثال .  ضد مذهبى اختصاص دادم      
يك بار در تاالر آمال دانشگاه                
تهران ترانه اى شخصا با اين                  

از آليسا و          :  مضمون خواندم    
صومعه و مسجد از تو و خودم و          

ادامه ترانه ريشه      !  خدا خسته ام     
هاى خرافات و جنايت دستگاه               

. مذهبى را به نوعى افشا ميكرد            

 

 گفتگوى على طاهرى
 با کوروش سميعى

البته با واآنش تندى از سوى                        
حضار جلسه روبرو شدم و آن دفعه        

آارهاى ديگرى  .  را قصر در رفتم     
. در خانه ترانه تهران انجام مى دادم      

شعرهاى در رابطه با آشتار                        
 ، آمونيسم            ،زندانيان سياسى            

خوشبختى انسانها را به زبان ترانه         
اجرا ميكردم آه همين خط ما باعث         
شد مسئولين رژيم در خانه ترانه               

 .تهران را تخته آنند

 

 از ترانه سرايى تا        :يك دنياى بهتر   
عضويت در حزب اتحاد آمونيسم           
آارگرى؟ ميشود اين سير را آمى           

 توضيح بدهى؟

 

اآتاويو پاز يك       :  آوروش سميعى   
شاعر مشهور مكزيكى در مقدمه             
يكى از آتابهايش نوشته است                      

براى .  آمونيسم آرزوى دنيا است         
من نسل جوانى آه با نقد عميقى آه          
به ارآان هاى اجتماعى نظام حاآم          
داشتيم و اصوال امروز آه به عقب          
نگاه ميكنم فرقى بين آروزهاى                   
جهان و خوشبختى انسان ها با                    

. برقرارى جامعه آمونيستى نميبينم      
به هر حال شعر و ترانه يك زبان               
بيان روابط اجتماعى و سياسى                  
ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد             
اما چه بهتر آه اين روابط سياسى             
اجتماعى به صورت يك شعر در              

من براى تلفيق اولين قدمم              .  بيايد
براى رسيدن به آروزهاى                             

 آمونيسم آارگرى را                ،اجتماعى
. گزينه قابل اعتماد و مناسبى ديدم           

راستش براى من جوانى آه                          
جمهورى اسالمى را تجربه آرده ام       
و از طرفى بى ربطى گزينه هاى             
ديگر به آينده جامعه ايران را با                  

 آمونيسم آارگرى قابل    ،چشم ديده ام  
اما در    .  اعتماد ترين گزينه بود           

رابطه با حزب اتحاد آمونيسم                    
آارگرى دو نكته من را شخصا                  

اوال اينكه براى اولين         .  جذب آرد  
بار حزبى را ميديدم آه يك رهبرى          

به نظر من اين با     .  دسته جمعى دارد  
آل تفكر شورايى و ادامه جامعه                

. براساس شوراها مطابقت داشت            
ثانيا از نزديك با توجه به آانالهايى          

١٣١شماره   
آه داشتم فعاليت وسيع اين حزب        
را در آانون هاى درد جامعه از          
قبيل آارخانجات و محل هاى                

اين بود   .  آارگرى دنبال ميكردم     
آه خودم را به يك باره با حزبى            
روبرو ديدم آه با تمام آرزوهايم          

البته داليل سياسى هم    .  دمساز بود 
امروز يك حزبى آه               .  داشت

مدعى انقالب باشد و ذره اى سر         
سازش با هيچ جريانى از                          
حكومت نشان ندهد و همچنين               
خصلت ضد مذهبى داشته باشد            
براى سير رو به رشد                                  
اعتراضات اجتماعى مناسب                

 .ترين مالک است

 

تا آنجايى آه در     :  يك دنياى بهتر   
ياد دارم در رابطه با فعاليت                   
حزب در رابطه با آشتارگاه                  
بهمن در تهران تو وسيعا فعال              

ميشود آمى در رابطه با         .  بودى
اين تجربه براى ما توضيح                     

 بدهى؟ 

 

آارگران :  آوروش سميعى         
آشتارگاه بهمن اآثرا از مناطق           
فقير نشينى چون سلطان آباد و              

حقوق هر آدام   .  ورامين مى آمدند  
 هزار تومان تجاوز               220از     

در بعضى از خانه ها            .  نميكرد
ميديدى آارگران در دخمه هايى         

با .  با زن و بچه زندگى ميكنند             
اين وجود آارفرما دست به                     

. اخراج و بيكارى آارگران زد           
اين مساوى بود با بى خانمانى               
خيل عظيمى از آارگران اين                

اطالعيه هاى حزب اتحاد    .  مجتمع
آمونيسم آارگرى به جرات                   
ميتوانم بگويم اطالعات و                        
حراست و آارفرما را گيج آرده         

از سويى براى آارگران            .  بود
مايه دلگرمى بود آه جريانى                 

پشتشان است و خبر اين باليى آه         
به سرشان مى آيد را به گوش همه    

 .ميرساند
 

بعنوان سوال آخر   :  يك دنياى بهتر  
چه تجربه عملى را ميتوانى در              
اختيار فعالين اين جنبش قرار                 

 بدهى؟
 

 حرفى آه              :آوروش سميعى      
ميتوانم بزنم اين است مرعوب              
دروغ هاى سرمايه در رابطه با            

. قدرت جنبشى و حزبى تان نشويد     
اين تالش هميشگى سرمايه است         

سوال .  آه ما را آوچك نشان بدهند    
من اين است چند نفر امروز                     
آزادانه ميتواند اسم حزب اتحاد             
آمونيسم آارگرى يا آادرهايش را     
ببرند؟ امروز اسم بردن از                       
برادرهاى حكومتى هم با شكنجه          

ميخواهم بگويم     .  روبرو ميشود    
ابعاد قدرت حزبى ما بيشتر از اين     

پيشنهادم براى      .  حرف هاست     
فعالين جنبش اين است تا ميتوانند         
از طرق مختلف براى معرفى                
حزب اتحاد آمونيسم آارگرى               

براى آسانى آه      .  آانال پيدا آنند    
حساسيتى به سرنوشت جامعه                
دارند عضويت در اين حزب را            

 ! *   تنها گزينه پيروزى ميدانم

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

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

مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش 
!دهيد  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين ياداشت را با اين سئوال                      
آيا جمهوری   :  ميخواهم آغاز کنم     

 آذر سال بعد را                  ١۶اسالمی     
خواهد ديد؟ جواب از نظر شخص      

اما ديگر از اين پس   . من بله ميبيند 
در تمام مناسبات و سير تحوالت          
تاريخ ايران و حتى خاورميانه و          
کشورهای اسالم زده منطقه،                  

 صورت    تغييری بنيادين و اساسی    
خواهد گرفت؛ و توازن قوا در               
نبرد طبقاتی ميان طبقه کارگر و           
بورژوازی فاشيستی،                                  
ناسيوناليستی، اسالمی در منطقه        
تغييری چنان محسوس را شاهد            

 که بر خالف تمام              ،خواهد بود   
ها و تبليغات مديای سرمايه         هزينه

 دهه   ٣ که بيش از            داری جهانی  
کند که    ها را متقاعد می      است توده 

ديگر دوران انقالبات به سر آماده       
و عمر چپ راديکال و سوسياليسم      

 کامأل      به پايان رسيده، در جهتی        
بر عکس، عصر ما شاهد انقالبی        
راديکال و کمونيستی آنهم در                 
ايران اسالم زده و برعليه                          
بورژوازی جمهوری اسالمی               

انقالبى که در             .  خواهد بود      
روياروئی عملی با اسالم سياسی،      
فاشيسم و ناسيوناليسم قوم گرا در         
خاورميانه اکثريت کشورهای مهم     
و حساس منطقه را تحت تاثير                

براى طبقه کارگر   .  خواهد گذاشت 
و توده زحمتکشان تنها آلترناتيو           
بر انداختن بردگی نوين                              
بورژوازی و همچنين نجات از            
دست طاعون ناسيوناليسم                         
  فاشيستی اسالمی، انقالبی                       

راديکال بر عليه سرمايه داری             
  است که فقط کمونيسم و انقالبی            

 . سوسياليستی ميتواند باشد

 

حال پس از اين مقدمه در جواب            
سوال خودم در اول ياداشت، به             

 آذر امسال برويم و        ١۶موضوع  
 انداخته و با      به تحوالت آن نگاهی   

تفسير و تحليل به نتيجه مقدمه ٔای         
 .که شرح داده شد برسيم

 

 فراتر از سرنگونی  آذر گامی١۶
 جمهوری اسالمی

 

 آرش کمانگير

 ٨٨ آذر   ١۶ عميق به       برای نگاهی 
و توده ٔای و سراسری شدن آن در          
سطح ايران و چگونه شد که روز           
دانشجو از اعتراضات جنبش                   

ترين قدم توده        دانشجويی به محکم    
مردم و جنبش سرنگونی به طرف        
انقالب پس از خيزش خرداد ماه              

 به گذشته نه        بايد نگاهی   ،تبديل شد 
 ٧٨ تير     ١٨چندان دور و خيزش         

انداخت و تحوالت را از آنجا                     
مرور کرد که در حوصله اين                   

کنم کوتاه و در           می     ياداشت سعی  
عين حال شفاف به آن پرداخته                  

 .شود

 

 بر عليه رژيم    ۵٧پس از انقالب       
سلطنتی شاه و مصادره انقالب از          
دست طبقه کارگر، اين بار دست            
کثيف سرمايه داری و بورژوازی         
ايران در شراکت با کاپيتاليسم                  

 از آستين اسالم سياسی در            جهانی
قالب جمهوری اسالمی بيرون آمد        
که به مقتضای ايدئولوژی                           

 کثيف تر و          متحجرانه خود دستی    
به .   شد     خونين تر از رژيم قبلی          

داليل بسيار که از ناپختگی چپ آن       
دوره و دنبال کردن اهداف خلقی،          
خرده بورژوازی و غير کارگری         

 تا عدم تشکل                       ،چپ سنتی       
های اجتماعی زنان،                          جنبش

داليل ...  دانشجويان و کارگران و       
بسيار ديگر که به مراتب و به                    

های گوناگون از آن صحبت                  قلم
 سرکوب و            ۵٧شده، انقالب            

جمهورى اسالمى تا     .  مصادره شد  
 دهه از طريق کشتار مخالفان               ٢

سياسی و مبارزين چپ در داخل و        
خارج از ايران، جنگ با عراق و           
باز هم داليل بسيار ديگر به عمر            

اين حکومت  .  ننگين خود ادامه داد    
 و    به خيال خود موج آزادی خواهی     

برابری طلبی توده زحمتکش و               
طبقه کارگر را سرکوب و در                   
چهارچوب ديکتاتوری قرون                   
وسطأيی که از ايدئولوژی دينی              
سرچشمه گرفته ميتواند هر                        
اعتراضی را با تکفير کردن و ضد       

های     انقالب خواندن توسط فاالنژ         

١٣١شماره   
 و سپاهی خود سرکوب و         بسيجی

که البته  .  به عمر خود ادامه دهد       
پس از پايان جنگ و کشتار                     

 به صورت مقطعی        ۶٧تابستان   
 .خيالی آسوده به دست آورد

 

 که بعد از         ٧٨ تير      ١٨اما در      
روی کار آمدن جناح رقيب                     

 رژيم و آزادی هايی که                داخلی
های بسيار در           بشرط و شروط      

!! قالب جمهوری اسالمی مهربان    
ای برای نفس کشيدن باز            دريچه

شده بود مشخص شد که خشم                 
فرو خورده و سرکوب شده                     

 اين بار از گلوی نسل       ۵٧انقالب  
 ١٨.  بعد از انقالب فرياد ميشود        

تير توسط نيروهای سرکوب                 
همان دولت به اصطالح                           

 اما اين      .اصالحات سرکوب شد     
آغازی بود بر خود باوری و                  
بيداری جنبش دانشجويی که به            
عنوان جنبش پيشرو و روشن               
فکر به دنبال آلترناتيوی غير از          
جمهوری اسالمی در هر شکل            

اينجا پای مخالفان           .  آن باشد     
راست و نيروهای ناسيوناليست         
پرو غرب نيز در اين انتخاب                

 ٢وجود دارد و به صورت علنی        
گزينه در برابر جنبش سرنگونی       

 :طلب و دانشجويان قرار گرفت         
  ايرانی ليبرال دمکرات با نسخه         

سرمايه داری يا کمونيسم و                     
 . راديکال و سوسياليستی انقالبی

 

اين انقالبی که در راه است                      
انقالب نسل دوم و سوم بعد از               

است و جنبش سرنگونی را           ۵٧
بدنبال .  آنها پيش قراول هستند          

 ماجراى انتخابات بهانه فوران            
اينبار .  خشم سرنگونی مهيا شد        

حکومت توده مردم را در برابر          
خود برای اولين بار پس از                     

های    با وجود شعار    .  سال ديد  ٢٠
چند روز اول جنبش سمت سوی         
خود را پيدا کرد و با چرخش                  
آگاهانه به طرف شعارهای ضد          

 کّل    ،تماميت جمهوری اسالمی       
نظام و رژيم را هدف گرفت و              

 جز سرکوب            رژيم نيز راهی       
وحشيانه ای که همه شاهد بوديم          

رژيم فکر مرگ بر               .  نداشت
خامنه ای را از سرش عبور هم           
نميداد اما آن را علنی مشاهده                
کرد و رفته رفته جنبش قوام خود        

جنبش   ٨٨آذر١۶در.  را يافت    

دانشجويی ديگر سوای تودٔه مردم       
ديگر مطالبات صنفی و             .  نبود

زيرا اگر قرار    .  دانشجويی نداشت 
است سرکوب شود دستگير و                 
شکنجه شود چرا برای جدايی زن       
و مرد در دانشگاه اعتراض کند؟         
برای جدايی کامل دين از سياست        

برای سکوالريزم     .  شعار بدهد    
از تمام    ٨٨آذر١۶در  .  شعار بدهد 

تودهايی که در خيابان بودند                    
پرسيده ميشد که چرا در خيابان             

 نميگفت به خاطر      هستيد هيچ زنی  
 مطمئنًا ميگفت حق                  ،موسوی

برابری کامل زن و مرد را                       
حق ازدواج آزاد و حق     .  خواهم  می

حق انتخاب    .  خواهم        طالق می   
 او      پس يعنی  .  خواهم   حجاب می  

اگر از هر   .  خواهد  سکوالريزم می 
آذر ميپرسيديد     ١۶کارگری در         

چرا در خيابان هستيد نميگفت                
ام را              چون حقوق نپرداخته            

خواهم يا باز هم به کارخانه                می
حق سندييکا و     :  ميگفت.  گردم   بر

حقوق عقب     .  خواهم     تشکل می    
افتاده که هيچ باال رفتن سطح                   
دست مزد تا حد برطرفی کامل              
نيازهای مالی  و روحيم                              

خواهم، بيمه بيکاری و لغو                 می
 پس او    ،خواهم  قرارداد موقت می   

اينها چه    .  خواهد    سوسياليسم می   
دانسته و چه  ندانسته در راه                     
انقالبی به سوی سوسياليسم                     

ميروند و اينجاست که نقش                        
نيروهای چپ پيشرو و راديکال           

 حزبی کارگری و                                 يعنی
 حقيقٔی خود را       سوسياليستی معنی 

اين سيل خروشان       .  کند    پيدا می   
انقالبی تودها را تنها رهبری و              
هدايت حزب طبقه کارگر و                     
کمونيسم انقالبی است که ميتواند         
  به سر منزل آرمانی و انسانی                

 جامعه سوسياليستی            خود يعنی   
نيروهای چپ کمونيستی     .  برساند

و کارگری بايد با نشان دادن و                
مطرح کردن سوسياليسم به جنبش      
سرنگونی به عنوان تنها آلترناتيو        
ممکن و با قرار گرفتن در پيشانی        
جنبش سرنگونی رهبری آن را به       
دست گيرد و نقش تاريخی خود را    
ايفا کند زيرا در اين بستر و                       

   مشخص   شرايط است که در جايی    
) امروز( خاص      و زمانی )  ايران(

چپ و راديکاليسم ضد بربريت             
سرمايه داری، ناسيوناليسم و                 
فاشيسم اسالمی شده ميتواند                     
پيروزی کمونيسم را در ايران               

 .محقق کند
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

حاال چرا به سوال اول يادداشت            
جواب بله دادم؟ جمهوری اسالمی      

 ، آذر سال بعد را خواهد ديد             ١۶
آری زيرا به دنباله راديکال تر              
شدن جنبش و پيشروی آن رژيم            
نيز وحشی تر و سرکوبگر تر                

ميشود و چند صباحی ميتواند به            
اما .  عمر ننگين خود اضافه کند         

 تغيير ميکند و              شرايط به کلی      
جبش ريشه ٔای تر و عميق تر                  
تيشه به ريشه و تمامّيت                               
بورژوازی رژيم اسالمی خواهد         

 .زد

 

انقالب جشن توده هاست                            
ها   اما اگر به جشن توده     )  مارکس(

حمله شود و آن را به خون کشيد            
 توده، انقالب را به             قهر انقالبی  
کند       ها تبديل می                 خشم توده     

و اين خشم و اين                  )  نويسنده(
خاصم همه چيز را از بورژوازی       
رژيم تا ناسيوناليسم اسالميستی آن     

 .جارو خواهد کرد

 

در آينده ٔای نه چندان دور حتما               
منتظر اعتصابات و اعتراضات          
سراسری و ميليونی به سبک                  

 باشيد زيرا آتشفشان          ۵٧انقالب    
های    انقالب طبقه کارگر و توده           

 

 فراتر از سرنگونی  آذر گامی١۶
 ...جمهوری اسالمی

 .زحمت کش دوباره فعال شده است       
و اين انقالب که در راه است،                      
زمينه رنسانسی دوباره اين بار در          

های اسالم     و در ميان کشور    ٢١قرن
طبقه .  زده خاورميانه خواهد بود          

کارگر عراق و افغانستان اشغال              
  مه    ،شده از سوی دولتهاى سرمايه      

که برايشان جهنم      "  دمکراسى"نه   
حمالت تروريستی اسالميون به               

 آلترناتيوی عينی و      ،ارمغان آوردند 
پراتيک جامعه سوسياليستی ايران         

های زحمتکش و        توده.  بينند   را می  
در رنج ترکيه و پاکستان که در فقر         
و منجالب شوونيسم و فاشيسم قوم           

 جامعه      ،گرا و اسالمى هستند                
سوسياليستى ايران را شاهد خواهند       

تاثير انقالب سوسياليستى ايران . بود
دنيا را تکان ميدهد که البته اين                    
اصال به مزاج سرمايه داری و                   

 خوش نخواهد آمد      امپرياليسم جهانی 
و حتما حمالت خود را به چپ و                

های آزادی خواه و برابری              جنبش
طلب در منطقه افزايش خواهد داد           

آب ريخته شده    :  اما به قول قديميها     
 .شود جمع کرد را نمی

 

  ،در آخر

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،                
بدون اميد سوسياليسم، بدون                        

سوسياليسم، به چه منجالبى    "  خطر"
 منصور حکمت! بدل ميشود

١٣١شماره   

 !من اعالم جرم ميکنم
 

 فخرى جواهرى
زندانی سياسی  .  من فخری جواهری هستم     

سابق و از اعضا حزب اتحاد کمونيسم                   
 22 به همراه دختر           70سال       .  کارگری

ماهه ام در سلول انفرادی حکومت کثيف و         
ميدونيد چه قدر   .  آدمکش اسالمی اسير بودم   

برای يک مادر سخته که کودک خردسالش        
و جگر گوشه اش رو توی يک سلول تنگ          
و تاريک و سرد و دهشتناک برای مدتها               
نگه داره؟ چقدر برای يک مادر شکنجه                

آوره که کودکش گرسنه باشه ولی نتونه سيرش کنه؟ سردش باشه نتونه             
گرمش کنه؟ و تو هوای گرم و شرجی شمال از گرما عرق کنه                                  
وعرقش روی زخم ناشی از نيش پشه سرازير بشه و اون های های                      

 اما نتونه کاری کنه؟ چه قدر سخته که عروسکش رو بخواد               ،گريه کنه 
تا بخوابه آنوقت اون دامن لباسش رو پاره کنه تا براش عروسک                            
پارچه ای درست کنه و با خودکار برای عروسکش چشم و ابرو                              
بکشه؟ سپری کردن حتی يک روز با اين شرايط  در سياهچالهای                          

 .  جمهوری اسلمی دردناک و فراموش نشدنيه

 

من ميخوام از همين تريبون اعالم کنم که من شاکی خصوصی رژيم                    
رژيمی که صد هزار تن از شريف ترين              .  آدمکش جمهوری اسالميم   

 سنگسار و     ، شکنجه  ،انسانهای آزاديخواه و برابری طلب رو زندان              
شريفترين و صميمی ترين رفقامون رو به جوخه اعدام       . تيربارون کرده 

سپرده و در ادامه مبارزات آزاديخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم                       
 احمدی نژاد جالد همانند ديگر سران جمهوری اسالمی در سی               ،ايران

سال گذشته هر روز تعدادی از آزاديخواهان و سرنگونی طلبانی که                    
رفع نابرابری جنسی     -ظلم و نابرابری    -رفع فقر و گرسنگی     -خواستار  

برابری و رفاه همگان هستند رو از دم تيغ                        –و خواستار آزادی         
 .گذروندند

 

آدمکش و جنايتکار     -قاتل    –براستی چرا دولت دانمارک احمدی نژاد         
که هر روز تعدادی از مردم مخالف اين ماشين آدمکشی رو مورد                          

سنگسار و اعدام قرار ميده رو دعوت به شرکت در             – شکنجه   -تجاوز  
کنفرانس آب و هوا در کپنهاک ميکنه؟ احمدی نژاد جالد و ديگر سران              
حکومت جهل و خرافه اسالمی که حتی جان انسانها ذره ای هم                                
براشون ارزش نداره چگونه آب و هوا و محيط زيست ميتونه براشون               
اهميتی داشته باشه؟ دولتهائی که سران جنايتکار جمهوری اسالمی را              
ساپورت ميکنند خودشون هم در قتل وغارت اين ماشين جنايت                               

  . *شريکند

 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                      ه سي ام رن ر يک ب ت طرف    .   برای يک دنيای به ي ب
ری، شادی،         .   نيست، جانبدار است   راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ا است            ه ان ادت انس ع اه و س وری         .   رف ه م رای يک ج ا ب م
ن                 .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   ان پخش اي ا روز و زم ف لط

ان                              ان خودت اي ان و آشن ه اطالع همه دوست برنامه ها را ب
 . برسانيد

 

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



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دسامبر احمدى نژاد جنايتکار در کنفرانس بين         ١٨ و   ١٧روزهاى  
المللى تغييرات محيط زيستى در کپنهاک پايتخت دانمارک شرکت             

کپنهاک هر روز شاهد تظاهراتهاى وسيع عليه دولتها و                   .  ميکند
سياستهاى آنها در قبال بى توجهى شان به نابودى تدريجى کره                       

جمع سران و نمايندگان دولتهاى مرتجع سرمايه دارى         .  خاکى است 
با آمدن احمدى نژاد قاتل و رئيس جمهور باندهاى تجاوز و قتل و                  

 ! ترور جور ميشود

 

روزهاى حضور احمدى نژاد قاتل و منفور بعنوان نماينده                                
جمهورى اسالمى بايد با اعتراضات وسيع تر و داغ ترى روبرو                 

بايد حکومت اسالمى را بعنوان حکومت کهريزک و اوين و             .  شود
. تجاوز و کشتار مخالفين سياسى مورد تهاجم وسيع قرار داد                           

 ،آن هستند "  چاره جويان "کنفرانسى که احمدى نژادها سخنرانان و        
اما .  از ابتدا مهر شکست و عدم صالحيت را بر پيشانى خود دارند             

نفس حضور اين جانى در دانمارک فرصتى است که وسيعا                             
 . جمهورى اسالمى را در مقابل چشم جهانيان در منگنه قرار داد

 

عليه کليت جمهورى اسالمى و          !  از همه جا به دانمارک برويد            
روزهاى حضور احمدى نژاد را       !  احمدى نژاد قاتل اعتراض کنيد      

به روزهاى اعتراض به حکومت اسالمى و دفاع از مبارزه                             
! انقالبى مردم در ايران براى سرنگونى اين نظام تبديل کنيد                           

خواهان بسته شدن سفارتخانه هاى رژيم اسالمى در خارج کشور               
و قطع روابط سياسى و ديپلماتيک دولتها با جمهورى اسالمى                        

 !  شويد
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٩ دسامبر ١۴ – ١٣٨٨ آذر ٢٣

 

عليه جمهورى اسالمى و احمدى نژاد 
 ! جنايتکار از همه جا به کپنهاک برويد

١٣١شماره   
 

 گفتگوى رسانه ها با آذر ماجدى
 تظاهرات عليه جمهورى اسالمى در دانمارک

 

تعدادى از رسانه هاى دانمارک با آذر ماجدى عضو رهبرى حزب اتحاد                       
ديروز سه شنبه روزنامه پرتيراژ ئيالن         .  کمونيسم کارگرى گفتگو کرده اند       

 موقعيت اپوزيسيون و     ،پوستن با آذر ماجدى پيرامون تحوالت سياسى ايران          
همينطور روزنامه     .  نقش زنان در تحوالت اخير گفتگو کرده است                             

 مبارزه  ،اينفورماسيون مقاله اى از آذر ماجدى در باره اوضاع سياسى ايران            
همين روزنامه   .  انقالبى مردم و نقش زنان روز دوشنبه آتى منتشر ميکند                   

 .  دسامبر با آذر ماجدى گفتگو دارد١٧فردا پنجشنبه  

 

هفته گذشته تلويزيون بى بى سى فارسى با آذر ماجدى در باره تاريخ حقوق                  
 . اين گفتگو در برنامه روز شنبه پخش شده است. بشر در ايران گفتگو کرد

 

 دسامبر در استکهلم در سمينارى بدعوت شبکه            ١٢آذر ماجدى هفته گذشته       
ديگر سخنرانان  .  حق زن با عنوان آينده دمکراسى و نقش زنان شرکت داشت          
آذر ماجدى در       .  اين سمينار ميهن جزنى و مهرداد درويش پور بودند                        

سخنرانى پر شورى بر ضرورت کوبيدن ارکانهاى حکومت ضد زن براى                 
مباحث آذر ماجدى در     .  تحقق هر ذره آزادى زنان و مردم ايران تاکيد کرد              

اين کنفرانس با استقبال بسيار گرم بخش زيادى از شرکت کنندگان و                                  
 .     همينطور بحث داغ سياسى با مخالفين روبرو شد

  

آذر ماجدى همراه با تعدادى از فعالين حزب اتحاد کمونيسم فردا در دانمارک              
در تظاهرات ضد جمهورى اسالمى شرکت دارند و در اين تظاهرات                               

 . سخنرانى خواهد کرد

  

 دبيرخانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩ دسامبر ١۶ – ١٣٨٨ آذر ٢۵

 

 

! نميخوايم،حکومت مذهبى نميخوايم  
 

 
ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد
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١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بحث برسر ماهيت اعتراضات

من می  .  سالم به شما آقای دانشور    
خواستم پيرامون اوضاعی که               
پيش رو داريم نکاتی را اينجا                  

 آذرامسال   16بعد از     .  اشاره کنم  
ابعاد اعتراضات به درجه ای                 
سراسری تر شد و دانشجويان و            
مردم به خيابانها ريختند و قدرت          

فضای .  خود را به نمايش گذاشتند     
ارعاب نتوانست باعث شود مردم       

البته شعارهای   .  به خيابان نيايند     
اين بار نيز راديکالتر شده بود و            
بدون هيچ ترس و وحشتی مردم            
عکسها از خمينی تا بقيه را به                 
آتش کشيدند و اتفاقا نکته جالب              

اما هواداران موسوی و      .  اين بود 
کروبی خيلی دوست داشتند                     
عکسهای اين حضرات را مردم           
در دست بگيرند تا خودی به جناح       
اصولگرا نشان دهند و به درگاه            
واليت فقيه بروند و بگن ما تنها             
نيروئی هستيم که ميتوانيم اين                

مردم .  اعتراضات را مهار کنيم        
سالهاى سال است از آنچه  که                 
اسمش اصالحات است عبور                 
کردند و ميدانند هيچ کدام از اينها         

اما .  پاسخ و آلترناتيوشان نيست         
بحث اصلی بر سر اين نکات                  

 . است که لطفا به آن بپردازيد

 

بخشی از مردم وضعيت سياسى          
را اعتراضاتی که برای                             

بحث .  دمکراسی است می بينند         
اصلی اينست که در کشوری که           
هميشه زير پوتين با حکومتهای            
ديکتاتوری بوده بايد مردم تمرين        
دمکراسی کنند و تحليل در نهايت        
اينست که با کمک غرب يک                  
حکومت را می آورند و فضای             

بحث .  سياسی را کمی باز ميکنند       
ديگر در محافلى اينست که                       

برخالف انقالب انقالب که از                 
تعدادی از نيروهای اپوزيسيون           
می شنويم اين انقالب نيست و تنها       

. اعتراضات خودجوش است                 
ميگويند تا رسيدن به فضای يک          
اعتالی انقالبی هنوز فاصله                   

بنابراين کدامين رهنمودها     .  داريم
را داريد برای اينکه اين                              
اعتراضات به يک اعتالی انقالبی 

  ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

و در نهايت به يک انقالب کارگری        
تبديل کرد؟ مسئله بعدی و بحث                  
ديگر درون برخى محافل اينست که      

 يعنی        ،انقالب يعنی خشنونت               
 بايد جلوی انقالب را              ،خونريزی

. گرفت و به اصالحات بسنده کرد           
پاسخ شما چيست؟ سواالت زيادی           

فعال به همين    .  در اين زمينه هستند     
بسنده ميکنم و در نامه های بعدی              
سواالت و مباحث را بيشتر انتقال            

 شقايق ايرانی. خواهيم داد

 

  ،شقايق عزيز

پاره کردن عکس خمينى و خامنه             
اى يعنى جمهورى اسالمى گورش         

اين بسيار روشن      .  را بايد گم کند        
است و نقطه بن بست مشترک دو             

اگرچه جناحهاى درگير   .  جناح است 
حکومتى از هر واقعه اى بنفع خود         
استفاده ميکنند اما تبليغات دو طرف       
تنها حجابى به واقعيتى عظيم تر                

اين جنگ آخر برسر بقاى            .  است
نظام است و ديدن اين صحنه ها                 

. همه شان را دچار شوک ميکند                
 آبان هم      ١٣عکس خمينى را در           

سالهاست که دانش         .  پاره کردند    
آموزان عکس خمينى را از                          

اين اتفاق   .  کتابهايشان پاره ميکنند     
کسى که در   .  استثنائى و جديد نيست   

آن جامعه زندگى ميکند ميداند که             
خمينى و منتظرى و خامنه اى را              

. نميتوان به نسل جديد فروخت                  
مسئله اينست که تکرار اين واقعه             

 ،در چهارچوب سياسى امروز                 
معنى سياسى روشنى دارد و آن                 
اينست که مردم براى پايان دادن به         

. جمهورى اسالمى بيرون آمده اند          
حتى اگر بقول موسوى اين                            

 راه را    ،سناريوى جناح مقابل باشد     
براى سوزاندن عکس خمينى و                 
سران رژيم در ابعاد وسيع باز                    

اينطور نيست که مردم               .  ميکند
رفتار و نوع اعترض شان به                      
جمهورى اسالمى را براساس تحليل     

مردم .  جناح هاى رژيم تنظيم ميکنند    
در جامعه اختناق زده و در شرايط           

 بدرست   ،ممنوعيت احزاب سياسى     
و هوشيارانه از شکافهاى باالئيها            

اما تمام مسئله           .  استفاده ميکنند     
اينست هدف اين امر نه دفاع از                  

١٣١شماره   
يک جناح و يا رضايت به                         
جمهورى اسالمى بلکه سياست           

. تسهيل عبور از همه آنهاست              
وقايع ماههاى اخير بحدى روشن       
است که امروز سران رژيم و               
سپاه هم ميگويند معضل مردم نه         
انتخابات است و نه دعواى درون      

 آنها عليه نظام         ،خانوادگى نظام  
کسى که   .  دست به قيام زده اند          

هنوز اين واقعيت جامعه را                    
.  فقط خود را فريب ميدهد     ،نميبيند

سوزاندن عکس خمينى حمله به          
نوک اين عمارت خون و جنايت         
است و طبيعى است در سراپاى           

 .نظام زلزله ايجاد کند

 

در مورد ارزيابى ماهيت                         
. اعتراضات البته نظر زياد است       

از بحث جنبش دمکراسى و                    
جنبش حقوق شهروندى تا بحث           

 ،انقالب هاى رنگارنگ مخملى         
...  انسانى و         ، سبز  ،دمکراتيک

ما بعنوان کمونيست   .  وجود دارند 
کارگرى و مارکسيست انقالب            
در جامعه سرمايه دارى قرن                
بيست و يکمى را تنها انقالبى                

اما انواع قيامها    .  کارگرى ميدانيم 
و جنبشهاى توده اى و شورش و          
کودتا و ضد کودتا و غيره                        

. ميتواند حکومت را سرنگون کند    
ما بين جنبش براى سرنگونى               
جمهورى اسالمى و انقالب                    

نميتوان .  کارگرى تفاوت قائليم       
ذهنيت را جاى واقعيت گذاشت و       
به هر پديده اى نام مورد عالقه             

بحث ما اينست که ايران        .  را داد 
وارد يکدوره انقالبى شده است            
که خصوصيت اساسى آن باز               

. شدن مسئله قدرت سياسى است         
ايندوره که ميتواند کشدار و                    

 يک نقطه اش      ،طوالنى هم بشود   
سقوط و يا سرنگونى جمهورى           

 کشمکش    ،جنگ.  اسالمى است   
 ، کودتا و ضد کودتا      ،حاد سياسى 

 بوجود   ،باز شدن فضاى سياسى       
 ،آمدن قدرتهاى بيرون حکومتى        

 حکومتهاى        ،دولتهاى ناپايدار       
نظامى همه ممکن است در                     
ايندوران پر کشمکش پيش رو              

از تالش براى سرنگونى         .  باشد
جمهورى اسالمى تا استقرار                
نظام بعدى دوره اى است که                  

. اتفاقات بسيارى محتمل اند                   
ايندوره ميتواند با انقالبى توده اى      
و کارگرى و پيروزمند پايان يابد        
و ميتواند به استقرار شکل                       

جديدى از حاکميت سرمايه دارى        
 .    منجر شود

 

بحث جنبش براى دمکراسى در           
ايران سرجمع پوچ و پادرهوا                 

بخشى از اين دمکراسى           .  است
خواهان منظورشان از دمکراسى      

اصالح "همان جمهورى اسالمى       
. موسوى و خاتمى است            "  شده

همان پالتفرمى که روزى اسمش        
است و روزى        "  جامعه مدنى   "
و "  حقوق بشر   "و    "  دمکراسى"

وارد "  سبز"امروز با بسته بندى        
بخشى ديگر     .  بازار شده است        

منظورشان از دمکراسى نهايتا             
ايجاد وضعيتى مشابه ترکيه در            

اين مجموعه روش      .  ايران است  
مسالمت آميز دارند و طبيعى است      

" خشونت"که هر اقدام انقالبى را       
واقعيت اما اينست که    .  نام بگذارند 
 که تقريبا کل جنبش          ،اين جريان  

ملى اسالمى و بخشى از راست             
 از     ،پرو غرب را دربرميگرد            

تداوم خشونت سازمان يافته                    
سرمايه دارى و جمهورى اسالمى     

و "  مسالمت جوئى  "زير پوشش      
. دفاع ميکنند  "  تمرين دمکراسى  "

وانگهى بطور واقعى کسى که               
ميخواهد سرمايه دارى را در                 
ايران حفظ کند و توليد را به سود          

.  نميتواند دمکراسى بدهد      ،برساند
با خامنه اى و احمدى نژاد و                     
سرکوب و قتل و ندادن حقوق                 
شش ماه و يکسال کارگر اين                   

 فکر   ،وضع سرمايه دارى است        
کنيد اگر دمکراسى مثال باشد و              
کارگران بتوانند متشکل شوند و           

 يا مردم    ،حقوقشان را مطالبه کنند    
بتوانند اهداف واقعى شان را                   

 خوب حکومت             ،مطالبه کنند      
که "  سرمايه داران دمکرات          "

اينها !  يکهفته دوام نمياورد               
ناچارند کت و شلوار و کراوات            
را کنار بگذارند و لباس ارتشى             
بپوشند و در رکاب سرداران عليه       

. آزادى و حقوق مردم کودتا کنند         
سرمايه دارى در کشورهائى مانند     
ايران به اختناق نياز دارد و                      
همواره روبناى متناسب سياسى           
حکومتهاى سرمايه دارى دراين          

. کشورها اختناق عريان بوده است    
و اين داستان قديمى در آن مملکت       

هرجا جامعه خواسته تکانى     .  است
بخورد با ارتش و کودتا و کشتار          

 ۵٠.  به عقب برگردانده شده است      
سال سلطنت    

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سال حکومت           ٣٠پهلويها و           
اسالمى جز اين بوده است؟ و                  
باالخره کاسه داغ تر از آش                     

بايد به کسانى که           .  نميتوان شد   
اميدوارند دولتهاى غربى دولتى          
سرکار بياورند که فضا را باز کند       

 عراق و         ،و دمکراسى بياورد        
آخرين .  افغانستان را نشان داد           

مدل دمکراسى جهانى بعد از                  
: سرنگونى طالبان و صدام                      

 ! جمهورى اسالمى

 

انقالب را نه کمونيستها فرا                      
 نه  ، نه آنرا ايجاد ميکنند     ،ميخوانند

با تبليغ انقالب و طرفدارى از آن         
مردم انقالب ميکنند و نه کسى               
ميتواند با تبليغ عليه انقالب مانع           
رخ دادن آن بشود و نه انقالب يا            
اصالحات انتخابى است که بايد            

يکيش را    "  آگاهانه"من و شما          
اين تلقى ها بشدت        .  انتخاب کنيم  

. فرقه اى و غير اجتماعى است             
انقالب مکانيزمى اجتماعى و                
سطحى پيشرفته از مبارزه طبقات      
و جنبشهاى سياسى و طبقاتى                  

يعنى شرايطى که وضعيت      .  است
پيشين ديگر براى حکومت به                
روشهاى سابق قابل ادامه نيست و       
جامعه و جنبشها و آکتورهاى                 
سياسى نيز به چهارچوبهاى پيشين   

يعنى وضعيتى   .  گردن نميگذارند  
که با هر واقعه در باال و يا در                  
جامعه ميتوان انفجارى سرريز            

انفجارى که محصول فشرده      .  کند
شدن دوره اى طوالنى است و در         
شرايط معينى مجراى بروز يافته        

در چنين اوضاعى جامعه        .  است
در .  وارد يک دوره انقالبى ميشود    

ايندوران وظيفه و سوال محورى        
کمونيسم اينست که چگونه بايد              
اين بحران انقالبى را به نفع راه             
حل طبقه کارگر و پيروزى                      
سوسياليستى خاتمه داد؟ همينطور      
که سوال براى هر بورژوا و                   
مدافع اين نظام اينست که چگونه          
بايد چپ را کوبيد و اوضاع را               
بنفع سرمايه داران و حکومت                

ما از عبارت   .  جديدشان خاتمه داد  
اعتالى انقالبى استفاده نکرديم             

از .  چون بشدت تفسير بردار است    

 

 ...نامه ها 
چپ پوپوليست و ناسيوناليست تا              
مارکسيست و کمونيست کارگرى           
شايد اين عبارت را با مضامين                   
مختلف و تبئين هاى مختلف سياسى        

مسئله اينست که سير       .  بکار گيرند  
مبارزه اجتماعى نه کتابى است و نه      
ضرورتا در هرجا عين هم اتفاق              

در ايران قبل از هر چيز          .  مى افتد 
بايد جمهورى اسالمى در تماميت            
آن سرنگون شود و اين دستور                   

دراين اوضاع  .  سياسى امروز است   
هر جنبشى براى پيشروى راه حل و      

. آلترناتيو خودش تالش ميکند                    
حکومتيها ميخواهند وضع موجود          
را با زور و سرکوب و فرماندارى          

بخشهائى از طبقه   .  نظامى نگهدارند 
حاکم روى اين خط ميروند که براى       

يعنى .  نجات سر بايد تاج را داد               
جمهورى اسالمى را عوض کنيم             

" خطر"اما سرمايه دارى را از                 
ما .  کمونيسم و کارگر مصون کنيم        

هم براى آلترناتيو کارگرى و                      
کار ما   .  پيروزى آن تالش ميکنيم        

 تشکيالت و    ،اينست که آماده باشيم     
سازمان خود را محکم و گسترده              

 نيرويمان را    ، نيرو جذب کنيم    ،کنيم
صرف سازماندهى کارگرى و توده      
اى و ايجاد سنگرهاى مهم براى                

 نقطه سازشها را    ،جدال سياسى کنيم  
 ،در سير جدال امروز درهم بکوبيم       

و به جنبش براى سرنگونى ارتجاع       
اسالمى پرچم و افقى چپ و                          

هر .  کارگرى و کمونيستى بدهيم          
ذره پيشروى جنبش ما در اين روند         
يک گام ما را براى فتح قدرت                     
سياسى و اعالم حکومت کارگرى و      
جمهورى سوسياليستى نزديکتر              

 . موفق و پيروز باشيد. ميکند

 

 رژيم برود اما نه با خونريزى

بخش زيادی از مردم می خواهند             
رژيم عوض شود اما نه بقيمت                   

چه بايد    .  خون ريزی و خشنونت         
 کرد؟ سارا از قزوين

 

  ،سارا عزيز

همان مردمى که ميخواهند رژيم              
عوض شود با سد دستگاه خشونت           

١٣١شماره   
و خونريزى حکومت روبرو                
ميشوند؟ به نظر شما براى پايان          

اسالمى -دادن به خشونت دولتى        
راهى جز درهم کوبيدن آن                      
هست؟ اگر کسى فکر ميکند هر          
ديکتاتور و هر شاه و آخوندى با          
زبان خوش و خواهش و تمنا و             
شاخه زيتون کنار ميرود و از               
امتيازات سياسى و اقتصادى و            

 تنها سر   ،قدرتش صرفنظر ميکند  
مردم انواع  .  خودش کاله ميگذارد  

روشها را براى گشايش سياسى و      
نفس کشيدن و برخوردارى از             
حداقل حقوق امتحان کردند اما به       

مگر در      .  نتيجه اى نرسيدند          
روزهاى اول تظاهراتها مردم             

راى من   "سکوت نکردند؟ گفتند       
چرا به گلوله بسته شدند و          "  کو؟

در زندانها زير شکنجه و تجاوز         
دسته جمعى کشته شدند؟ سکوت        

صورت مسئله  !  که خشونت نبود   
سياسى در ايران خشونت يا عدم         

 بلکه نفى خشونت    ،خشونت نيست 
. دولتى و قانونى طبقه حاکم است       

اين بجز با سرنگونى کامل                      
جمهورى اسالمى و انحالل کليه        
ارگانهاى سرکوب و مافوق مردم      

اين پيش شرط اوليه    . ممکن نيست 
استقرار آزادى در جامعه و نفى          

بايد متشکل شد و      .  خشونت است 
با قدرت وسيع ترى براى عبور          
از کل جمهورى اسالمى بميدان          

خشونت فقط باتوم و شکنجه       .  آمد
 هزار نوع خشونت رسمى     ،نيست

و قانونى و اقتصادى و فرهنگى          
مبناى .  جامعه را فراگرفته است      

کل اين خشونتها حفظ منافع                    
اقليتى ناچيز از سرمايه داران              
است که براى تداوم بساط                        
استثمار و بردگى مزدى اکثريتى       
عظيم به خشونت سازمانيافته               

براى تغيير حکومت     .  نياز دارند  
و نفى بنيادهاى خشونت بايد                   
جمهورى اسالمى و نظام سرمايه      

. دارى در ايران را سرنگون کرد      
 .  موفق باشيد

 

 مردم خودشان دست بکار شوند

اين قدرتهای  .  از شما سوالی دارم   
غرب و آمريکا که ميگويند                     

 و  ،تحريم می کنيم تحريم می کنيم     
زندگی ما را با گرانى و کمبود به        

 چرا همين        ،خاک سياه نشاندند      
احمدی نژاد را همه جا دعوت              
ميکنند و تشريف شرشان همه جا       
هست؟ خود من کارگری هستم            

که تا حاال فقط با مبارزه حقم را              
کسی نيامده حقم را بگيرد        .  گرفتم

برای همين فکر     .  و به من بدهد       
ميکنم اين مردم بجای اينکه                      
صدای آمريکا و بی بی سی و                  
اسرائيل را گوش کنند و اميد به              

 بهتر است خودشان         ،اينها ببندند  
اين دولتها     .  دست بکار شوند         

دلشان به حال ما نسوخته دلشان            
به حال خودشان ميسوزد که                    
سهميه کمتری از نفت و گاز و                
مس و سرب و غيره گيرشان                   

ايرانيان خارج کشور هم           .  نيايد
بجای اينکه دم در اين وزير و آن          

 که هيچ   ،وزير مالقات گدائی کنند    
نتيجه و کوچکترين تاثيری بر               

 بهتر نيست         ،زندگی ما نداشته        
کارهای ديگری بکنند و دل به اين      
مالقاتهای ديپلماتيک خوش نکنند؟    
من بحث شوراهای سرخ را                    

 ، برابرى  ،خواندم و بيانه آزادی        
 بنظرم اگر هر وجدانی بيدار        ،رفا

باشد و دلش برای اين مردم                       
. بسوزد بايد اين را عملی کنند                

 ايرج حبيبی

 

  ،ايرج عزيز

تشريف منحوس   .  حق با شماست    
احمدى نژاد همه جا هست چون            
مدعوين احمدى نژاد اگر به همين       
اندازه کريه نباشند شباهت شان به       

اين کنفرانسها محل     .  او کم نيست    
تجمع سران دولتهاى سرمايه                  
دارى است و از روساى متشخص      
دولتهاى غربى تا سران عشيره و        
امامان در آفريقا و خاورميانه تا            
قاتلينى مانند احمدى نژاد و قذافى         
و ديگران در آن حضور بهم                    

راه حل هايشان براى         .  ميرسانند
 بحران سرمايه           ،محيط زيست     

 بحرانهاى          ، گرسنگى         ،دارى
منطقه اى و غيره هم از                               
چهارچوب منافع خودشان بيرون       

به نظر من امروز توهم         .  نميرود
مردم در ايران به دولتهاى غربى         

بسيار کمتر از         "  نجات"براى     
دوره سابق است و اين جاى                      

بدرجه اى که        .  خوشحالى است   
کارگران صحنه سياسى را اشغال      
کنند و مهرشان را بر روند                       

 نگاهها به راه حل     ،حوادث بکوبند 
کارگرى و روى پاى خود ايستادن      

. هم قويتر از امروز ميشود                      
سياست البيستى جلب حمايت                 
دولتها سياست بخش راست                      

١۶صفحه اپوزيسيون   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

واقعيت اينست که        .  ايران است   
عمده اين دولتها تغييرات مهار              
شده سياسى و جهت دار را در                
ايران هزار بار به تغييرات                      
انقالبى ترجيح ميدهند و خودشان        

مسئله .  راسا به آن کمک ميکنند         
اين دولتها تاثيرات سياست تحريم       

 آنها کميته   ،بر زندگى مردم نيست    
اجرائى طبقه شان هستند و وظيفه       
شان جلب بازار کاال و گسترش             
مناسبات تجارى و سياسى و                    

. تثبيت موقعيت خودشان است              
اپوزيسيون کمونيست و انقالبى           
اگر کار البيستى ميکند هدفش                
جلب افکار عمومى پيشرو و طبقه      
کارگر اين کشورها از حمايت               
مبارزات آزاديخواهانه کارگران        
و مردم ايران براى نجات از                   

اما .  جهنم جمهورى اسالمى است     
عده اى همين کار را براى                         
فروختن موسوى و خاتمى و                   
ديگران به اين دولتها بعنوان                   

مردم انجام  "  رهبران و نمايندگان  "
اين خط سياسى آنهاست و      .  ميدهند

در ايران نيز از حکومت اسالمى        
در مورد سند            .  دفاع ميکنند     

شوراهاى سرخ و منشور                          
با شما    "   رفاه   ، برابرى   ،آزادى"

موافقيم و بايد با قدرت اين                         
اين .  سياستها را توده اى کنيم              

مطالبات را بايد به پرچم اعتراض      
توده هاى وسيع طبقه کارگر و               
مردم سرنگونى طلب عليه                       

موفق .  وضعيت موجود تبديل کرد   
 . و پيروز باشيد

 

  فضا خفه کننده است،نفت

دوستان تعرضی به سطح معيشت      
کارگران در تمامی بخشهاى نفت        

الزم است اين را     .  آغاز شده است  
اشاره کنم که در پااليشگاه نفت              
تمامی نقاط حساس را به سپاه و             

در .  اطالعات و جانبازان سپردند     
پااليشگاه تهران دهها نفر را                   
حراست احضار کرده است و                
فضای بی نهايت خفه کننده ای               

سپهر کارگر پايشگاه   .  ايجاد کردند 
 اصفهان

 

 ...نامه ها 
 

  ،سپهر عزيز

صنعت نفت و ديگر صنايع کليدى           
شاهرگ اين نظام است و همواره             

. زير فشار امنيتى اداره شده است            
در وضعيت امروز که امکان                     
گسترش اعتصابات کارگرى وجود       

. دارد وحشت حکومت بيشتر است        
فضاى پادگانى محيطهاى کار بويژه      
در صنايع کليدى بيان وحشت از               
اعتراض کارگران و خواباندن                  

با هر تحرک    .  چرخهاى توليد است   
 دوباره   ،کارگر نفت و صنايع مهم         

 رهبر      ،کارگر نفت ما           "شعار      
همه جا فراگير ميشود    "  سرسخت ما 

و جمهورى اسالمى تکرار اين                  
شما فعالين  .  را نميخواهد "  کابوس"

کارگرى بايد بدقت مراقب خود                 
بايد .  باشيد و بيخود به تله نيافتيد             

تدارک کارهاى بزرگ را ديد و                
بايد .  موانع آنرا با حوصله برداشت      

کارگران کمونيست و پيشرو را                
متشکل کرد و براى رهبرى                        

بايد امر  .  اقدامات بزرگ آماده کرد     
ايجاد شوراهاى کارگرى و تحقق             
آنرا به معضل رهبران کارگرى و          

اين .  توده کارگران مبارز تبديل کنيد    
فضا موقتى است و بسرعت                         

وضعيت رژيم اين نيست        .  ميشکند
که بتواند با حکومت نظامى مستمر        
در خيابان و کارخانه و دانشگاه                 

يا ناچار است تعرضى        .  ادامه دهد  
وسيع بکند که ظرفيت آنرا دارد اما         
در امکاناتش نيست و يا فروميپاشد         
و مثل خس و خاشاک توسط مردمى      
که در کمين شان نشستند سرنگون           

 .  موفق و پيروز باشيد. ميشود

 

  تعرض به دستمزدها ،عسلويه

تعرض به دستمزدها در يکی دو               
در .  ماه اخير مجددا آغاز شده است       

قسمتهائی از پااليشگاه کارگران              
کماکان هنوز پراکنده اند اما در                  
صدد سازمان دادن اعتراضاتی                

خيلی از قراردادها يکماهه        .  هستند
. است و سر ماه تمديد ميشود                        

قرارداد کوتاه يکماهه هدفش اينست       
که در صورت تمرد يا اعتراض               
بتوانند سريع کارگران را اخراج              

در اين مدت دهها نفر از                  .  کنند

١٣١شماره   
 و   9کارگران پيمانی را از فاز            

در عين حال     .   اخراج کردند    10
در ساير فازها تعدادی از                         
کارگران از طرف اطالعات                
احضار شدند و خواستند از                     
کارگران تعهد بگيرند که به                   
شرايط موجود اعتراضی نداشته       

 . مهناز و علی،عسلويه. باشند

 

  ،مهناز و على عزيز

تعرض به معيشت طبقه کارگر           
همه جانبه و گسترده و وسيع                  

از تعرض به حقوق و               .  است
دستمزدها تا تعرض به نفس                   
موجوديت و حرمت کارگران و          
محروم کردنشان از حق                           

. اعتراض و اعتصاب و تشکل           
 ،اين سياست در صنايع نفت                  

 ، ماشين سازيها        ،پتروشيمى ها    
صنايع توليد مواد مصرفى و همه      

سياست .  جا در جريان است              
جمهورى اسالمى اينست که با             
شمشير فقر و اخراج کارگر از             
يکسو و فضاى امنيتى و پادگانى         
در محيطهاى کار از سوى ديگر        

آنها .  کارگران را ساکت نگهدارد    
همراه با اين سياست تالش دارند         
بردگى مطلقى را به کارگران               
تحميل کنند و شرايط الزم را در          
دوره بحرانى براى سود دهى               

اما اين  .  کافى سرمايه فراهم کنند    
اقدامات نه جواب اقتصادى آقايان     
را ميدهد و نه جواب سياسى                   
بويژه با اوضاع بحرانى و سست       

. فعلى حکومت را ميدهد                          
جمهورى اسالمى در بحرانى              
همه جانبه دست و پا ميزند و تنها        
چيزى که امروز مورد توجه همه      
است و انتظار آن را ميکشند                  

همه ميدانند که           .  تغيير است     
وضعيت کنونى پايدار نيست و به      

تمام مسئله    .  سمتى خواهد رفت      
اينست که جنبش و طبقه ما براى         

بايد .  اين اوضاع آماده باشد               
متشکل شد و بنيانها و مقدمات              
برپائى تشکلهاى کارگرى و                  

بزودى .  شوراها را ايجاد کرد          
موفق و  .  نوبت ما کارگران است    

 .    پيروز باشيد

 

 سازماندهى حوزها و محافل

با تشکر از پاسخ به سواالت قبلی       
ام اما امروز اين نکات را با شما          

رفقا من در مورد      .  مطرح ميکنم 

سازماندهی محافل و حوزه ها با           
نسرين بحثی داشتم ولی دوست             
دارم رسما در نشريه نيز به اين             

من فکر می    .  مسئله پرداخته شود   
کنم با توجه به اوضاعی که هست        
بايد حزب نيروهايش را اگر چه            
به هم معرفی نمی کنند شکلی از           
سازمان يابی را برای بزرگتر               
کردن و جذب نيروی جوان در              

با شرايط کنونی      .  دستور بگذارد  
پاسخ حزب به امر سازماندهی              

وقتی رفقا همديگر   .  درخور نيست 
را پيدا کنند توانشان و قدرت                    

درسته .  تحرکشان بيشتر می شود     
تاکنون خوب عمل شده و حزب             
توانسته بخشی از کارگران                      
راديکال سوسياليست و بخشی از        
فعالين جنبش دانشجوئی و زنان            

 اما شرايط امروز و      ،را جذب کند  
جلوگيری از موج سواری                        
جناحهای حکومتی از يک طرف        
و جريانات غير کارگری از                    

 تنها با اتحاد                    ،طرف ديگر      
کارگران سوسياليست و کمونيست     

در .  و سياستى واحد ممکن است        
غير اينصورت حاشيه ای می                

 خسرو الهی. شوند

 

  ،خسرو عزيز 

حزب بايد   .  با نکته شما موافقيم        
متناسب با تغيير اوضاع اشکال            
سازماندهى را نيز تغيير دهد و به        
نيازها و الزامات مبارزه طبقاتى         

در اين ترديدى         .  جوابگو باشد    
نيست و بيشتر ذهن ما به همين               

ما در عين حال          .  مشغول است   
نميخواهيم نيروى کادرى مان به          
خطر بيافتد و با وسواس مرز                  
فعاليت و تالش انقالبى را با                     

اين .  آوانتوريسم جدا ميکنيم             
محدوديتهاى تحميل شده کار                   
بيشتر و حتى طاقت فرساتر از              
حزب و همه فعالينش در داخل و           
خارج ميبرد اما فعال الزم و                     

 . حياتى است

 

نگرش ما به سازماندهى دراين             
شرايط به روابط طبيعى و جارى         
محافل کارگرى و فعالين متکى             

شکل طبيعى هميشه وجود       .  است
دارد و ايمن تر و ساده تر و قابل             

اما دراين شکل      .  توجيه تر است     
طبيعى محافل ميتوان دهها کار در     

فعال کارگرى    .  دستور قرار داد      
١٧صفحه اين روش را      



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خوب ميشناسد و با آن زندگى                 
مسئله برسر وصل کردن       .  ميکند

 مسئله برسر    ،حزبى ها بهم نيست    
جمع فعالين و رهبران عملى يک         
جنبش معين براى اهداف معين             

اگر همه اعضاى فالن              .  است
محفل کارگرى حزبى هم باشند             

اما آن   .  بايد همين کار را بکنند          
بخش از فعالين حزب که شخصا          
فعال جنبش کارگرى نيستند و با            
محيطهاى کارگرى ارتباط                      
ارگانيکى ندارند اتفاقا نبايد به                

. فعالين کارگرى وصل شوند                 
. قلمرو کارها عميقا متفاوت است       

حزب و فعاليت حزبى با کار                   
کارگر کمونيست و محفل                          
کمونيستى کارگرى در ميان                   

و .  کارگران هيچ تفاوتى ندارد           
هميشه همه اين فعالين خود را با           
حزبى تداعى نميکنند اما روش             
کار و سنت و سبک کار و                          
ديدگاههايشان بعنوان گرايش                 
راديکال و سوسياليست يا يکى              

. است يا بسيار بهم نزديک است           
در نتيجه بحث تا به جنبش                         

 سازماندهى    ،کارگرى برميگردد   
 بلکه دستور کار          ،محافل که نه      

روشن براى محافلى که عمال و             
اين .  همواره وجود دارند است           

دستور کار از نظر ما سازماندهى       
جنبش مجمع عمومى در متن                  
مبارزات جارى کارگرى و                     
تدارک اعالم شوراهاى کارگرى        

 . در مراکز مختلف صنعتى است

 

فعال کمونيست و بويژه رهبر                
عملى کارگرى بهتر از هر کسى          
ميتواند سازمانده مجامع عمومى         
در محالت کارگرى و بوجود                 
آوردن ارگانى توده اى براى عمل      

جوانان ميتوانند در     .  مستقيم باشد  
محافل خودشان نهاد انقالبى                    
خودشان مثال شوراى سرخ ها را        
بوجود بياورند و براى دخالت در        
اوضاع متحدانه تر و سازمانيافته        

در محالت      .  تر ظاهر شوند           
کارهاى زيادى ميتوان صورت           
داد و الگوهائى را بسرعت تسرى      

ببينيد ما همه بايد در ايندوران   .  داد
پر تالطم ظرفيتهاى خود را باال            

 

 ...نامه ها 
ببريم و به سواالت مهمتر و پيچيده          

زمانى يک      .  ترى جواب دهيم          
سازمانده کمونيست به منطقه اى              
ميرفت و بعد از مدتى تشکل و                    
اعتصاب کارگرى آن منطقه را                 

کمونيستها چه فردى و          .  ميگرفت
چه جمعى خاصيت شان اينست که          
نوع خود را بازتوليد کنند و بتوانند          
روى کوچکترين تمايالت مشترک         
انسانها وحدت ايجاد کنند و بميدان           

قرار نيست فقط     .  اعتراض بکشانند  
خود کمونيستها همه چيز را پيش              
ببرند بلکه قرار است بعنوان                       
سازماندهندگان حزبى و توده اى در      
راس مبارزه و اعتراض قرار                    

جنبش ما مملو از نياز و کار        .  گيرند
انقالبى است و ما بايد قادر باشيم               
براى هر تک نفر با هر توانائى کار        
داشته باشيم و متحد کنيم و امکانات         

سازمانده .  مان را گسترش دهيم            
کمونيست ضرورى و حياتى است          
که همه جانبه به مسئله امروز                     
جنبش اش نگاه کند و افق وسيع و              
همه جانبه خودش را بر کار و                     
فعاليت انقالبى و کمونيستى ناظر            

اين شرط استقالل سياسى و            .  کند
جنبشى و عدم همسوئى با جنبشهاى        

. حکومتى و جريانات راست است         
 .  موفق و پيروز باشيد

 

  بيشتر حرف بزنيد   ،انقالب زنانه

ويديو بالک آقای علی جوادی و                
خانم ماجدی در مورد انقالب زنانه         

نشريات را دنبال       .  را گوش دادم      
اما خيلی حزب کم در اين            .  ميکنم

زمينه صحبت می کند و امر                         
سازماندهی اين جنبش را در دستور      

 بهاره -مشهد. خود گذاشته است

 

  ،بهاره عزيز

ايجاد سازمان توده اى زنان براى            
نفى تمامى نابرابريها و تبعيض هاى    

. موجود براساس جنسيت امر ماست    
همينطور در زمينه افق و سياست            
جنبش آزادى زن ما مرتبا                              
سياستهاى جنبشهاى ديگر را نقد              

اما بايد بيشتر حرف بزنيم و      .  ميکنيم
توقع و انتظار شما     .  بيشتر کار کنيم   

١٣١شماره   
از شما   .  بجا و حق با شماست           

دعوت ميکنم که خودتان هم                   
دراين زمينه پيشقدم شويد و                    
معضالت و سواالت کليدى عملى     
و سياسى پيشارويتان را طرح و         

موفق و  .  نظر خودتان را بگوئيد     
 .  پيروز باشيد

 

  بيشتر صحبت کنيد،زنان

رفقاى عزيز حزبيم سالم به شما         
رفقا در زمينه      .  و خسته نباشيد     

زنان بايد حزب بيشتر بنويسد و           
صحبت دو نفره و       .  صحبت کند  

رهنمودهای رفيق نسرين درست      
اما در نشريه خيلی کم در اين                 
زمينه شاهد مطالبی هستيم که به         
نقد گرايشات درون جنبش زنان          

ما کمونيستهای کارگری   .  بپردازد
. بايد خيلی حواسمان جمع باشد           

  اراک،سحر

 

  ،سحر عزيز

اين کمبود را رفقاى ديگر نيز                
به اين موضوع    .  عنوان کرده اند   
 ، ميزگردها              ،در مقاالت              

ويدئوبالگ ها و برنامه هاى                  
تلويزيونى مرتبا پرداخته شده              
است اما بايد روشن تر و بيشتر            
حرف بزنيم و موانع ساوماندهى        

. چشم.  توده اى را رفع کنيم                
خودتان هم در نشريه شريک                
شويد و در مورد مسائل                             

. پيشارويمان دست به قلم ببريد            
 .  موفق و پيروز باشيد

 

 در تداوم نقد کوتاه نيائيد

رفقا دوست دارم نظرم را                        
مختصر  و مفيد  در مورد                         
نقدهای شما به حزب کمونيست           

البته يادآور آور    .  کارگری بگويم 
شوم من با اين رفقا نيز                                
ارتباطاتی دارم و گاها با                           

اوال .  دوستانی صحبت ميکنيم         
. هستند"  حزب مادر "فکر ميکنند   

پس هر تئوری و سياستی را                   
ميتوانند به خورد جنبش کمونيسم       

دوما حاضر به      .  کارگری بدهند  
قبول هيچ انتقادی نيستند و سريع        

و سوما   .  تعرض عصبی ميکنند     
فکر ميکنند که کانال تی وى                   
دارند و با اون ميشه انقالب                     

آگاهانه نگفتم انقالب   .  سازمان داد 
آنچه من از بحث کردن     .  کارگری

با اين دوستان حالی شدم                             
شايد در اين         .  سرنگونی است    

. اوضاع چيزی هم به اينها بماسد         
سازماندهی طبقه و سازماندهى و       
رهبری انقالب کارگری مطلقا              

باور کنيد وقتی   .  مشغله شان نيست  
با آنها بحث ميکنی انگار داريد با         
يک ورشکسته سياسی بحث                   

ميگه خوب اين هم                  .  ميکنيد
به هر حال من فکر                !  ميگذرد

ميکنم اين نقدها تاثيرات خوبی              
داشته است شايد خود شما کمتر             
متوجه اين تاثيرات شويد ولی                 
چشم خيلی ها را باز کرده است              
که سياستهای امروز اين حزب             
عين سياست حزب توده بود که              
می گفت خمينی ضد امپرياليست         

. کوتاه نيائيد   .  ادامه بدهيد   .  است
البته نميدانم در نشريه چاپ                      
ميکنيد يا نه اما کمپين تخريب                 
شخصيتهای حزب اتحاد کمونيسم       

من .  کارگرى در دستورشان است    
شخصا اميدوارم تجربه انقالب             

 دوباه تکرار نشود و اين                     57
دوستان از هول حليم تو ديگ                 
نيفتند و به دنبال راستها روان                 

 مازيار. نشوند

 

  ،مازيار عزيز

نقد کمونيستى يک رکن هويت               
بويژه دفاع از نگرش و           .  ماست

سياست و تئورى انقالبى کمونيسم      
کارگرى و دفاع از مارکس و                  
منصور حکمت براى حزب ما              

ما وظيفه خود   .  تعطيل ناپذير است  
ميدانيم مرتبا سياست کمونيستى           
کارگرى را با نقد سياستهاى غير         

 ،بله.  کمونيستى تيز و شفاف کنيم       
 ،اگر منشا تاريخى مد نظر باشد            

اما هر    .  اند"  حزب مادر   "آنها    
جنبشى با حزب و يا احزابى                    

حزب کمونيستى    .  تداعى ميشود   
کارگرى و پرچمدار خط مارکس        
و منصور حکمت را هر کسى                
ميخواهيد بشناسد بايد از جامعه و        

کمتر کسى دو    .  اپوزيسيون بپرسد 
حزب ديگر را نماينده اين خط                

با سياستهائى که حزب            .  ميداند
در پيش     "  کمونيست کارگرى    "

گرفته نه فقط تسويه حساب                       
با تتمه کمونيسم             "  راديکالى"

کارگرى کرد بلکه اين سياستها             
حتى نميتواند سرنگونى را متحقق      

اين حزب و فعالينش شايد             .  کند
امروز متوجه نباشند و يا                            

١٨صفحه برافروخته   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شوند اما بسرعت به پديده غير               
. قابل بازشناسى تبديل خواهند شد       

اين واقعه البته تراژيک است اما          
جاى خوشحالى است که پرچم               
سياسى اصيل آن حزب قديمى که         
منصور حکمت ساخت را ما با              

در مورد    .  افتخار برافراشته ايم      
کمپين ترور شخصيت هم خبر               

اين اقدامات طول عمرشان     .  داريم
يک هفته بيشتر نيست و در عين           

و "  انسانگرائى"حال نشان درجه      
سياسى بودن کسانى است که اين          

 فقط  ،توجه نکنيد .  کارها را ميکنند  
ببينيد و نتايج سياسى خودتان را            

جنبش کمونيسم کارگرى     .  بگيريد
کارهاى بسيار مهمترى دارد که           

در نقد      .  بايد مشغله ما شود               
کمونيستى البته مطلقا کوتاه نمى           

 .   موفق و پيروز باشيد. آئيم

     

 شگفت زده نخواهم شد

رهبران حزب توده در خاطرات          
خود در مورد انتخاب نام حزب             
توده صادقانه اعالم کردند که                 
جهت نفوذ  بهتر در جامعه و رشد        
حزبی آگاهانه از انتخاب  نام                   

. حزب کمونيست اجتناب کردند          
انگيزه رفقای حککا در مورد کم          
رنگ کردن شعارهای                                 

کارگری جهت         /  سوسياليستی
مردمی شدن و توده ای شدن؟؟              

ايراد من به    .  مبحث جديدی نيست   
اين دوستان اينه که چرا مصرانه         
ميخواهند پوپوليسم کهنه شده را           

کم نبودند احزابی      .  تئوريزه کنند  
که بعد از عبور از مرزها به                    

رفيق !!  زيونيسم رسيدند        يريو
  وقتی شما به نقد جانانه           ،سياوش
 پرداختيد،    »ايکس مسلمان   «عليه    

شايد به خودم گفتم که داريد کمی           
اما امروز هيچ   .  سختگيری ميکنيد 

شعار جديدی از طرف حککا مرا       
و اگه فردا نوشتند    .  متعجب نميکند 

من !!!  انسانهای جهان متحد شويد    
. شخصا شگفت زده نخواهم شد            

 ارادتمند کوروش

 

  ،کوروش عزيز

 

 ...نامه ها 
معضل احزابى که در دوره هاى              
معينى چرخش هاى سياسى در                  
دستور خود قرار ميدهند معرفتى             

يعنى مبتنى بر تجديد نظر           .  نيست
ويژه اى در اصول مارکسيسم و                

" ريويزيونيست شدن     "اصطالحا      
معضل اجتماعى و طبقاتى        .  نيست
حزبى که اهداف و سياستى          .  است

 بدوا منافع طبقات                ،ديگر دارد     
اين منافع  .  ديگرى را منعکس ميکند   

جنبشى است که بناچار در تئوريها          
و اصول و سياستها هم دست ميبرد         
و آنها را مطابق با اهداف جنبشى و         

. طبقاتى راست و ريز ميکند                       
پوپوليسم چيزى جز ناسيوناليسم               
چپ نيست و در دوران                                    

 ناسيوناليسم   ،ورشکستگى پوپوليسم  
چپ تنها يا بايد در بسترهاى اصلى         
تر راست خود را روى زمين                      
واقعى بنشاند و يا تماما مهجور و              
فرقه اى و بى ربط به سوخت و                  
ساز مبارزه اجتماعى و طبقاتى                 

هنوز اين      "  زيونيسميريو.  "شود
پديده را بيان نميکند و بيشتر                         
تصويرى معرفتى و قرائت مکتبى         

در صورتى که    .  ويژه بدست ميدهد   
بحث برسر تمايز اهداف جنبشهاى         

در هر    .  سياسى و طبقاتى است           
صورت سياستهاى ايندوره اين                 
حزب چيزى جز ته کشيدن                            
راديکاليسم پوپوليستى و تبديل شدن       
به جريانى ناسيوناليستى و حقوق             

اين بستر سياسى         .  بشرى نيست    
امروز وسيعا وجود دارد و                           
سخنگويان و نمايندگان خودش را           

حتما جناح چپ هم ميخواهد         .  دارد
اما بدون ترديد آينده اى گروه                       

اين سياستها اگر در        .  فشارى دارد  
دوران شکست ميتوانستند منشا                 

 در دوره تالطم                 ،چيزى شوند     
سياسى و انقالبى مطلقا نميتوانند              

موفق و   .  منشا تغييرى مثبت باشند      
 . پيروز باشيد

 

 هموسکشوالها بعدا

چرا فعالين جنبش زنان در           .  سالم
داخل کشور از همجنسگرايان دفاع       
نميکنند و بيشتر شان ميگن بگذاريد       
اول مشکل زنان در جامعه حل بشه        
بعد به مشکل شما هم رسيدگى                     

١٣١شماره   
ميشه؟ آيا شما حاضريد ما را                 

 .  رشت،حمايت کنيد؟ سورى
 

  ،سورى عزيز

من در مورد بحثهاى شما با                     
فعالين جنبش زنان در ايران                  
اطالعى ندارم و در مورد آن                 

اگر بخشى    .  اظهار نظر نميکنم      
فرهنگ جمهورى اسالمى را               
دراين مورد نداشته باشند شايد             
دچار مالحظات امنيتى در مورد        
اظهار نظر علنى در اينمورد                

 ،برنامه عمل حزب ما          .  هستند
 صريحا از          ،يک دنياى بهتر         

آزادى روابط جنسى آگاهانه و              
 اعم از   ،داوطلبانه افراد بزرگسال  

 سخن ميگويد و امر        ،زن و مرد   
رابطه جنسى افراد را امرى                  
خصوصى ميداند که دولت و                 
نهادها و افراد نبايد در آن دخالت        

به اين اعتبار روشن است         .  کنند
که همو و هترو و غيره بودن                 
امر خصوصى افراد است و منشا      

هيچ تمايز و امتيازى و يا نقض              
ما .  هيچ حقوق شهروندى نيست        

عليه هر نوع تبعيض به افراد و             
مخالفت با      .  شهروندان هستيم     

تبعيض يک وجه معرفه کمونيسم        
در عين حال ما با      .  کارگرى است 

جنبشهائى که به نام هر ستمى بپا           
ميشود و تالش دارد هويتى                       
جداگانه براى بخشى از انسانها             

ما از حقوق شما      .  بتراشد مخالفيم 
بعنوان انسان و شهروند مستقل از      

اما .  تمايل جنسى تان دفاع ميکنيم      
با جريانى که براساس تمايل                    
جنسى هويت سياسى درست                   

همانطور که براى    .  ميکند مخالفيم 
رفع ستم ملى تالش ميکنيم اما با            

هويت "جنبش ناسيوناليستى و               
ما از هويت            .  مخالفيم"  ملى

جهانشمول طبقاتى و                                     
انترناسيوناليستى و حقوق برابر          
انسانها دفاع ميکنيم و عليه هر               

موفق .  نوع ستم و تبعيض هستيم        
 . *    و پيروز باشيد

 

 اطالعيه آغاز برنامه های هر روزه تلويزيونی
برنامه ای از حزب اتحاد  –برای يک دنيای بهتر "

 " کمونيسم کارگری
 

بدينوسيله به اطالع کارگران و تمامی مردم آزاديخواه و برابری            
برنامه ای از حزب       –برای يک دنيای بهتر      "طلب ميرسانيم که     

بزودی برنامه های روزانه خود را به         "  اتحاد کمونيسم کارگری  
 . آغاز خواهد کرد" کانال يک"مدت يکساعت از طريق شبکه 

 آمريکای شمالی و      ، اروپا ، خاورميانه ،اين برنامه ها در ايران       
در ايران و    "  يوتل ست دبليو   "استراليا از طريق ماهواره های         

در آمريکای شمالی و استراليا  قابل ديدن         "  ۵تل استار     "،اروپا
در شبکه   "  هات برد  "صدای اين برنامه ها از طريق                .  است

اين برنامه ها از طريق شبکه          .  نيز پخش ميشود   "  راديو پدر "
 .نيز قابل مشاهده استCOM.GLWIZ.WWW اينترنتی  

برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل سال                 
 .  شروع خواهد کرد٢٠١٠جديد ميالدی 

برای يک دنيای بهتر برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری           
برای سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار نظامی متضمن              .  است
 يک جمهوری          ، رفاه و سعادت همگان                   ، برابری    ،آزادی

 .  مبارزه ميکند،سوسياليستی
شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان              

زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم خواهد                .  خود برسانيد  
 . شد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ دسامبر ٩ 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند روز ديگر عاشوراست و                
چندی بعد بيست و هشت صفر               

″نوبت شهيد شدن  امام حسن                  
هنوز اين ابهام   .  است″  صلح طلب 

وجود دارد که سران سبز به کدام         
صلح .  سرنوشت دچار ميشوند         

حسنی و در پايان آن نايل آمدن به          
درجۀ شهادت حسنی  و يا                           
سرنوشت حسين در صحرای                

. کربال منتظرشان خواهد بود                
حالت جنگ و مغلوبه و                               
سردرگمی در ارکان حکومت               
نتيجۀ دوام وضعيت توقف ناپذير         

شباهت .  جنبش مردم  است                 
ماجرای جناحهای موجود در                 
قدرت  سرمايه اسالمی ايران و             
بويژه نتايج آن در وجه تاريخی با         
ماجراهای خاندان معاويه در                 
مقابل خاندان علی در يک قالب             

اتفاقًا خامنه ای در يک        .  ميگنجند
ارزيابی داخلی احتمال قرار                   

را در  ″  يزيد″گرفتنش در جايگاه     
يا حسين    .  ايام محرم داده است         

 ! ميرحسين

 

تبديل عزاداری عمومی و اعالم          
مظلوميت برای ترحم به نرم                   
دائمی جامعه يک  تحميل مهم                 
سياسی از طرف انواع حاکمان             

 

 !محرم برای سبزها، امام برای جناح حاکم
 

 سعيد مدانلو

در طول تاريخ به مردم ساکن فالت        
اين سياست به اشکال         .  ايران بود  

ديگر در مسيحيت فراوان بود که             
. توسط حکومت روم پذيرفته شد              

ُنرم کردن فرهنگ عزاداری                      
عمومی از طرف حاکمان جامعه،           
سياست بسيار مؤثری برای                         
ترکاندن بغض جامعۀ درآن، تخليه         
فشار و رضايت دادن مردم به فقر            
و نداری و چشم انتظاری به کرم و          

شيعه گری  .  ترحم ستمگربود و بس    
ظرف بسيار مناسبی برای اعمال            

هميشه .  دائمی اين سياست است            
برای شکست حسن و حسين است            
که عزاداری ميکنند نه برای                       

هرچند که پيروز هم          .  پيروزيشان
اگر ميشدند چيزی مغاير خلفای                 

حاال .  عباسی از آب درنمی آمدند          
سران سبز در انتظار تاسوعا و                  
عاشورا که اين  اواخر برای جوانها       
بيشتر به درد دست انداختن                           
مزخرفات موجود در آن ميخورد،          

مترصد اعالم باالترين عزاداری             
برای ثبت مظلوميت حسنی و شايد          
هم حسينی خودشان در مقابل جناح         

مردم صدای         ″.  حاکم هستند        
″مظلوميتتان را به خيابان بياوريد          

يعنی مردم بياييد با ضجه و مويه از        
حاکمين ظالم طلب کنيد تا سهم                    
اصالح طلبها بابت قدرت اجرايی           

١٣١شماره   
جمهوری اسالمی را مالخور              

ميگويند دزد از دزد بزند        .  نکنند
 .  خدا خنده اش ميگيرد

 

منتها سبز در انتظار موقعيت                
مناسبی که محرم احيانًا                             
ميتوانست برايشان فراهم بياورد       
بود که جناح حاکم آس  خمينی را        

يک بخش دعوا سر اين     .  رو کرد 
است که جناح حاکم بساط پاره              
کردن عکس خمينی را خودش             

راستش اگر اين          .  جور کرده    
درست باشد بايد گفت علت اينکه        
مردم تا حاال عکس خمينی را                
پاره نميکردند از اين رو بود که           
منتظر بودند تا خود جمهوری              

. اسالمی شروع کننده اش باشد           
 ! بفرماييد، اجازه صادر شد

 

جناح حاکم سعی ميکند در مقابل         
″رقيب، خمينی را معيار تعيين           

طرفين قرار     ″  حقانيت اسالمی    
بودن ″  فصل الخطاب     ″.  دهد

خمينی يعنی کسی که حرف آخر         
را ميزند نتيجه ماجرا را به                     

بودن ″  فصل الخطاب ″راحتی به    
حاال .    و شرکا تمام ميکند      ″  آقا″

سران سبز زور بزنند ريش                    
چه کسی در   .  خمينی را سبز کنند    

اين تقابل قاعدًا بايد طرف                        
شکست خوردۀ  دعوا باشد؟                   
آنکسی که آدم  حسابی نشان دادن        

. خمينی برايش غير ممکن است         
سايتها و مطبوعات جناح حاکم            

شروع کرده اند از فرمانهای                   
جنايتکارانۀ  و  قتالهای بی پروای       
خمينی درج کردن تا به تعاريف            

″عارفانه و عطر و گالب زده               
ها از امام، آفتابه        ″  اصالح طلب  

سران سبز درعوض        .    بگيرند
يک بار ديگردلباختگان و                         
اميدواران خارج از محدوده  شان        
را مکّلف به صابون زدن گند امام        

سبزهايی هم که مرتکب    .  کرده اند 
شدند و با روبان        ″  گناه کبيره  ″  

رقصيدند ″    اماکن ضاّله ″سبز در   
 . آنها هم بايد استغفار کنند

 

جناح سبز شهيد سياسی حکومت         
خود خواهد بود چه صلح حسنی           
عاقبت کارشان باشد چه سرنوشت     
حسين در صحرای کربال                          

. نصيبشان شود نتيجه يکسان است    
از همين رو به استقبال عزای                 

 .محرم ميروند

 

   ٢٠٠٩پانزدهم دسامبر 

  "حکومت کارگرى"

، يعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمار شدگان و توليد کنندگان کل ثروت جامعه                     "حکومت کارگرى "
بر عليه استثمارگران، حکومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى که جامعه، نفس                                     

. انقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد         .  موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش مدام آنها بنا شده است              
مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکى شدن وسائل توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن                             

از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که اين مقاومت را خنثى کند و فرمان                        .  قدرت دولتى اش ادامه خواهد يافت         
حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق              .  انقالب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است             

اما اين حکومت، که به همين اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى              .  حکومتى طبقاتى است  .  جامعه و طبقات نيست    
پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به                               

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

حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودى خود را از                             
 * .دست ميدهد و زوال پيدا ميکند
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 منشور 

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

 

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

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

 

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

  

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

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 .دستمزد رسمی
 

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

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

 

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

  .و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

 “برابرى”
، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى،            "برابرى"

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

  .حاصل ميشود
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١٨صفحه   

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

 

)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  
 

:امضا:                             تاريخ  

: اى ميل:                            تلفن  

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

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   
 

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

. ريال ايران است١٠٠٠٠کرون سوئد و   

 ... نام آوران از خاوران
 

 مردای اين قصه به اسطوره شبيهن نه گفتن و بيعت  با چوب دار کردن

 وقتی که گزمه های شهر غرق در خون  يه هلوکاست تازه رو تکرار کردن
 

 وقتی که نه گفتن به نرخ خون تموم شه تا لعنت آباد فاصله يک اعتراضه

 تو از شکنجه غير شالق چی ميدونی؟ شکنجه گر وقتی که مشغول نمازه
 

 پروانه ای که پيشمرگ شمع ميشه با عشق شعله ميکنه ققنوس ميشه

 مثل سراسطوره ای که بيرون از خاک  بی معجزه شبيه اقيانوس ميشه
 

 اشکای مادر های صبر و استقامت تاب شکنجه با غرورای شکستس

 ای وای به قلبی که له ميشه می ميره وقتی ميبينه که در زندون بستس
 

 با اظطراب سمت سقوط خيز بر ميداره

 دنيارو کينه های پاييز بر ميداره 

 له ميشه زير پا سرت رو تا می بينه

 اينجا يه سر هست که ادامش تو زمينه _

  قصه رو يک درد غم انگيز بر ميداره
 

 وران از خاوران يه کوه ساختن گرچه تو تاريخ اسم کوه و کاه کردنآنام 

 هرگز نفهميدن قراول های نفرين که خيليا فاجعه رو نگاه کردن

  کوروش سميعی



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٣١شماره    
 

 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی         .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                   -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی             .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند            

بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها،                        
 . در سراسر جامعه است

 

 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                                 -٢
. سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                          

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

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                -٣
 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست         ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران     .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند             -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                  .    کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     

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

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات           .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى            .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                  ،مبارزاتى در آن   

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما .    ارزش مصرف خود را برای جناح حاکم رژيم از دست خواهند داد             
برای مردم تا زمانی ارزش مصرف خواهند داشت که در مقابل جناح                    

به دنبال برگزاری تجمعاتی بمنظور بزرگداشت          .  راست ايستادگی کنند   
تيرهای آخر ترکششان را به          .  ياد و نقش رهبر آدمکشان اسالمی اند              

 .مصرف ميکنند

 

مشاهده "  اپوزيسيون"در کنار اين صف مرتجعين نيروهايی را در                       
بسياری از  .  ميکنيم که به زير پرچم اصالح طلبان حکومتی گرد آمده اند           

با آنها هم   .  اسالمی نيز به اين کمپين ارتجاعی پيوسته اند         –جريانات ملی   
برخی از اين جريانات هم کودنانه اعالم کرده اند که اين                .  آواز شده اند   

نشنيده و نديده   .  گويی کر و کور و الل اند      .  اقدام توطئه جناح راست است    
اند که مردم چگونه شب روز تمام سران اين رژيم آدمکش را لعن و                          

گويی از احساسات مردم نسبت به اين اوباش بی             .  نفرين کرده و ميکنند    
 خود  ، هر چه بيشتر بر اين تبليغات شنيع خود می دمند               ،اما نه !  خبرند؟

را در انظار توده های مردمی که برای سرنگونی رژيم اسالمی و                             
 منزوی تر و منفور       ،به ميدان آمده اند    "   رفاه ، برابری ،آزادی"دستيابی  
 . تر ميکنند

 

تحوالت .  صحنه های سياسی جامعه ايران بسرعت در حال تغيير است              
توازن قوای سياسی به سرعت در حال       .  شتاب فزاينده ای بخود گرفته اند     

مساله بر  .  رژيم اسالمی رفتنی است    .  تغيير به نفع توده های مردم است         
واقعيت اين است    .  سر رهبری اين تحوالت و مختصات نظام آتی است             

ايجاد .  که آينده در تالش امروز ما و انتخاب مردم رقم خواهد خورد                       
 در  ، يک جمهوری سوسياليستی    ، مرفه و انسانی    ، برابر ،جامعه ای آزاد  
  *.دسترس است

 

مرده خمينی هم نميتواند رژيم شان 
  ...!را نجات دهد

١٣١شماره   

از جعل اسناد ديگران تا انتشار 
 ! اخبار غير واقعی

 

 کامران پايدار
انتشار و انعکاس اخبار و گزارشات مبارزه روزمره کارگران بخشی                
از مبارزه و تالش جنبش کارگری و چپ  برای خالصی از نظام                             

در .  سرمايه داری و همه باليا و مصائب اين نظام ضد انسانی است                     
 انعکاس واقعی بی     ،اوال:  اينجا دو نکته الزم به يادآوری و تاکيد است            

دوما .  کم و کاست و نه مبالغه آميز و دروغ اخبار مبارزات کارگری                   
اخبار مبارزات کارگری در مالکيت شخص يا جريان خاصی نبوده اما              
رعايت اکيد شرط امانت داری در صورت انتشار و استفاده از اسناد                     
ديگر سازمانها و احزاب با ذکر منبع و ماخذ اصلی اگر صداقتی در                      

 ! بين باشد ضرور و مهم است

 

متاسفانه در روزهای گذشته سايت خودرو کار ظاهرا با امضای جمعی            
از کارگران ايرا ن خودرو اقدام به انتشار اطالعيه هفتم آذر ماه حزب                 

 شيفته شدن    2اتحاد کمونيسم کارگری در باره افزايش ساعت کاری و               
کار کارگران مهر کام پارس ايران خودرو نموده و کپی کامل اطالعيه               
حزب را در سايت گذاشته اند بدون ذکر منبع يعنی حزب اتحاد کمونيسم             
کارگری و عالوه بر اين گردانندگان سايت خودرو کار مطلب متناقض              
ديگری را نيز در سايتشان منتشر کرده اند مبنی بر اينکه تالش مديران              

 ؟ !ايران خودرو برای افزايش ساعت کاری کارگران شکست خورده

 

انتشار اين خبر در حاليست که تا همين االن با وجود اعتراضات و                          
 نفر از کارگران شرکت مهر کا م             4000پيگيری های مداوم بيش از         

پارس ايران خودرو چند ماه است که هنوز تحت شرايط سنگين و                            
وحشتناک دو شيفته کار ميکنند و موفق به کاهش زمان کار و بازگشت                

و اما بدتر از همه اينها تقليد ناشيانه و         !   شيفت کاری سابق نشده اند     3به  
انتشار خبر پيروزی      (غير مسئوالنه برخی جريانات غير کارگری                 

کارگران ايران خودرو برای کاهش زمان کار به نقل از سايت خودرو                
 حزب کمونيست کارگری است که       496منتشره در نشريه ايسکرا     )  کار

 ! البته اين روش ناپسند هم بار اول و آخر اين دوستان نخواهد بود
 

آيا هدفتان واقعا مبارزه پيگير و صادقانه برای                :  سئوال ما اين است      
پيشروی جنبش کمونيستی کارگری است و يا نه شغلتان هياهو و                              

 * ؟!شلوغکاری برای تشکيالت نگه داری است

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

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

 هيات داير دفتر سياسی  

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

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

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

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

 )شراره نوری(دبيرخانه  

 markazi.wupi@gmail.com 

 

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

Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

! کارگران  
! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پاره کردن و آتش زدن تصاوير            
 آذر به    ١٦خمينی در اعتراضات     

بحران جديدی در صفوف رژيم           
زمين را  .  اسالمی دامن زده است     

بيش از پيش زير پايشان داغ                   
هر دو جناح به تقال و       .  کرده است 

هر دو  .  دست و پا زدن افتاده اند         
جناح يکديگر را مسبب اين اقدام          

هر دو جناح در          .  قلمداد ميکنند   
له شده خمينی     "  حرمت"دفاع از    

و مقدسات کثيف اسالم بسيج شده         
هر دو جناح در محکوميت           .  اند

. اين اقدام تاريخی بسيج شده اند            
هر دو جناح ميکوشند از اين                   
واقعه برای پيشبرد اهداف                        

. ارتجاعی خود بهره برداری کنند     
هيچ .  هر دو جناح در بن بست اند       

جناحی از رژيم قادر به کنترل و           
مهار کردن اعتراضات مردم                

 .نيست

 

اما ديدن اين صف مرتجعين                    
اسالمی سياه و سبز که اين چنين           

 شور   ،به جيغ و فغان افتاده اند             
 ،برای ما کمونيستها    .  انگيز است  

 برای ما       ،برای ما آزاديخواهان      
انسانهايی که سه دهه بر عليه اين         

. حاکميت سياه مبارزه کرده ايم             
 حزب درست       ،سازمان داده ايم      

 رفيقان و عزيزانمان به       ،کرده ايم 
تيرباران .  باالی دار برده شدند          

با حکم خمينی به آنها قبل           .  شدند
از تيرباران دسته جمعی تجاوز            

گورهای دسته   .  شکنجه شدند  .  شد
جمعی را با وجود عزيزانمان پر          

 برای ما ديدن چنين                       ،کردند
نشان .  تصاويری وجد آور است        

از نزديک شدن به نقاط حساس و         
سرنوشت ساز در تحوالت جامعه      

به اين رويداد چگونه بايد          .  است
 نگريست؟ 

 

پاره کردن عکس خمينی رهبر و         
بنيانگذار مهيب ترين ماشين                   

  ،ستون آخر

 !مرده خمينی هم نميتواند رژيم شان را نجات دهد
 در حاشيه آتش زدن تصاوير خمينی

 علی جوادی

آدمکشی و خفقان و محروميت و              
ضديت با زن و خوشی و شادی و             
انسانيت در اواخر قرن بيستم در               
تظاهرات توده های مردم در                       
خيابانهای تهران يک رويداد ساده و      

اقدامی است که             .  گذرا نيست      
خشتهای رژيم اسالمی را به لرزه           

يک تابو شکنی           .  انداخته است     
بزرگ در تغيير و تحوالت جامعه           
و در سير پيشروی جنبش                               

. سرنگونی توده های مردم است              
تصاويری که لگدمال شده است                 

نشان از زير پاگذاشتن برجسته                  
ترين سمبل يک حکومت تماما سياه       

در ادامه     .  و ضد انسانی است             
حرکتی است که از آتش زدن                       

 در   ،تصوير احمدی نژاد آغاز شد         
ميانه راه به پايين کشيدن و پاره                  
کردن تصاوير خامنه ای رسيد و              
در ادامه خود عکس های خمينی را        

. آتش زد و زير و پا لگد مال کرد               
ديگر کودن ترين ناظرين سياسی            
هم نميتوانند اهميت تاريخی اين                 

ياد آور دورانی   .  اقدام را انکار کنند    
است که عکسهای آخرين ديکتاتور        

. نظام پادشاهی به آتش کشيده ميشد         
جامعه يکبار ديگر به پا خواسته                

رويدادهای مشابهی در حال        .  است
از همين دريچه ميتوان          .  تکرارند

بروشنی ديد که سرنوشت رژيم                

١٣١شماره   

اسالمی بهتر از سرنوشت رژيم         
پاره .  استبدادی شاه نخواهد بود        

کردن و آتش زدن تصاوير                      
خمينی و خامنه ای و احمدی نژاد       
و ساير سران رژيم اسالمی                    
آرزوهای ديرينه و تاريخی مردم       

دوران .  را شفاف تر ترسيم ميکند    
پايانی برای بزير کشيدن رژيم             
اسالمی مدتها است که آغاز شده         

کار رژيم اسالمی تمام             .  است
 . است

 

جناح حاکم حکومت اسالمی                 
مستاصل و شکست خورده و                

نتوانستند با شمشير    .  زخمی است 
خونين اسالم جلوی اعتراضات          

به هر خس و      .  مردم را سد کنند     
. خاشاکی متوسل ميشوند                         

ميکوشند با پخش مکرر اين                   
تصاوير دار و دسته اوباش و                 
چاقوکشان اسالمی اش را بسيج          

به .  سرانشان به خط شده اند    .  کنند
. عجز و البه و التماس افتاده اند           

به مرده خمينی متوسل شده اند تا         
شيرازه .  به داد رژيمشان برسد        

امور از دستشان خارج شده                   
بسياری از خودی هايشان       .  است

اعتراف ميکنند که اين مردم آمده       

از اين  .  اند تا کارشان را تمام کنند      
 ،تيغ ميکشند   .  رو تهديد ميکنند       

. اما در هراسند      .  تازيانه ميزنند   
دست و پايشان به لرزه افتاده                   

زمين زير پايشان سست و        .  است
لرزش زمين قدرت     .  لغزنده است  

مانور اين جريان را محدود کرده         
در بن    .  چاره ای ندارند       .  است

بست و سراشيبی سقوط قرار                  
 . دارند

 

جناح اصالح طلب حکومتی نيز          
. در وضعيت مشابهی بسر ميبرد        

هر چه زور زدند نتوانستند                      
 آذر   ١۶اعتراضات مردم را در         

پيش از آن در    .  کنترل و مهار کنند   
 آبان نيز شکست خورده                     ١٣
 آذر مانند يک             ١۶در     .  بودند

ارکستر با تقسيم کار و حرفه ای            
با تمام قوا به جان اعتراضات                 

 به هر    ،مردم و دانشجويان افتادند    
حربه ای متوسل شدند تا اين                     
اعتراضات را در چهارچوب                
قوانين اساسی رژيم اسالمی به بند      

سعی کردند سدهايی در          .  بکشند
مقابل جنبش سرنگونی طلبی بر پا      

با تمام قوای          .  نتوانستند.  کنند
ارتجاعی شان اعالم کردند که               
شعارها و خواستهای راديکال               
توطئه جناح راست بمنظور بدست     
آوردن بهانه برای سرکوب                      

اعالم !  اعتراضات مردم است         
کردند که پاره کردن عکس خامنه       
ای و همچنين عکس خمينی کار            

کودنانه .  عناصر بسيجی است         
سوگند خوردند که دانشجويان                

برگ برنده   !  خمينی اند  "  فدايی"
کنترل و  .  شان را از دست داده اند     

اعتراضات توده های مردم اهرم         
حياتی آنها و شاهرگ حياتشان در       

اگر نتوانند به   .  شرايط کنونی است  
اين هدف ارتجاعی خود دست                

يابند تمام              

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

٢٣صفحه   


