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 سياوش دانشور

 

 دو جناح" قانون گرائى"راز 
 

مدنى "يادتان هست در دوره خاتمى ناگهان جناح مقابل               
جنبش "شد؟ شعارها و حتى شخصيتهاى شخيص             "  چى

را مصادره کرد؟ يادتان هست در ماجراى          "  مدينه النبى 
 تير خامنه اى گريه کرد و خاتمى دستور سرکوب                   ١٨

داد؟ همان خاتمى که اعتراف کرد رئيس جمهور                              
تدارکاتچى است؟ امروز نيز ناگهان همه طرفدار قانون و       

وقتى خامنه اى که خود             .  اجراى قانون اساسى شدند         
 موسوى هم         ،فرمانده کشتار است قانونگرا ميشود                  

تفاوت اما اينست که         .  سرنوشت خاتمى را پيدا ميکند          
زمان گذشته است و موسوى فرصت ندارد مانند خاتمى             

 ! شالى را به گردن نفر بعدى بياندازد

 

" ضرورت سازش "برخالف اظهارات کشيمنى در باره         
و موج مداحى از      "  پايبندى به قانون   "و  "  آشتى ملى "و  

 اتفاقى که رخ داده است توافقى   ، موسوى١٧بيانيه شماره  
اسم رمز جدال     "  قانون.  "برسر پايبندى به قانون نيست        

اين .  باالئى ها و نه بيانى براى مضمون خود جدال است            
جنگى برسر قانون با ولى فقيه و يا تابع کردن خامنه اى               

اين صورت مسئله از بيخ و بن          .  به قانون اساسى نيست    
قانون گرائى دو جناح         .  نادرست و گمراه کننده است           

محصول منور شدن افکار دو طرف به معانى حقوقى و              
 بلکه تالشى مذبوحانه براى      ،سياسى قانون اساسى نيست    

مقابله با جنبش ضد قانون اسالمى و ضد حکومت                           
اين ضرورت تقابل با طوفان زير و رو              .  اسالمى است 

کننده راديکاليسم توده اى است که کل ابواب جمعى نظام            
رانده "  تابعيت از قانون اساسى       "اسالمى را به سنگر          

در درياى طوفانى جامعه ايران و مبارزه براى                .  است
 دو جناح به تخته پاره                ،سرنگونى جمهورى اسالمى      

سياست تهديد و کودتا و اعدام و           .  قانون آويزان شده اند     
 ،سياست شيرينى خوران پايبندى به قانون نظام اسالمى             

وجوه يک سياست واحد در تقابل با        

  ،يادداشت سردبير

راهکارهايی جهت "بازار داغ  
 "خروج از بحران

 

 ٢٠صفحه علی جوادی                                                  

سايت ديدگاه" 88ويژه نامه بحران "گفتگو با   
 

١٢صفحه سياوش دانشور                                                                       

عاشورای جمهوری اسالمی و  
 سناريوی آلترناتيو سازی

 

۵صفحه آذر ماجدی                                                        

٢صفحه   

هران             ،زلزله در هائيتى  در صفحات ديگر؛     ار روز ت ه اى شع  شهرک     ، مرگ بر خامن
طع شد            ،آپادانا و اعتراض شبانه    زدهاى       ، در پااليشگاه اصفهان دست کارگرى ق م  دست

 ، دزدى کالن از دستمزدهاى پرستاران کرمانشاه ،پرداخت نشده کارگران جنرال مکانيک    
ا     ،گوشه اى از دزديها و چپاول پول مردم توسط سران رژيم برمال شد           اد شوراه    ، زنده ب

 . و ستون آخر ...  ،نامه ها

سياست اعدام را با جنبش توده اى 
 !ضد اعدام پاسخ دهيم

 

 ۶صفحه نسرين رمضانعلى                                            

 

 چرا يک دنيای بهتر؟
 

 ٩صفحه کوروش سميعی                                               

 

 ! جشن سرنگونى نزديک است
 

 ٧ صفحه مهدى طاهرى                                                 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راديکاليسم توده اى براى                          
 . سرنگونى نظام اند

 

  قانون واقعى،قانون اسمى

قانون در جامعه طبقاتى و                         
مشخصا در جامعه سرمايه دارى        

لذا .  تجلى اراده طبقه حاکم است         
تفسير متفاوت جناحهاى حکومتى      

 گوشه اى از دعواى             ،از قانون   
درون طبقاتى برسر سهم هر                   
جناح از قدرت و امتيازات سياسى      
و اقتصادى و چپاول استثمار                  

اما اگر معضل   .  طبقه کارگر است  
اجراى بدون   "جمهورى اسالمى      

 که     ،بود"  تنازل قانون اساسى        
امروز خامنه اى و موسوى در              

 آنوقت   ،بيان آن يکجا ايستاده اند         
جامعه با چنين بحرانى روبرو               

عقالى "دراين صورت           .  نبود
با ريش سفيدى و تفسير               "  قوم

ويژه از قانون و نهايتا با چند                    
اليحه و مصوبه فرمال و متمم                

اما خامنه  .  مسئله را حل ميکردند     
اى ها و موسوى ها ميدانند که                 

معضل هجوم   .  معضل اين نيست    
جامعه براى پس زدن بختک                   

همان معضلى که      .  اسالمى است  
خامنه اى ميخواهد با سياست                  
اعدام و کشتار خيابانى به آن                    
پاسخ دهد و موسوى فکر ميکند            
اين سياست خيرش را رسانده و            

 .  ديگر کارساز نيست

 

قانون واقعى اما در هر جامعه اى        
نه قانون نوشته شده بلکه قانون              
نانوشته يعنى تناسب قواى سياسى      

کدام حکومت در حال زوال     .  است
را ميشناسيد که در درون آن                    

 ،پرچمداران اتکا به قانون اساسى      
 و  ،"دفاع از سنگر قانون اساسى     "

پالتفرم متکى شدن به قانون جلو          
صحنه نيامده باشند؟ چرا قبل از            
وقوع بحرانهاى سياسى مدافعان          
قانون اساسى در مرخصى اند و           
چرا درست در همين مواقع                      
بحرانى است که اين پرچم                         
برافراشته ميشود؟ قبول صورت        
مسئله در شکل ظاهر و فرمالى             
که توسط رسانه ها و جناح هاى            

 

 ...دو جناح " قانون گرائى"راز 

حکومتى طرح ميشود تنها يک                  
اشتباه است    .  بيراهه سياسى است      

 –اگر تصور شود جنبش ملى                      
طرفدار "  دگرانديشان"اسالمى و        

قانون اساسى و مبارزه مسالمت                
آميز از سر نازک دلى سياسى شان         
است که زير چادر قانون خود را              

 اين آخوندهاى        ،خير.  پيچانده اند   
معمم و مکال در دفاع از قانون                    
مسيرى را جستجو ميکنند که                      
سازش در ميان جناحهاى متفرقه             
بورژوائى و حتى انتقال قدرت در           
باال بصورت بهداشتى و بدور از              
دخالت مردم توسط خشن ترين و              
بى اعتبارترين و فاسدترين عناصر       

نماز وحشت  .  سياسى صورت گيرد   
و ارکستر دسته جمعى اين حضرات    

در مقابل     "  خشونت مردم    "عليه     
سردار رادن ها و اوباش سرکوبگر       
و متجاوز از سر قانونگرائى و                  

 بلکه    ،مسالمت جوئى شان نيست          
دقيقا منفعتى است که وجود خامنه            
ايها و رادن ها و حفظ اساس نظم               
سرکوب و خشونت سازمانيافته                
دولتى را جزو ضرورى بقاى                    

 . سياسى خود و نظامشان ميدانند

 

واقعيت اما اينست که عروج                        
راديکاليسم توده اى خشت خشت              
کاخ اسالم و سرمايه را لرزانده                 
است و مدافعين اين نظم دسته                      

عروج .  جمعى قالب تهى کرده اند         
راديکاليسم به معنى شکست و                    
نامربوط شدن اجتماعى همه شان            

بايد در پس دست و پا زدن             .  است
براى قانون و اجراى قانون و بيانيه        

" خشونت مردم  "هاى پرشور عليه       
 قانون واقعى روز يعنى     ،دست خالى 

قانون .  تناسب قوا را جستجو کرد          
واقعى حکم بر پايان دوران وحشت        

قانون واقعى حکم      .  اسالمى ميدهد  
بر شکست پرچمداران قانون                      

قانون واقعى بر          .  اساسى ميدهد    
منافع اساسى توده ميليونى مردم               

. براى نفى اختناق و فقر تکيه دارد          
قانون واقعى پرچم آپارتايد اسالمى        

قانون .  و نظمش را تمام شده ميداند        
واقعى با پاى خود و با فرياد خود و          
در مجمع ميليونى خيابانى اعالم               

اين قانون واقعى عليه         .  شده است  

١٣۴شماره   
اين قانون     .  قانون اسمى است        

واقعى براى نفى حکومتى است          
که خود را در کرست کريه قانون     

در ايران    .  اساسى پيچانده است      
جنگ برسر اجراى قانون                       

 در باال     ،حکومت اسالمى نيست    
جنگ برسر بقاى نظام و در                   
پائين برسر سرنگونى حکومت          

 . اسالمى است

 

 توهم سازش 

 ١٧با صدور بيانيه شماره                       
موسوى خيلى ها موسوى را متهم     

بايد تاکيد    .  کردند"  سازش"به    
در مورد     "  سازش"کرد لفظ          

 اشاعه توهم به      ،سياست موسوى 
سازش .  جناحى از حکومت است    

در ميان اردوى ارتجاع نه جديد          
است و نه فاکتورى تعيين کننده            
در استراتژى اردوى سرنگونى         

آنها که از    .  طلب محسوب ميشود   
سازش موسوى عصبانى اند تنها       
دارند توهم قبلى خود را به                       
موسوى و راه حل او بنمايش                 

مگر پالتفرم موسوى      .  ميگذارند
چيزى جز سازشى در باال براى         
مقابله با تهاجم در پائين بوده                   
است و مگر پيروزى اين پالتفرم       
چيزى جز دفاع از نظام اسالمى         

 و راه حلى براى بقاى آنست؟ 

 

اما در خود حکومت نيز سازشى        
زمان براى       .  متصور نيست      

باالخره .  سازش گذشته است           
جويبار شفاف   "خامنه اى همان        

مورد اشاره موسوى را     "  کوچک
محاکمه سران  "فتيله  .  اجابت کرد 

پائين آورده شد و چند                 "  فتنه
عنصر قاتل و وردست را موقتا           
به پشت صحنه بردند تا شايد                  
پتانسيل نارضايتى در جامعه را          

تريبونهاى حکومتى    .  مهار کنند   
اعدام بايد    "که جملگى شمشير          

در هوا ميچرخاندند              "  گردد
! شدند"  قانونگرا"ناگهان همه         

متقابال سران و رهبران                            
خودگمارده يکى پس از ديگرى          
عليه انقالبيگرى و ضد                              
اسالميگرى مردم بيانيه صادر            

 نفرى که کلى          ۵بيانيه    .  کردند
توسط جماعت هوادار رژيم در           
خارج تر و خشک شده بودند                 

اين مرتجعين که    .  بسيار گويا بود   
دست شان به خون آلوده است و           

" اتاق فکر جنبش  "ظاهرا خود را    

 حتى سفره شان       ،محسوب ميکنند  
 –را با متحدين ثابت توده اى                   

جمهوريخواه غير        –اکثريتى      
اينهم پاسخ    .  اسالمى جدا کردند      

سالها سوارى دادن و سينه چاک           
کردن و تئورى بافى در دفاع از            
حکومت اسالمى و فحاشى به                 

لياقت !  مخالفين انقالبى حکومت      
 !   نوش جانتان. تان همين است

 

اما همزمان بيدادگاههاى حکومتى     
يکى بعد از ديگرى به جان                       
زندانيان سياسى و مخالفين                       

سياست اعدام   .  حکومت افتاده اند    
لبه تيز   .  و ترور وسعت ميگيرد       

" اعدام بايد گردد  "قمه چرخانى و     
بيش از پيش بسوى مخالفين                     

نظام متمرکز   "  معاند و محارب    "
مسئله بقاى نظام و مقابله               .  شد

دسته جمعى با سرنگونى طلبى             
عريان تر از هر زمان توسط                  

و "  قانون اساسى    "پرچمداران     
. بدست گرفته شد    "  جامعه مدنى  "

نمايش کالهبردارى سياسى به ته        
خط رسيد و شمشيرها از رو بيش        
از پيش عليه مردم مخالفى بسته            
شد که نخواستن شان اين جماعت         

 . را بجان همديگر انداخته است

 

 آيا فرجى ميشود؟ 

نتيجه اين تمرين دمکراسى                      
اسالمى در درون خانواده نظام و         
قسم خوردن به قانون و ولى فقيه           
چيست؟ آيا موفق به کنترل و                   
مهار بحران خواهند شد؟ در باال           

به "  اجراى قانون اساسى    "پرچم   
پرچم محوريت ولى فقيه بعنوان           
يک رکن مهم قانون اساسى تبديل        

 . شد
 

اصال مگر تمام فرياد و ادعای         ("
ما اين نبود که قانون اساسی که              
چارچوب نظام و خون بهای مردم      
است بايد در جامعه پياده شود؛               
قانون اساسی با همه لوازم و                    

هم .  ضوابطش؛ نه بخشی از آن          
اصل واليت فقيه که در قانون                 
اساسی است مورد قبول و احترام        
ماست و هم فصل سوم قانون                   
اساسی که در باب حقوق ملت                 

 ). سخنان خاتمى." است
 

قانون اساسى و    "تا همينجا جنبش     
٣صفحه تابع کردن           



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما .  دفن شد "  ولى فقيه به قانون   
در پائين شعار مرگ بر خامنه         
اى در همه جاى تهران وسيعتر       
از هر زمانى در همين روزها          
بر در و ديوراها و کيوسک ها         

. و تابلوهاى تبليغاتى نوشته شد       
در باال در مقابل خامنه اى                   
کرنش و تعظيم ميبنيم و در                 
پائين تهاجم به و نفى خامنه اى         

 . بعنوان سمبل نظام اسالمى
 

و "  آشتى ملى"آيا خيل معماران  
جماعت اپوزيسيون اسالم زده        

" ضد خشونت     "که روضه            
ميخوانند اين معادله را                          
نميشناسند؟ چرا ميشناسند و              

پس نتيجه   .  خوب هم ميشناسند    
اين آتش بس در باال قرار است         
به کجا ختم شود؟ آيا سکوت در        
مقابل کشتار و اعدام مخالفين            
سندى است که همه پاى آن را            
امضا کردند تا نظامشان بماند؟        
آيا همه پشت پالتفرم خامنه اى         
براى بقاى نظام بسيج شده اند؟         
ترديدى نبايد داشت که                           
قانونگراترين و مدنى چى ترين     
اين جماعت اگر خودشان                    
سرکار باشند مثل جناب خاتمى       

با مخالفين    "  زبان امنيتى   "با    
سابقه همه      .  برخورد ميکنند     

شان مملو از خونريزى و                    
جنايت است و براى بقاى نظام         
منحوس شان دست به هر کارى      

اما مسئله اينست که            .  ميزنند
منشا بحران در باال برسر                    
درجه پايبندى به قانون و ولى           
فقيه و قانونيزه کردن ولى فقيه         

 منشا بحران در پائين و         ،نيست
بن بست همه جانبه حکومت              

و باالخره ماشين کشتار       .  است
خامنه اى در ايندوره از هيچ              
جنايتى دريغ نکرد و وسط                  
خيابان فلج و زمينگير و بخشا          

 . خلع سالح شد
 

ترديدى نبايد داشت که مردم              
براى موسوى نيامده بودند تا             
حاال با سازش وى به خانه شان        

خود خامنه اى و              .  برگردند
 حتى    ،موسوى و سران رژيم         

 چنين تلقى    ،بدبين ترين هايشان   

 

 

 ...دو جناح " قانون گرائى"راز 

جنبش بقاى نظام      .  اى ندارند  
که خود را در زرورق                        

" اجراى قانون اساسى                    "
 با بيانيه موسوى    ،پيچانده است 

از خامنه اى اعاده حيثيت کرد       
و خامنه اى هم به چاقوکشانش       

. گفت که فعال کمى آرام باشيد        
طرفداران قانون         "جنبش         
خامنه اى را به شعار      "  اساسى

ترجيح "  مرگ بر خامنه اى      "
خامنه اى اين پيام را                .  داد

گرفت و کارت عضويت                   
درون خانواده نظام را براى           

. اين جماعت موقتا تمديد کرد        
اين بده بستان باالئى ها هيچ             

 در   ، مطلقا هيچ نقشى        ،نقشى
همه شان    .  مهار مردم ندارد      
اين وقت      .  اين را ميدانند          

خريدن است براى تجديد قوا           
در داخل و تاثيرگذارى بر                
تبليغات رسانه ها و سياست             

 . دولتها در خارج

 

ائتالف پوک طرفداران قانون       
 و امروز بشمول                  ،اساسى

 ،خامنه ايها و شريعتمداريها          
بسرعت خود را در مقابل                 

مرگ بر جمهورى          "شعار     
دو جناح      .  ميبيند"  اسالمى

بسرعت خواهند ديد که نتيجه        
آتش بس موقت شان تاثيرى             
در اراده انقالبى مردم براى            
بزير کشيدن نظام اسالمى                

لذا مجددا دعواها   .  نداشته است 
 بحران تشديد           ،باال ميگيرد     

 و هر يک مانند فنرى         ،ميشود
که موقتا جمع شده است به                

. جاى اول خود باز ميگردد             
نکته ظريف اينست که زمان          
بيش از پيش گذشته است و               
ديگر خنثى کردن آخرين تيک      
تيک هاى بمب ساعتى مردم           

 . عملى نيست

 

جنبشى "  جنبش قانون اساسى   "
. قالبى براى نجات نظام است       

در ايران مسئله برسر نابودى        
جمهورى اسالمى و انحالل            
قانون و روشهاى اسالمى در         

 . *    جامعيت آنست

١٣۴شماره   
 

 ،  گزارشى از تهران
 

 ! مرگ بر خامنه ای شعار روز تهران
 

مبارزه و اعتراضات گسترده مردم در تهران بر عليه حکومت اوباش اسالمی             
در چند ماه گذشته شعارنويسی عليه           .  در اشکال متنوع با قدرت ادامه دارد            

اما در    .  جانيان حکومت اسالمی در سطح شهر تهران رايج بوده است                           
روزهای اخير با ابتکار سراسری مردم و بخصوص جوانان ناراضی و                           

" مرگ بر خامنه ای    "مبارز جای جای در و ديوارهای شهر تهران از شعار               
 ،حکومت اسالمی و خامنه اى که مرتبا پيام سرنگونى را ميشنود                .  ميدرخشد

 کليه  ،در وحشت از مرگ محتوم خود و برای مقابله با اين اقدام انقالبی مردم                
خودروهای گشتی مزدوران نيروی انتظامی را مجهز به  سطلهای رنگ و                     

عوامل مزدور نيروی انتظامی با سرافکندگی در حاليکه               .  فلچه نموده است    
 . رنگ بر شعارهای انقالبی ميمالند مورد تمسخر مردم اند

 

. تعرض به تجسم نظام جنايتکار جمهورى اسالمى است        "  مرگ بر خامنه ای   "
 يعنى نابود باد      ،يعنی مرگ بر حکومت فقر و فالکت          "  مرگ بر خامنه ای     "

نظام آپارتايد جنسی و ضد زن، يعنى مرگ بر حکومت اسالمی و عصاره                       
در عين حال جواب    "  مرگ بر خامنه ای   !  "قاتل و متعفن و منفورش خامنه ای      

رد و کوبنده مردم به جان آمده و بشدت تشنه آزادی و برابری و رفاه به تالش                   
مزورانه جناح مغضوب حکومتى است و جريانات ملى اسالمى است که                          

اين پاسخى  .  اينروزها تالش ميکند حساب خامنه اى و احمدى نژاد را جدا کنند            
به کليه نيروهای دست راستى اعم از سلطنت طلبان و جبهه ملی چيها و                              

خشونت "اکثريتى است که اينروزها با ساز          –جماعت ملى مذهبى و توده ای        
کسانى که کارنامه سياسى شان چيزى        .  دست بدامن خامنه اى شده اند       "  نکنيد

جز شراکت در جنايت همراه خامنه ايها و يا دفاع از حکومت خامنه ايها نبوده                
 يعنى اين بند     ،يعنى مردم راه خودشان را ميروند      "  مرگ بر خامنه اى    .  "است

 .  جمهورى اسالمى را سرنگون ميکنيم،و بست ها فايده ندارد
  

  نازنين اکبری فعال حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ ژانويه ١١ – ١٣٨٨ ديماه ٢١

ران                ونى در اي ن پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز ک
قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان          
ه                         ا ب ى خود پ ست ي ال يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسي
ات                     ان ا جري ي ان گذارد،  ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى ب

ه ای               –اپوزيسيون راست و ملی      ه و حاشي اسالمی را ايزول
م اسالمى                            ه رژي ي ل ه ع ع مردمى ک ا، توده وسي کرده و ثال
بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعنوان        
حقق                      ل ت اب ه و ق ان ن ي يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعب

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. بنگرند

!دست مذهب از سر زندگى مردم کوتاه  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عاشورای جمهوری اسالمی فرا         
چهره هايشان        .  رسيده است       

يک .  پريشان و هراسان است            
جناح نعره ميکشد، جناح ديگر              

هر دو عاجز و               .  قمه ميزند    
درمانده چشم بهم دوخته اند و                  

. دشمن را بيکديگر نشان ميدهند          
جناح هار حاکم     .  راهی نمی يابند    

به آسانی کنار نميرود، در واپسين       
تالش ها ميکوشد هر آنچه را                  

جناح .  بتواند با خود به گور ببرد        
مغضوب با ترس و لرز به اين               
شرايط مينگرد و عاجزانه دست          

" پدر غضبناک     "آشتی بسوی           
ملتمسانه .  دراز کرده است               

رحم و مالطفت و           "درخواست    
دشمن، اما هر روز    .  ميکند"  مدارا

قويتر، با اعتماد به نفس بيشتر،             
مصمم تر و شاداب از پيشروی             
های تاکنونی خويش، خصومت           
آشتی ناپذير و نفرت عميق و                   
ديرينه خود را صريح تر و                       

ضد .  آشکار تر به نمايش ميگذارد     
عاشورا هم برای مردم      تظاهرات  

و هم برای رژيم اسالمی يک                  
 .نقطه عطف بود

 
 جبهه نظام

دو جناح نظام به يکديگر در                    
مورد وخامت اوضاع و سقوط              
قريب الوقوع رژيم هشدار                        

 : ميدهند، هر يک از منظر خود
 
بدون مجامله بگوئيم و بپذيريم            "

آه امروز آن خطر رخ نموده و             
البته ما چه   .  همه را تهديد مي آند     

بخواهيم و چه نخواهيم چه بپذيريم      
و چه نپذيريم زنگ خطر به صدا         

خطر زنگ می زند     .  درآمده است 
اما برای ورود اجازه نمی گيرد و        
منتظر باز شدن در هم  نميماند               
حتی از در بسته هم وارد می                   

گستاخی ها و اهانت ها          ...  .شود
به مقدسات بسيار زياد شده و                   
ترديد نبايد آرد آه اين روند به               

هيچكس .  نفع آشور و ملت نيست      
نبايد از شعارهای گستاخانه ای آه      
عليه مقدسات دينی و ملی و                      
حاآميتی داده می شود خرسند                

 اين سيل آه به راه افتاده                 .باشد

عاشورای جمهوری اسالمی و 
 سناريوی آلترناتيو سازی

 آذر ماجدی

اگر متوقف نشود همه چيز را با                 
خود می برد و گزينشی عمل                       

اين گستاخی يكباره       .  نخواهد آرد   
متولد نشده نتيجه عملكردهای                     

هرچه زودتر بايد      .  ناصواب است  
ريشه ها را شناخت و سوزاند تا                 
جلوی اين سيل بنيان آن گرفته                   

سرمقاله روزنامه جمهوری   "  (.شود
راه باز  " دی، با عنوان      ١٠اسالمی  

 .)خط تاکيد از ما است." است
 

نماينده خامنه ای در سپاه، آخوند               
علی سعيدی اوضاع را چنين                      

 :توصيف ميکند
 
در فتنه امروز صحنه را ببينيد آه       " 

آغازگر فتنه چه آسانی بودند اما               
... ادامه دهندگان چه آسانی هستند         

امروز ديگر دور از دست عوامل            
فتنه در رفته و ادامه فتنه به دست              

به نحوی آه اين افرادی      .  آنها نيست 
های تهران و در روز        که در خيابان  

عاشورا آشوب آردند برای حرف          
فالن آقا آه فتنه را شروع آرد تره            

آنند يعنی اگر آه آن آقا        هم خرد نمی  
بگويد ما شما را قبول نداريم اين                
ادامه دهندگان نيز خواهند گفت آه          

برخی ...     .ما هم تورا قبول نداريم      
گويند به هر دو طرف         از آقايان می   
آنيم آه آوتاه بيايند اما         نصحيت می 

گوييم شما قضيه را اشتباه               ما می  
زيرا درگيری ديگر بين       .  ايد   گرفته

ادامه .  موسوی و احمدی نژاد نيست     
دهندگان فتنه از همه چيز عبور                 

اند و هويت انقالب،                                  آرده
ترين ستون انقالب و                          اساسی

 ."اند آرمانهای امام را نشانه رفته
 

هر دو جناح مرگ را در مقابل                   
الب قدارند   .  چشمان خود ديده اند        

آخرين کارت ها را          .  تهی ميکنند   
اين تمهيدات    .  روی ميز ميگذارند     

اما بيشتر حکم تير در تاريکی را              
شده "  خاک بر سر    "هر دو     .  دارد
يکی از روی استيصال نعره           .  اند

" آشتی ملی  "ميکشد، ديگری برای      
اما هر دو در مقابل        .  التماس ميکند 

بخوان مردمی    "  (ساختار شکنان   "
هر چه ميخواهند    )    سرنگونى طلب 

بگويند، زمين و آسمان را بهم                     
بدوزند، اما اکنون همه ميدانند که             

١٣۴شماره   
نيست؛ "  حفظ نظام گزينه   "ديگر  

 .چون نميتواند باشد

 

 جبهه مردم
 ٧  -۶اوضاع جامعه در عرض         

. ماه کامال متحول شده است                   
شرايط با شتاب خارق العاده                  

مردم قادر شده اند    .  متحول ميشود 
بر ترس و هراس خود از اين                 

ديگر .  هيوالی وحشی چيره شوند   
حاضر نيستند که صحنه نبرد را         

هر بار عقب می            .  ترک کنند   
نشينند تا قوی تر، متحد تر،                     
راديکال تر و عزم جزم تر کرده         

از قدس به     .  پا به ميدان بگذارند      
 آذر و سپس            ١۶ آبان تا            ١٣

.  ماه گذشته است      ٢عاشورا فقط     
اما اوضاع جامعه قابل بازشناسی     

بسياری پل ها پشت سر          .  نيست
هم مردم و هم جمهوری اسالمی         

ديگر بهيچ     .  خراب شده است        
 ماه  ۶قيمتی نميتوان جامعه را به       

 . همه اينرا ميدانند. پيش بازگرداند

 

نفرت سی سال انباشت شده مردم       
سی .  ديگر سر ريز شده است            

سال سرکوب و جنايت، فقر و               
فالکت، زن ستيزی و بيحقوقی،          
حکومت مذهبی و آپارتايد                       
جنسی، فقدان شادی و يک                       
زندگی انسانی، مردم را به جنگ       
نهايی با رژيم اسالمی کشانده               

مردم تا اين نظام را                    .  است
سرنگون نکنند، کوتاه نخواهند            

اين آتشی که شعله هايش              .  آمد
دارد تمام ارکان نظام اسالمی را        
به آتش ميکشد، از نفرت و                      
خصومتی عميق و قديمی زبانه           
کشيده است و به آسانی خاموش           

مردمی که سالها در      .  نخواهد شد 
کمين رژيم نشسته بودند، اکنون          

اين .  وارد صحنه جنگ شده اند         
جنگ آخر مردم با جمهوری                 

مردم در اين جنگ    .  اسالمی است 
رو در رو و نابرابر قدرت خود           

ظرفيت های   .  را باز شناخته اند      
بيکران و انقالبی قدرت خود را          

از اين رو است که         .  دريافته اند  
سالح ارعاب کارآيی خود را از         

از اين رو است     .  دست داده است   
که زندان، شکنجه، تجاوز و                  
اعدام ديگر برای رژيم کارساز          

همبستگی عميق و هيجان      .  نيست
انگيزی در ميان مردم شکل                   

روانشناسی جامعه    .  گرفته است   

 . بکلی دگرگون شده است

 

 بی اعتباری نقطه سازش ها
از اين رو است که بيانيه های                  
رنگارنگ سران سبز اسالمی               
يکی پس از ديگری ظهور نکرده        

موسوی و شرکاء     .  سقوط ميکنند  
هيچ اهرمی برای خاموش کردن         

. آتش خشم و نفرت مردم ندارند            
مردم برای آنها تره هم خرد                      

اراجيف خاتمی و نامه          .  نميکنند
کروبی نيز به همان زباله دانی              

اتاق .  " موسوی ١٧افتاد که بيانيه     
اين نام     (سبز اسالمی         "  فکری

"  تن  ۵"شيک و امروزی همان          
در خارج کشور نيز                  )  است

مشغول خودفريبی و خوش خيالی      
تصور ميکند که در حفظ           .  است

نظام منحوس اسالمی ميتواند نقش     
می انديشد که ميتواند       .  بازی کند  

توری زير موسوی پهن کند تا                
اش را  "  آشتی ملی "بنوعی بيانيه    

 : نجات دهد
 
همگی ما بر نقش رهبران جنبش      "

سبز در ايران که عمال نقش                      
تاکيد    محوری و مرکزی دارند،       

تمام داريم، باور داريم که اين                 
جنبش بدون رهبری به سامان                

آقايان موسوی، کروبی   .  نمی رسد 
و خاتمی به شايستگی ثابت کرده          
اند که از چنين توان و تدبيری                 

از سوی ديگر         .  بهره ور اند        
رهبران جنبش سبز در ايران                  
مالحظات و محذورات مشخصی       

از اين رو ما اين توجه را          .  دارند
داشتيم که مبادا در ميان بدنه                    
جنبش سبز و رهبری آن فاصله             

تفاوتی که در ميان    .  ای ايجاد شود  
بيانيه ما و بيانيه هفدهم مهندس               
موسوی مشهود است برای                      

. ...  پرکردن چنين فاصله ای است    
در مورد هنگام انتشار بيانيه هم،          

نقطه نظر          
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چنان که  .  های متفاوتی وجود دارد 
می دانيد برخی بيانيه موسوی را         
به نوعی پس روی ازمطالبات               
جنبش سبز تلقی کردند، که البته            

بيانيه ما هر      .  تلقی نادرستی بود     
گونه ابهام و مجال سوء استفاده را   

عطااهللا "  (.بر طرف کرد                 
مهاجرانی در گفتگو با سايت                  

 تن و       ۵جرس در مورد بيانيه             
 .)جنبش سبز اسالمی

 

 آلترناتيو سازی درباری

عمر رژيم اسالمی به پايان رسيده      
اين واقعيت را همه                    .  است

اين حقيقت     .  تشخيص داده اند         
شيرين را در وجنات ترسان و               
پريشان کار بدستان رژيم اسالمی       
و جناح مغضوب ميتوان ديد، در         
شجاعت و پيشروی های چشمگير     
مردم ميتوان تشخيص داد، رسانه       
ها و دولت های غرب نيز آغاز             

هر روز   .  به اذعان آن کرده اند         
يک رسانه جديد سوت پايان نظام        

. اسالمی را به صدا در مياورد              
قدرت بيکران مردم در مقابله با            
اين نظام قاتل و وحشی باالخره             
اين حقيقت جان سخت را در مغز         
تمام ناظران و تحليل گران بومی         

لذا بنظر   .  و غيربومی فرو کرد        
ميرسد که آلترناتيو سازی ها دارد       

 . جان ميگيرد

 

نوشته جفری گدمين، رئيس راديو      
از (راديو آزادی،         /اروپای آزاد    

) نهاد های رسمی دولت آمريکا            
 را     »فارين پاليسی    «در مجله          

ميتوان خصلت نمای اين شرايط           
وی پس از گفتگو با شيرين       .  ناميد

عبادی در مورد تحوالت اوضاع        
 :ايران چنين مينويسد

 

خانم عبادی تاکيد می کند که                 "
 »عمر اين رژيم به سر آمده                 «

مگر آن که به سرعت و به شکل            
بسيار محسوس، سياست و جهت         

.  ... گيری های خود را تغيير دهد       
با شنيدن سخنان شيرين عبادی،            
می توان دريافت که وضعيت                 

 

عاشورای جمهوری اسالمی و 
...سناريوی آلترناتيو سازی   

سياسی ايران از زمان انتخابات                
رياست جمهوری تا به امروز،                  

به اعتقاد   .  چقدر متحول شده است       
اين برنده جايزه صلح نوبل، رژيم           
جمهوری اسالمی ايران آخرين                
روزهای عمر خود را سپری می             

می توان ديد که هم زمان با        .  ...  کند
تشديد بحران سياسی در ايران،                 
مواضع خانم عبادی نيز دستخوش          

خانم عبادی در   .  ...  تغيير شده است  
مجموع به سياست خارجی فعلی              

وی از  .  دولت آمريکا اميدوار است    
مدافعان باراک اوباما است و معتقد        
است که رئيس جمهوری آمريکا به        
موازينی مثل حقوق بشر و ارزش           

. های آزادی خواهانه پای بند است          
بعيد است که يک زن با ديدگاه            ...  

های سکوالر، بتواند در شرايط                
فعلی، رهبری مناسب برای جنبش         
اعتراضی ايران باشد، اما شکی               
نيست که حکومت ايران به شدت از       
فعاليت ها و نفوذ خانم عبادی                       

 ."هراس دارد

 

گيدمن تحليل خود را با اين توصيه          
اگر :  "به دولت آمريکا پايان می برد 

گروه حاکم بر ايران، به پايان                      
روزهای حکومت خون بار خود              
رسيده اند، دولت آمريکا و                             
متحدانش بايد به فکر تجديد نظر در        

گوش سپردن به   .  سياست خود باشند  
نظرات شيرين عبادی می تواند                 

 ."نقطه آغاز خوبی باشد

 

دول غربی، بمنظور حفظ منافع                
خويش و ممانعت از شکل گيری و          
قدرت گيری چپ و کمونيسم،                     
همواره مشغول کشف و ساختن                
آلترناتيوهای درباری برای نظام             

سی .  های در حال سقوط  هستند             
 –سال پيش مهندسی اجتماعی                    

سياسی غرب به قدرت گيری                      
. اسالميست ها در ايران انجاميد              

تالش برای ممانعت از قدرت گيری      
چپ در ايران، دول غربی را به                
تکاپوی شکل دادن به يک آلترناتيو        
ضد انقالبی در مقابل خيزش                       

 ١٣۵٧انقالبی مردم در سال                       
حاصل اين تحرکات               .  انداخت

١٣۴شماره   
ارتجاعی روی کار آمدن نظام             
اسالمی در ايران و سی سال                  
کشتار و سرکوب وحشيانه مردم        

 .بود

 

طی اين سالها دول غربی با                    
قاطعيت از جريانات اصالح                 

در .  طلب حکومتی دفاع کرده اند     
ماه های اخير نيز از همين                       

اکنون .  سياست پيروی نموده اند      
که سقوط قريب الوقوع رژيم                
اسالمی بر همه آشکار شده است،      
تالش برای شکل دادن به                         
آلترناتيوهای ارتجاعی و                         
ضدانقالبی دگربار فعال شده                

چند سال پيش زمانی که           .  است
کميته صلح نوبل بعنوان يک                 

که ضمن دفاع از      "  زن مسلمان "
اسالم از حقوق زنان دفاع کرده           
به خانم عبادی جايزه داد، ما                   
اعالم کرديم که اين تالشی برای         

" آن سان سوچی       "ساختن يک        
. اسالمی برای مردم ايران است        

ظاهرا دولت آمريکا و غرب اين          
اما .  گزينه را امتحان خواهند کرد      

اين يک خيال خام و باطل بيش               
مردم نه تنها رژيم منحوس     .  نيست

اسالمی را به زير ميکشند، بلکه          
از اينگونه آلترناتيوهای ارتجاعی      

" ترشی"که چند سالی است غرب      
. انداخته نيز عبور خواهند کرد             

مردم خواهان آزادی، برابری و           
مردم .  رفاه همگانی هستند               

ميخواهند که بر روی ويرانه های       
نظام جنايتکار اسالمی يک                      

ما .  نظامی آزاد و برابر بسازند          
کمونيست های کارگری تضمين         
ميکنيم که مردم بتوانند به اين                  

. آرزوی ديرينه خود دست يابند            
سازماندهی يک انقالب کارگری        
و برقراری يک جمهوری                        
سوسياليستی تضمين کننده آن                
دنيای بهتری است که مردم در              
آرزويش اين چنين قهرمانه به                

. جنگ رژيم اسالمی رفته اند                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

 . دست بکار اين امر خطير است

 

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

 !ببينيد
 
 
 

Www.wupiran.org 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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رژيم اسالمى رژيم اعدام و                      
سرکوب و کشتار دسته جمعى               

اين حکومت با قتل عام              .  است
 با زندان و شکنجه و        ،سرکار آمد 

 ،اعدام به عمر منحوسش ادامه داد     
و با تداوم همين سياست ميخواهد         

امروز که جهانيان        .  سرپا بماند   
صداى اعتراض و مبارزه انقالبى      

 ،در سراسر ايران را را شنيدند            
امروز که مردم تصميم گرفتند به         
اين دوران وحشت و جنايت پايان        

 حکومت اسالمى در                       ،دهند
خيابانها و زندانها جنايت ميکند و        

. وعده جنايت سهمگين ترى ميدهد    
 ، اروميه     ، اصفهان     ،در تهران     

 سيستان و             ، کرمانشاه      ،اهواز
 ،بلوچستان و هر گوشه ايران                

جنايتکاران حرفه اى و                               
بيدادگاههايشان برنامه قتل عام             
فرزندان ما و مخالفين سياسى را          

جمهورى اسالمى     .  پيش ميبرند    
تالش دارد با سرکوب خونين                 
مخالفين صداى اعتراض به سه            
دهه فقر و نابرابرى و تبعيض و            
ستم و اختناق و ارتجاع را درهم           

 

 !پيام به مردم آزاديخواه و انقالبى کردستان
 

  !سياست اعدام را با جنبش توده اى ضد اعدام پاسخ دهيم
 

 نسرين رمضانعلى

اما اين سياست دير زمانى          .  بکوبد
است که شکست خورده و بايد                     
آخرين تالشهاى مذبوحانه اين                    
حکومت مرتجع اسالمى را با                     

 . قدرت درهم بشکنيم

 

مردم آزاديخواه و انقالبى                             
 ! کردستان

سياست اعدام رژيم اسالمى سياستى     
مختص مخالفين سياسى و فعالين             

اين .  مدنى در کردستان نيست               
براى خنثى  .  سياستى سراسرى است  

کردن و شکست اين سياست بايد               
صداى ما مردم در کردستان با                   
صداى مادران و خانواده هاى                    
زندانيان سياسى و مردم مخالف                
حکومت اسالمى در سراسر ايران         

بايد در هر سنگر             .  گره بخورد    
مشخص حرف دل همه را بزنيم و           
حکومت را يکصدا مورد تهاجم                

بايد اعتراض ما مبشر       .  قرار دهيم  
الگوئى از همبستگى و همدردى و          

. انقالبيگرى در سراسر ايران باشد       

١٣۴شماره   

اين شرط پيشروى مبارزه ما و            
شرط تقويت جنبش سراسرى               
عليه اعدام و براى آزادى فورى          

مسئله .  کليه زندانيان سياسى است   
را بايد در جامعيت آن ببينيم و               
پاسخى محکم و سر راست و                 

نبايد اجازه  .  توده اى به آن بدهيم      
دهيم که در مبارزه براى آزادى           
زندانيان سياسى و مقابله با                      

 چه توسط                 ،سياست اعدام        
حکومت مرتجع اسالمى و چه             

 هر   ،توسط جريانات تنگ نظر        
 . گونه شکافى ايجاد شود

 

دعوت و فراخوان من اينست که         
 اجتماعى و      ،کليه فعالين سياسى     

 خانواده هاى زندانيان                 ،مدنى
 ، جوانان و زنان مبارز          ،سياسى

در صفى واحد و هماهنگ بميدان      
حرف ما بايد ساده و                  .  بيايند

. روشن و بدون تفسير باشد                    
! فرزندان ما را آزاد کنيد                          
! زندانيان سياسى را آزاد کنيد              
! احکام صادره بايد لغو شود                 

 ! مجازات اعدام بايد فورا لغو شود

 

من مردم آزاديخواه و انقالبى                  
 ، جريانات سياسى                 ،کردستان

 وکال و کانونهاى    ،فعالين اجتماعى 
 و نهادهاى        ،فرهنگى و سياسى       

مختلف را دعوت ميکنم که در               
جنبش اعتراضى سراسرى عليه         
اعدام زندانيان سياسى سهم ايفا              

فرصت تنگ است و هر             .  کنند
روز عزيزى را به سلول اعدام             

قصابان اسالمى دشنه           .  ميبرند
هايشان را تيز کردند و آخرين                

. تالشهايشان را براى بقا ميکنند          
نگذاريم بقاى ننگين جمهورى               
اسالمى روى دوش قتل عام                     
زندانيان سياسى و مخالفين                       

با مبارزه          .  صورت گيرد         
سراسرى و متحد و توده اى                     
سياست ارتجاعى اعدام را درهم          

 . * بشکنيم

 

 !مرگ بر بسيجی، مرگ بر ديکتاتور
 اعتراضات شبانه ضد حکومتی در شهرک آپادانا تهران

 

 از چندين شب گذشته اعتراضات شبانه مردم شهرک آپادانا در پشت بامها و کوچه و خيابان، عليه حکومت اوباش اسالمی دوباره                       ،بنا به خبر دريافتى   
 حضور گسترده مردم در پشت بامها و جوانان در کوچه و خيابانهای شهرک آپادانا                ، شب 10در روز جمعه هيجدهم ديماه از ساعت        .  شروع شده است  

 بسيار گسترده و پر شور و در عين حال برای سرکوبگران مزدور حکومت                        ،با شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر بسيجی، مرگ بر ديکتاتور                  
 . اسالمی در حاليکه با خشم و هراس نظاره گر اوضاع بودند کنترل ناپذير بود

 

.  در شهرک آپادانا سکونت دارند     ، که چند ماه پيش در تظاهرات ضد حکومتی به دست اوبا ش حکومت اسالمی به قتل رسيد                  ،خانواده سهراب اعرابی  
عالوه بر فشار مداوم نيروهای امنيتی حکومت اسالمی  در چند ماه اخير بر اين خانواده در هفته های گذشته نيز مادر سهراب بدست عوامل                                                  

مردم و جوانان شهرک آپادانا ميگويند هدف ما نابودی          .  اطالعاتی حکومت  برای گرفتن حق سکوت بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار گرفته است                 
 . حکومت اسالمی و حمايت از خانواده زنده ياد جانباخته سهراب اعرابی است

 

 نازنين اکبری فعال حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ ژانويه ٩ – ١٣٨٨ ديماه ١٩
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تصور ايران بدون جمهورى                  
اسالمى همچون رايحه اى خوش         
تن آدمى را نوازش داده و شادى           
و شعف وصف ناپذيرى در وجود       
هر انسان شريف، آزادى خواه و          

. با وجدانى را جارى ميسازد                  
امروز ديگر بر همگان روشن              
گرديده آه جنبش سرنگونى اينبار      
به خيابان آمده تا تكليف خود را با         
يكى از منفورترين و                                     
جنايتكارترين حكومتهاى تاريخ           
بشر يعنى جمهورى اسالمى و يك       
سر اصلى دو قطب تروريسم بين         
المللى يعنى قطب تروريسم                      

 .  اسالمى يكسره نمايند

 

 ،حدود سى و اندى سال پيش                   
بختك و اختاپوس جمهورى                     
اسالمى، برآمده از اعماق سياه و         
تاريك تاريخ، به آمك دولتهاى               
غربى به سردمدارى آمريكا و               
همينطور خيل روشنفكران ملى            
مذهبى با خرج  ميلياردها دالر،            
موفق شد با سوار شدن بر موج              

 مشهور    ۵٧آنچه آه به انقالب             
شد، قدرت سياسى را بدست                    
گرفته و تحت نام انقالب وظيفه             
سرآوب انقالب را، آه شاه در               
انجام آن ناتوان مانده بود به                      

از .  بهترين نحوى به پيش ببرد           
 ۶٠ خرداد       ٣٠ شهريور تا          ١٧

فرصتى بود آه اسالميون بقدرت        
خزيده نياز داشتند تا ارگانهاى               
سرآوب خود را آه طى پروسه            
قيام به يمن مبارزات مردم صدمه       

و تنها  .  ديده بود را بازسازى آنند     
بعد از دستگيريهاى وسيع،                      
شكنجه، زندانى آردن، اعدام و             
تيرباران دهها هزار نفر از                      
انسانهاى انقالبى و شريف و                   
آزاديخواه و برابرى طلب آن                  
جامعه، توانست انقالب را بخون         

 .  بکشد و سرکار بماند

 

اين جانيان اسالمى بيش از سى             
سال تمام، تن فروشى را به عنوان    
راه حل امرار معاش و زنده                     
ماندن در ابعاد ميليونى به                          
دختران، خواهران، زنان و                     

 

 ! جشن سرنگونى نزديک است
 

 مهدى طاهرى 

مادران ما تحميل آردند و هر آنگاه         
" جرم"آه اراده آردند آنان را به              

. تن فروشى سنگسار يا اعدام آردند      
سى سال تمام اعتصاب و اعتراض         
آارگران را سرآوب آرده و تسمه          
از گرده انسان آارگر و زحمتكش           
آشيده و بدينوسيله سودآورى افسانه      
اى سرمايه هاشان را تضمين                      

رهبران و فعالين آارگرى        .  آردند
را دستگير، زندانى، شكنجه و اعدام      

پدوفيليسم را قانونى آرده         .    آردند
چنان فقر بى حد و         .  و رواج دادند    

حصرى را به جامعه  تحميل آردند        
آه آم نبودند خانواده هايى آه با                 
ريختن سم در غذا و خوردن آن                  
بخاطر رهايى از شر گرسنگى ممتد      
و شرمندگى از روى فرزندان خود         
بخاطر ناتوانى در جوابگويى به               
نيازهاى غذايى آنان دست به                       

نصف جامعه را       .  خودآشى زدند   
عنوان شهروند درجه دو دادند و               

. آپارتايد جنسى را رسميت دادند              
آودآى را از آوآانمان ربوده و در         
ابعاد ميليونى آنان را  به آار                         
واداشتند تا گردن صاحبان سرمايه         

شادى آردن را جرم     .  آلفت تر شود  
اعتياد را سازمان         .  اعالم آردند    

دادند، اسيد به چهره زنان پاشيدند،          
با پونز حجاب را بر سر زنان                      
آوبيدند، در آوچكترين زواياى                
زندگى مردم دخالت آردند، براى            
مردم تصميم گرفتند چه نوع لباسى         

را "  حرام"بپوشند، موزيک را             
در واقع اگر آسى پيدا بشود       .  کردند

آه بتواند لحظه اى از حيات جنايت         
بار رژيم جمهورى اسالمى را نشان     
دهد آه در آن جنايت و خشونت به            
صورت سازمان يافته و در ابعاد              
گسترده وجود نداشته بايد او را به            
عنوان آاشف قرن شناخت و به او           

 .  جايزه داد

 

سى سال تمام با سپاه پاسداران، گله         
هاى بسيج، حزب اهللا  و ديگر                      
نيروهاى سرآوبگرشان سعى آردند    
قوانين اسالمى را با توسل به تهديد،       
شالق، سنگسار، دستگيرى،                       
شكنجه، تجاوز و اعدام به نرمهاى          
حاآم و پذيرفته شده جامعه تبديل               

اما نتوانستنند و مردم بدرست       .  آنند

١٣۴شماره   
اين رژيم وصله               .  نپذيرفتند

ناجورى به تن آن جامعه و دنياى        
 بوده و   ٢١ و   ٢٠امروز در قرن     

 را  ۵٧اينان توانستند قيام      .  هست
 مردم را به    ،سرکوب و پس بزنند   

 ولى      ،خانه هايشان برگردانند          
هيچگاه نتوانستند آرمانهاى                   

بدون .  بشرى را شكست دهند            
اغراق ميشود گفت در طول اين          
سه دهه در هيچ آشورى در                    
جهان به اندازه ايران در آن                     
اعتصابات  و اعتراضات                        
آارگرى و اجتماعى صورت               
نگرفته و در واقع جمهورى                   
اسالمى هيچ شبى را بسادگى                 

 .  روز نكرده است

 

 !نوبت ماست

تاريخ نشان ميدهد که هيچ                        
ارتجاعى و حتى هيچ خدائى                  

تاريخ نشان  .  هميشگى نبوده است  
ميدهد که دوران وحشت پايانى            
دارد و نوبت منکوب شدگان                  

حال نوبت ما         .  روزى ميرسد    
براى خالصى از شر    .  مردم است 

هيوالى آدم آش و انسان ستيز              
جمهورى اسالمى، براى بدست          
آوردن آزادى و برابرى و رفاه             
يكبار ديگر مردم  به ميدان آمده            

بار ديگر جنبش نميخواهيم         .  اند
در شرايط و اوضاع و احوالى              
جديد و با نسلى جديد و پيشرو با           

و چه با سمبه      .  قدرت بميدان آمد   
. پر زورى به ميدان آمده است              

اين مردم به جان آمده از  فقر و              
فالآت، از سياهى و تباهى را                
ديگر نميشود با شكنجه و تجاوز          
و اعدام به خانه برگرداند مگر             
اينكه جمهورى اسالمى را به                

 .زباله دان تاريخ سپرده باشند

  

 در ايندوره جديد اعتراضات               
شاهد بوديم که اپوزيسيون مجاز         

 بورژوازى      ،جمهورى اسالمى     
 -جهانى و خيل اپوزيسيون ملى          

اسالمى سعى آرده اند و ميكنند            
آه بگويند اين اعتراضات برسر        
تقلب در انتخابات و يا براى                    

اما خيلى زود   .  اصالح رژيم است  
مردم به آنها نشان دادند آه آنان            
به چيزى آمتر از سرنگونى                  

مردم دار و        .  رضايت نميدهند   
دسته ميرحسين موسوى، آروبى،    
خاتمى، اآبر گنجى، سازگارا و          
ديگر اعوان و انصارشان را                 

اينان در دوره       .  خوب ميشناسند   
هاى مختلف از سردمداران و                 
شخصيتهاى آليدى حکومت                   

سران سبز     .  اسالمى بوده اند         
اسالمى چه در داخل و چه در                 
خارج خوب ميدانند آه در                         
صورت سرنگونى رژيم، مردم           
خود اينها را هم به محاآمه آشيده         
و بايد جوابگوى جنايتهائى آه                
خود در آن مستقيما دست داشته و         
يا سازماندهندگان آن بوده اند،                

هر آدام از هزاران شاآى        .  باشند
اينان خود متهم    .  خصوصى دارند 

به قتل ده ها هزار تن از                               
شريفترين انسانهاى آن جامعه               

به همين دليل تمام                    .  هستند
. تالششان براى نجات رژيم است       

اين را با هزار زبان گفته اند آه با         
قانون اساسى جمهورى اسالمى           

جمهورى اسالمى  .  "مشكلى ندارند 
نه يك آلمه بيشتر و نه يك آلمه                

و واليت فقيه پرچم مشترك     "  آمتر
شان براى نجات جمهورى                       

 .  اسالمى است

 

 تمام هدف و اميد اين مرتجعين             
اين است آه بتوانند مردم را يكبار        
ديگر به منزل بفرستند و جامعه            
را به دوران خوش رهبر                            

دارند .  جالدشان خمينى برگردانند   
زور خود را ميزنند تا بتوانند چند        
صباحى ديگر را به حيات افسانه         

. اى و جنايتكارانه خود ادامه دهند      
به قول  .  واين البته خوش خياليست   

منصور حكمت اگر اينان عقل               
ميداشتند براى نجات جان خويش        
از آمونيسم آارگرى و حزبش              

حزب آمونيست آارگرى حزبى       (
آه خود رهبرى آنرا به عهده                   

اين حزب به رهبرى حميد      .  داشت
تقوايى ديگر کاريکاتور آن حزب       

آه امروز حزب اتحاد    )    هم نيست 
آمونيسم آارگريست تقاضاى                

پناهندگى 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .ميكردند

 

 دى  ۶اما صحنه هاى اعتراضات      
گامى بزرگ و تحولى خصلت نما       
در سير اعتراضات اين دوره                 

اين را بايد ارج گذاشت      .  جديد بود 
گر .  و آن را بسط و گسترش داد           

چه قبال هم و در ابعاد آوچكترى           
ما شاهد چنين صحنه هاي                         

دراين روز ما   .  شورانگيزى بوديم 
شاهد  به محاصره درآوردن                   
واحدهايى از يگانها و نيروهاى          
ويژه سرآوب رژيم و وادار آردن      
آنها به تسليم شدن آامل، خلع               
سالح آنها و نشان دادن زبونى و        
درماندگى شان در مقابل نيروى          
انقالبى و متحد مردم، آتش زدن          
بعضى مراآز نظامى، به تصرف         
درآوردن بخشى از تهران، هر             

يك .  چند براى مدتى آوتاه، بوديم      
مينياتور آوچك و بسيار گويا  از          
آوتاهترين راه براى خالصى از          
نكبت سياه و چرآين جمهورى             

 اين روز تصويرى                    .اسالمى
واضح و روشن را در مقابل چشم        
همگان از آنچه مردم ميخواهند و         
ميتوانند و بايد ادامه دهند را قرار         

البته هستند آسانى آه سر           .  (داد
خود را مانند آبك زير برف فرو           
برده و اال و بال  اصرار دارند آه          
اين اعتراضات را يا به جناح                  
موسوى و يا به جناح خامنه اى              

بى و با اين آار فقط        .  منتسب آنند 
 و درك نازل    ربطى خود به جامعه   

خود از مبارزه سياسى را به                    
نمايش گذاشته و تبديل شدن به يك        
جريان حاشيه اى را به ثبوت                   

 .)  رساندند

 

 آارگران، زنان و جوانان        

ميگويند بچه شير بايد از همان               
. بچگى هيبت شير را داشته باشد         

آنچه آه شما در ضد تظاهرات               
عاشورا با سيل خروشان و                       
متحدانه خود بر عليه نيروهاى              
سرآوبگر رژيم خلق آرديد نشانى     

هيبتى با     .  از همين هيبت بود            
اين .  جسارت و شجاعتى آم نظير     

غرش انقالبى بايد مانند زلزله کل       

 

 

 ...جشن سرنگونى نزديک است 

ساختمان حکومت اسالم را درهم            
ريزش جمهورى اسالمى         .  بکوبد

شروع شده و مديون اراده انقالبى            
با اولين يورش                      .  شماست

سازمانيافته ما شاهد سرنگونى                  
جشن .  حکومت وحشت خواهيم بود     

 . سرنگونى نزديک است

 

 متشكل شد و       بايد براى نبرد نهايى   
به اين دليل      .  خود را سازمان داد        

ساده آه دشمن ما يعنى جمهورى              
براى .  اسالمى سازمان يافته است        

ما بهترين و در دسترس ترين شكل         
سازماندهى خود، برگزارى مجامع       
عمومى و تشكيل شوراها درتمامى         
آارخانه ها، محالت و مناطق                     

در دسترس ترين به اين     .  شهرهاست
دليل آه همين امروز در خيلى از              
محالت جوانان، زنان، آارگران             
دارند با همديگر بحث و تبادل نظر          
ميكنند و تصميم ميگيرند آه                         
مبارزات خود را چگونه پيش                     

با همديگر در مناطق مختلف      .  ببرند
تماس ميگيرند و قرار ميگذارند و           

اين تحرک و    .  اطالع رسانى ميكنند   
تمايل به متحد شدن را بايد عمومى          

هيچوقت جمهورى اسالمى         .  آرد
نيروهاى .  اينقدر ايزوله  نبوده است     

سرآوبگر رژيم را بايد شناسايى              
آرد، به آنها اخطارداد آه دست از           

 و در   ،همكارى با اين رژيم بردارند    
صورت ادامه همكارى  زندگى را          

. بر آنها در اين محالت حرام آرد            
اينها نبايد جايى در ميان ما و محل            

بايد براى   .  زندگى ما داشته باشند        
محاصره نهايى ارگانهاى قدرت و          
سرآوبگر رژيم به شكل سازمانيافته     

اين انسانى ترين و آم            .  آماده شد  
هزينه ترين راه  سرنگونى                           

ما حزب   .  جمهورى اسالمى است     
اتحاد آمونيسم آارگرى اين را                   

 . تضمين ميكنيم

  

فعالين آارگرى، آارگران                            
سوسياليست و طبقه آارگر بايد                 
بتوانند از اين موقعيت بيشترين                 
استفاده را  براى خالصى از نکبت         
اسالمى سرمايه داران و خالصى           
از شر استثمار و نظام طبقاتى و                

١٣۴شماره   
ساختن دنياى بهتر به عنوان                  
آلترناتيو خويش براى وضع                  

بايد از هم اآنون        .  موجود ببرند  
متشكل شد چه در سطح آارخانه         

. و چه در سطح محالت آارگرى       
غول جنبش کارگرى بايد آماده            
شود و با تحرکش همه چيز را               

اين فرصت را      .  زير و رو کند       
بايد کنترل کارخانه    .  بايد دريافت 

 بايد جنبش   ،ها را در دست گرفت    
 بايد سرمايه   ،ضد فقر سازمان داد   

. و حکومتش را درهم بکوبيم               
دراينراه نه فقط اکثريت مردم               
بلکه دنيا به مبارزات شما چشم            

پيروزى کارگران دنيا را          .  دارد
 . تکان ميدهد

 

 زنان و جوانان جسور         ،آارگران
به حزب اتحاد              !  و انقالبى      

اين .  آمونيسم کارگرى بپيونديد       
حزبى براى       .  حزب شماست      

سرنگونى و ساختن يک دنياى              
 دنيائى پر از شادى و رفاه            ،بهتر

دوره تحزب و         .  براى همگان    
 . متشکل شدن است

 

 ! *رفقا به پيش

 

 زلزله در هائيتى

 

 ريشترى در پايتخت هائيتى به يک            ٧امروز عصر چهارشنبه زلزله        
صحبت از بيش از صد هزار کشته و جمعيت             .  کشتار وسيع منجر شد    

 ريشترى يا زخمى شدند و يا زير آوار         ٧ميليونى است که در اثر زلزله       
هزاران ساختمان از بيمارستانها و مدارس و مناطق مسکونى          .  مانده اند 

مردم در پايتخت هائيتى در بحرانى        .  تا ساختمانهاى دولتى فرو ريختند     
 . يک فاجعه انسانى تمام عيار رخ داده است. همه جانبه قرار گرفته اند

 

زلزله هائيتى بار ديگر اين سوال را در اذهان ميليونها انسان برجسته                 
ميکند که چرا با رشد علم و تکنولوژى و توانائى بشر از جمله مقابله با                
زلزله بايد اين همه قربانى داد؟ چرا زمين لرزه هاى مشابه و حتى                          
قويتر در جاهاى ديگر جهان به چنين فاجعه اى منجر نميشود؟ آيا بجز                
فقر و عدم امکانات و نظم سرمايه دارى است که زلزله و حوادث                           

 طبيعى را به فجايع انسانى مهيب تبديل ميکند؟ 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با مردم شريف جهان عميقا                            
همدرى و تسليت خود را با مردم محروم هائيتى و قربانيان آن اعالم                     

در اين فاجعه بزرگ ما خود را همدرد مردم محروم هائيتى                     .  ميکند
 . ميدانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٠ ژانويه ١٣

   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از اين شماره نشريه قصد       :مقدمه
دارم با مطرح کردن برنامه                     

به "  يک دنيای بهتر       "حزبيمان    
افق های روشن آينده و کاربرد              
برنامه حزب اتحاد کمونيسم                    

تا به   .  کارگری ايران اشاره کنم       
 بايد برنامه     ،مقايسه مربوط است    

يک دنياى بهتر را با مدرن ترين          
برنامه هاى احزاب بورژوائى در      
غرب مقايسه کرد تا نتيجه گرفت         
که کمونيسم کارگرى پيشرفته                
ترين برنامه سياسى دوران                      

اشاراتى به قانون   .  حاضر را دارد  
اساسى و ماخذهاى اسالمى صرفا      
به اين دليل است که نشان دهم با             
مذهب و حکومت مذهبى انسان            

اين مطالب   .  برده هميشگى است     
عليرغم اشاره به ماخذها                            
تالشيست فردی که اميد دارم با             
تذکر و همفکری دوستان دريچه          
ای تازه در پيش برد اهداف                      

 نمشترک برای پيروزی و ساخت        
 .دنيايی بهتر باشد

 

برقراری يک ساختار سياسی               
مبتنی بر دخالت مستقيم و مستمر      

  مردم در امر حاکميت

تمامی جريان ها و تفکرات                      
 مردم را در برنامه خود          ،سياسی

در تعريف های متفاوت به عنوان        
اما .  سازنده جامعه جلوه ميدهند         

نفس تئوری های مطرح شده                   
وقتی پايه و اساسش رو به                         
گرايشات بورژوايی حال با مدل          
های به تعريفی مدرن و سنتی                 

 عمال اين مردم هستند که          ،ميرود
با به چالش کشيده شدن جان و                 
رفاه و آزاديشان ناديده گرفته                  
ميشوند و از صحنه اصلی جامعه        

سياستهاى .  کنار زده ميشوند            
سرمايه داری با اشکال گوناگون         
موجب سلب دخالت مردم در                  

. زندگى حال و آينده شان ميشود           
مثال طبقه بندی جامعه بر اساس            

... مذهب و قوميت و جنسيت و             
از تبعات اين سياستها به شمار               
ميرود و گاها تنها نام و عنوان                
مردم است که برای خالی نماندن         
عريضه و صحنه در ميان باقی             

مردمی که در يک جامعه       .  ميماند

 

 چرا يک دنيای بهتر؟
 

 کوروش سميعی  

طبقاتی هر روز درگير فقر و                      
روزمره گی بازار کار و بيعدالتی           

سياسی اند و با              -های اجتماعی   
ترفندهای کثيف سرمايه داری دچار     

 تا   ،سراب تامين رفاه معيشتی اند           
يادشان برود که دنيايی که در آن               
زندگی ميکنند برای آنهاست و اين          
آنها هستند که سازنده اصلی جهان           

 ! پيرامون خويشند
 

در اين ميان و با اين شرايط اين                  
تنها انسانها هستند که سهمی در                 
شرايط سياسی مستقر در جامعه               
خويش ندارند و پيوسته با اعمال               
زور و جنايت طبقات حاکم تبديل به        
کارگرانی ميشوند که با فروش                  
نيروی کار خود به سرمايه داران            

خويش را     "  زنده مانی    "اسباب     
فراهم ميکنند بی آنکه حق نظر                  
دادن و تصميم گيری برای فردای            

برده هايی   .  خويش را داشته باشند      
مدرن که در قالبهای کوچک و                   
ناچيز با ارفاق ليبراليستی تنها                    
قرارست زنده بمانند بی آنکه برای         
اين زندگی از حداقلی از حق و                   

 .حقوق خود را دريافت کنند
 

اين پيش در آمدی بود برای                           
پرداختن به اصلی که ناديده گرفتنش 
باعث در حال فروپاشی قرار                      
گرفتن اغلب دولت های ديکتاتور            
بورژوا و در مدل های ارتجاعی تر       
جنايتکار ميشود که سيستم جمهوری   
اسالمی ايران نيز از اين قاعده                   
مستثنی نبوده و نيست و شرايط                  
امروز سياسی اين نظام از ريشه              

 نيز حاصل        ،فاسد و ضد جامعه          
همين ناديده گرفتن حق و حقوق                 

. طبقه کارگر و اکثريت مردم است         
حکومتی که دائما با شعار حمايت            

حق "و   "  انتخابات"مردم و نمايش      
مردم در آينده و با تبليغات       "  انتخاب

گسترده اش پرده هايی را رو ميکند        
که سايه تقلب و جنايات خود را در           

اما تاريخ و     .  پشت آن پنهان سازد       
آگاهى يک جامعه به دروغ و                      
عوامفريبى آنچنان وفادار نيست و          
نهايتًا با رو شدن تمام اين دروغ                 
پردازيهای به جنايت ختم شده کار           
يک رژيم فاسد رو به يکسره شدن           

١٣۴شماره   
 !ميرود

 

حکومت اسالمى يک حکومت            
) مبتنى به مذهب         (تئوکراتيک     

نظامی که تمام اصل و              .  است
بنای ماهيت خود را بر تقدس                 
گرايی و مذهب و سرمايه داری          

قرار داده تا بر اساس ترسی که             
برای مردم از پديده ای مثل                     
مذهب به گونه های مختلف ايجاد       
می کند بتواند تمام جنايات و ستم         
و استثمار خود را الپوشانی کرده      
و با رويکرد به يک پوپوليسم                
تمام عيار خط بطالن روی تمام           
آنچه بر خالف ماهيت خود هست       

به گونه ای که در قانون             .  بزند
 : اساسی خود عمال مطرح ميکند       

نظام کشور ايران نظامی ست بر        
  اختصاص       ،پايه ايمان به خدا         

  لزوم تسليم در          ،حاکميت به او    
  ايمان به وحی الهی و          ،برابر او 

  ،نقشه بنيادين آن در بيان قوانين          
ايمان به امامت و رهبری مستمر       

 1 !و نقش اساسی آن

 

با توجه به تعريفی که قانون                    
اساسی جمهوری اسالمی از اين        

 ،اسالمی ميدهد     -نظام بورژوا       
تمام خروجی های اين حکومت           
که قرار است با دخالت و تصميم         

 عمال با پيش      ،مردم جهت بگيرد   
پا کشيدن مذهب و تقدس گرايی            

وقتی !  تبديل به حشو ميشود              
حاکميت به جای ديگری حواله            
ميشود که همه نيز بايد با ايمان به     

 و بايد   ،او در برابرش تسليم شوند    
حتى به جادو جمبل های پيش                
بينی نشده ای هم به اسم وحی                 

 ،الهی اعتقاد زوری داشته باشند        
کدام دخالت و کدام استمرار                   

 ؟!حضور

 

اين سيستم و قانون مذهبی برای          
پيشبرد ابعاد گسترده جنايت و               
ظلم و ستم به مردم آنگونه پيش             
می رود که با اتکا به روش های          

 مخالفين را با سرکوب      ،ارتجاعی
و زندان و اعدام رو به رو                        

اما فانوس اعتراض              .  ميکند
هر اپيزود از       !  خاموشی ندارد   

تاريخ حيات جمهوری اسالمی و       
هر روز از تداومش برگی از                
توحش و جنايت را به مردم و                

بيشمار !  جهان اثبات کرد                
 ، کشتن مخالفين   ،زندانيان سياسی 

 تفتيش     ،اعمال سرکوب مستمر        
 ، آپارتايد جنسی       ، تبعيض   ،عقايد

 فقر و    ،زير پا گذاشتن حقوق زن       
 و عنوان و         ،آشفتگی بازار کار     

برچسب زدن به اعتراضات                   
مردمی و کارگری با خوانش                  

" عوامل بيگانه "و  "  اغتشاش گر "
 همه و همه دستاوردهای       ،و غيره 

اين نظام رو به انقراض اسالم                
سياسی است که در آن با اين                     
فاکتورهای لحاظ شده نقش مردم          

 . محلی از اعراب ندارد

 

صندوق های رای ناپديد و                        
کانديداهای از صافی رد شده نيز         

اما اگر   .  گواه همين مساله هستند      
اين خيمه شب بازی انتخاباتی                 
پيش آمده را کنار بگذاريم و ريشه       

 می   ،ای تر به مساله نگاه کنيم              
بينيم که رئيس جمهور و دولت               
اين سيستم عمال در اختيار                        
حکومت هستند تا اينکه تابع                     
خواسته های جامعه باشند و اين            
بدان معناست که نفس اسم هايی             
که به عنوان رئيس جمهور در               
جمهوری اسالمی يا هر مقام و               

رای "منصب ديگر که ظاهرا با           
 مالک     ،"گيری انتخاب ميشود         

همان ورق پاره قانون اساسی هم         
يعنی برای قانون و حوزه        .  نيست

اختياری که به رييس جمهورش           
 شخص مهم           ،محول می کند          

چون به صراحت در آن           .  نيست
رييس جمهور    :  اشاره ميکند که      

" مذهبی"بايد از ميان رجال                    
سياسی معتقد به مبانی جمهوری          
اسالمی ايران و مذهب رسمی آن        

 و در جای ديگر نيز                2!  باشد
 ،کليه قوانين مدنی              :  ميگويد
 ، اقتصادی            ، مالی            ،جزايی
 سياسی و غيره     ، نظامی ،فرهنگی

اينها نيز بايد بر اساس موازين               
 3!  اسالمی باشد

 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خوب با اين موازين اسالمی و با          
اين اعتقاد و موظف بودن به                    
مذهب رسمی کشور و واليت فقيه       
و ايمان به نظام جمهوری اسالمی       
پرسش اينجاست که چه فرقی                 
ميکند احمدی نژاد رييس                           
جمهورش باشد يا برادر شغال؟            
کسی که به اين اصول پايبند است         
يعنی خودآگاه است که عمال در             
جريان پست مسئوليت خويش                
نقش کسی را بازی ميکند که                   

در اين ميان   .  هست که باشد و بس    
رای و دخالت در امور مردم با              
اين موازين اسالمی و وحی و                 
نزول مقدسه و اين ميزان ايمان به       
واليت از نظر نگارنده به چيزی          

اساس .  جز کشک تعبير نميشود        
اين حکومت و قانون اش بر                     
مبنای چپاول و کشتار مردم به               
ارتجاعی ترين شکل ممکن طرح       
ريزی شدند و اساس و نبض                    
اينکه مردم را در صحنه نشان               
بدهند و تالش برای اثبات اين مهم       

توجيهی به  "  مردم با ما هستند "که  
جز الپوشانی پوپوليسم اسالمی            

باالخره ارتجاعى ترين          . ندارد
حکومتها نيز به نوعى                                 

 . فرمال نياز دارند" مشروعيت"

 

موازين اسالمی که در درخشان           
ترين قسمت های کتاب آسمانيش          
از پروردگاری در برابر ملت                
حرف ميزد که بايد از آن ترسيد و        

و جز کسانی که        4هراس داشت    
رو به هراس می آورند را هم به            
آتش حواله می کند تا وقتی که                 
قصد هراس را به خود راه دهند و        

   پس به               5!  برگردانده شوند   
خوبی ميشود حدس زد که چرا               
مخالفان از نظر جالدين نظام به           

" بزغاله"و    "  خس و خاشاک       "
چون با هيچ متر و      .  تشبيه ميشوند 

معيار انسانی نميشود انسان را              
حواله به آتش کرد به جز منبع                 

" آسمان"اينان که کتابيست از                
آمده و معرف اساس و بنيان                     

پس  به خوبی       !  حکومت اسالمی  
قابل درک است که چرا تا اين حد         
دين در مانيفست يک نظام                        
ديکتاتوری نقش اصلی را بازی           
ميکند و چرا تا به اين حد تمام                  
مسائل را به مذهب دولتی خويش         

 

 ...چرا يک دنيای بهتر 
 .واگذار ميکند

 

در اين ميان و اين نکات در طول              
حيات جمهوری اسالمی نکاتی بوده      
که با اين که قابل تشخيص و درک           
بوده اما جز ما کمونيست ها هيچ               
حزب اپوزيسيون جرات پرداختن          
به آن را نداشته و ندارد و انگاره                
خود احزاب ديگر نيز اين روش را         
با کمی اصالح و تخفيف شايد به                
عنوان راهکار حزبی خود در نظر        
گرفتند که در اين مقوله ميشود گفت        
پرچم کمونيسم کارگری چونان                 

. هميشه افراشته افراشته است                   
آنگونه که منصور حکمت راجع به        
مذهب و نقش مذهب در يک جامعه        

: با صراحت هر چه تمام تر ميگويد       
 صاحبی     ،دين يک صنعت است            

به نفع عده ايست و باعث          ...  دارد  
ثروت مادی و قدرت سياسی طيف          
معينی در جامعه ميشود و به يک              
حاکميت سياسی و طبقاتی در                      

  6 . جامعه خدمت ميکند

 

با دقت به همين نقدی که منصور               
حکمت به مذهب و مذهب پروری           
در يک نظام سياسی دارد به خوبی          
ميتوان به اين مهم دست يافت که از         
به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی        
قرار بوده تنها يک قشر خاصی که          
آخوند و آخوند زاده و شبه آخوند               
لقب ميگيرند به ثروت مادی و                    
قدرت سياسی برسند و باقی جامعه         
نيز  با روی آوردن به  دکان و                      
بنگاه های مذهبی اينان اساس اين             
عيش و عشرت کثيف سياسی                      

اما آيا    .  اسالمی را هموار سازند         
انسان در قرنی که در خود درخشان     
ترين افق های تکنولوژی و                          
امکانات علمی را پذيراست و به               
عرصه نشانده بايد با چنين شان                 
دونی تعريف شود؟ آيا مردم امروز        
ميتواند در برابر وجود پديده ای به          

 که باعث چپاول حق             ،نام مذهب   
حضور و اعالم نظر و دخالت در            
امور جامعه و حقوق اجتماعی و               

 بدون مواجه با          ،سياسی اش شده      
حبس و سرکوب و اعدام و جنايات          
دولت و گماشته هايش دخالت کند؟          
آيا ميتوان امروزه رو در روی                   
اصحاب خرافه و وحی در شرايطی      

١٣۴شماره   
عاری از ترس و توحش توسط            
اينان نشست و اعتقاداتشان را به         
نقد کشيد و در برابر خرافه                      
پرستی و تقدس گراييشان                        
پارامترهايی چون نيازهای انسان     
به آزادی و رفاه اجتماعی را                  
قرار داد؟ اما اينکه امروز شاهد          
موج گسترده اعتراضات مردم            
در برابر همين نظم پوسيده                     
جمهوری اسالمی قرار ميگيريم        

زيرا مردم بيش    .  تعجب نمی کنيم  
از همه از ستمی که به آنها روا             
شده آگاهند و به خوبی فهميده اند         
که آزاديشان بسته به سرنگونی           
اين حکومت خرافه پرست                      

از تحميل و ارعاب به     !  مذهبيست
از اينکه به آنها ديکته     .  تنگ آمدند 
دين رسمی با مذهب         "شود که      

وجود دارد   "  شيعه اثنی عشری     
که على االبد غير قابل                                

 !تغييراست

 

چگونه است که همه چيز در                 
طی زمان و با پيشرفت علم و                
تالش بشر تغيير ميکند اما مذهب       
شامل اين تغيير نميشود؟ آيا اين           
منافع حاکمين امروز نيست که با        
اعمال ديکتاتوری و تحميل عقايد      
پوسيده و قرون وسطايی در قرن        
بيست و يکم تالش دارند قدرت            
خويش را به قيمت ريختن خون           
هزاران هزار انسان حفظ کنند؟           
آيا اين همان قانون اساسی و                   
بندهايی نيست که قاتالنی چون            
موسوی تمام حيثيت حضور خود      
را مديون عمل کردن به تمام                  
بندها و مفادش ميدانند؟ آيا اين               
همان دينی نيست که خاتمی ها به        
هيچ وجه حاضر نيستند که                      
مرگش را بپذيرند و سکوالريسم        

 را در ايران پذيرا باشند؟

 

باری  که افق بحث و سر تيتر ما          
هرچقدر هم که قرار باشد يک              
حق مسلم اجتماعی و سياسی                 

 نفس   ،جامعه را به چالش بکشد         
 آن را   ،حضور جمهوری اسالمی  

به يک بحث آنتی اسالمی تبديل           
ميکند چرا که ريشه تمام اين                   
چپاول ها در همين هسته آفت                

 .زده نهان است

با اين حساب اگر به فکر ساختن          
فردايی بهتر از آنچه در ديروز و        

 بايد   ،امروزمان اتفاق افتاد باشيم      
تفکر سياسی ای را برای فردای         

جامعه مان برگزينيم که حق انسان     
و شان انسان را در تمام اولويت            
ها و مانيفست چگونگی و چرايی        
خودش قرار دهد و هيچ مدينه                 
فاضله ای را در برابر خواسته              
های مردم قرار ندهد که اگر دايره       
نقد دامنش را بگيرد عذاب الهی و        
ترس از عقوبت و دوزخ گرفتار          

فردايی که هر          .  مخالفش شود    
انسان به عنوان يک نظر و يک            
تصميم برای زندگی و آينده به                

فردائى که اساس       .  شمار ميرود   
جامعه بر برابری و آزادی فرد و         

جامعه اى که مستمرا      .  جمع است 
گذشته را به گذشته واميگذارد و           
برای دنيائی بهتر تالشی همگون         

اين افق همواره اساس هدف     .  دارد
و اولويت هاى حزبی ما بوده                   

واقعيت اينست که فقط               .  است
جنبش کمونيسم با پشتوانه اتحاد            
کارگران از پس اين مهم بر می             

وقتی کارگران جهان با هم            .  آيد
متحد شوند و زنجيرهاى سرمايه         

 صدای ماشين      ،را دور بياندازند     
های کارخانه جات توليد نيز متحد       
و با يک هدف انسانى برای اين              
اتحاد به صدا در می آيد و هيچ                
نيروی سرمايه ای نميتواند با                  
رسوخ به اين همبستگی سعی بر          

. استثمار و روای ستم به آن کند             
اين هدف حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری برای ساختن يک دنيای         
بهتر است که شاکله و اساس                    

 فردای جامعه را خواهد ساخت           
 زنده   ،زنده باد آزادی و برابری        .

 !باد حزب اتحاد کمونيسم کارگری
Kourosh_samiei2@yahoo.com 
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احمد عابدى آارگر استخدامى         ٨٨ ديماه     ١۵ روز     ،بنا به خبر دريافتى      
 در حين      ، در آارگاه مرآزى تعميرات پااليشگاه اصفهان               ١٣٧٩سال   

احمد عابدى بعد از حادثه     .  تست مبدل حرارتى دست خود را از دست داد         
جهت انتقال به تهران براى مداوا توسط هلى آوپتر به محل پرواز انتقال                 
داده شد ولى به علت پرداخت نشدن پول پرواز مدتها بالتكليف مانده بود                 

 ! و بعد از انتقال به بيمارستان دستش از آتف قطع شد

 

قابل ذآر است که معموال عمل تست در محيطهاى در بسته و آامال ايمن                 
ولى به علت هزينه باال براى تاسيس اين قبيل محلها از              .  صورت ميگيرد 

ساخت آن توسط آارفرما خوددارى ميشود و جان آارگران را در                               
سانحه محيط   "با تکرار هر        .  معرض هزاران نوع خطر قرار ميدهند            

بار ديگر اثبات ميشود که در جامعه سرمايه دارى و از ديد                                "  کار
ابزارى آه وظيفه آنها آار با          .   آارگران ابزارى بيش نيستند       ،بورژواها

تبديل کارگر و انسان مولد به زائده          .  هزينه حداقل در پروسه توليد است        
ماشين توليد و بى ارزشى براى سالمت و جان و نحوه معاش و زندگى                     

ميزان کارگرانى که    .   منطق سرمايه دار و نظم سرمايه دارى است             ،اش
هر روز و هر ساعت و هر دقيقه در محيطهاى کار در چهارگوشه جهان                

 از قربانيان بزرگترين و مخوف ترين               ،ميشوند"  حوادث کار  "قربانى   
اين جنگ اعالم نشده و جارى و روزمره سرمايه                 .  جنگها بيشتر است    

را بر آن نهادند و اخبارش       "  حوادث کار "عليه کارگر است که نام جعلى         
 .  را حتى نميتوان در صفحه حوادث روزنامه ها پيدا کرد

 

صنايع آشور و در       "  لوح ايمنى  "پااليشگاه اصفهان با در دست داشتن             
آنار آن با تقديم چندين آارگر سانحه ديده از قبيل احمد عابدى و آارگران               

 حاآى از اين      ،سوخته شده در آتش سوزى سال گذشته پروژه اور هال                 
است آه محيطهاى آارگرى در ايران تبديل به قتلگاه انسانهاى شريفى                     
شده آه تنها جرمشان توليد ثروتهاى افسانه اى براى سرمايه داران و تهيه             

 . لقمه نانى محقر براى خود و خانواده شان است

 

را روى آن    "  حوادث کار "آارگران نبايد از آنار فجايع اينچنينى که نام             
اين قصابى و کشتار در محيط کار رابطه               .  گذاشته اند بيتفاوت بگذرند      

مستقيمى با کسب سود بيشتر سرمايه دارد که همواره با جسم و جان                            
تنها راه جلوگيرى از تکرار چنين فجايعى              .  کارگر پرداخت شده است      

 نظارت  ،اعتراض کارگران با خواست تامين ايمنى استاندارد محيط کار             
 و خوددارى از کار کردن در محيطهائى است که           ،مستمر کارگران بر آن   

 . چنين مخاطراتى کمين کرده اند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ ژانويه ١٠ – ١٣٨٨ ديماه ٢٠

 

  ،پااليشگاه اصفهان

 !دست کارگرى قطع شد

١٣۴شماره   

 نفر از کارگران شرکت راه و                 400 بيش از         ،بنا به خبر دريافتى        
 ماه  4ساختمان جنرال مکانيک با احتساب ديماه که رو به پايان است                    

است با وجود اعتراض و پيگيريهای تاکنونی خود موفق به دريافت                       
تا دو هفته پيش از جانب عوامل کارفرما گاها            .  دستمزدهايشان نشده اند  

 هزار تومان بعنوان مساعده به کارگران                    100 تا       50مبالغی بين       
مدير "  ياری"اما طی روزهای گذشته بنا به دستور                  .  پرداخت ميشد  

شرکت و عنصر منفور ضد کارگری به بهانه های واهی نداريم و نيست      
 ! حتی از پرداخت هرگونه مساعده نيز به کارگران جلوگيری ميشود

 

فشار وحشيانه کار سنگين و طاقت فرسا، بی پولی و جيبهای خالی                          
کارگران و محروميت و فقر روز افزون خانواده هايشان، زندگی شبانه             
روزی در کمپ و کارگاه و دوری از خانواده و نگران خاطری از                           

 اوضاع کاری شرکت و وضعيت روحی کارگران را به           ،جهت عزيزان 
به دنبال اين اوضاع و اعتراض کارگران و          .  مرز انفجار رسانيده است    

 ،هراس ياری و همدستان دزدش از اعتصاب و اعتراض کارگران                       
 ياری قول داده        ،برای عوام فريبی و آرام نمودن کارگران خشمگين                

است که فقط يک ماه از دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را تا قبل                   
 ؟ !از پايان ديماه پرداخت نمايند که تا اين لحظه خبری از پول نيست

 

تمام قول و قرار و وعده های اين بيشرفها               :  يکی از کارگران ميگفت     
حسابهای بانکيشان پر است و وعده امروز و فردا هم برای           .  دروغ است 

برای سرکوب و شکنجه و زندان و سانسور، برای               !  ما که نان نميشه     
آخوندهای انگل و شکمچران، برای خيل عظيم مزدوران پاسدار و                        

 برای انباشته نمودن حسابهای بانکی          ،اطالعاتی و آدمکشان حرفه ای       
جانيان اسالمی در بانکهای داخل و خارج کشور پول هست اما برای                    
پرداخت دستمزدهای ناچيزی که پول جوانی و زندگی و خون کارگر                   

 ؟!است عجبا پولی نيست

 

شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد مستضعفان و باندهای                             
 400در حال حاضر بيش از        .  جنايتکار و دزد حکومت اسالمی ميباشد      

سفيد امضا و يکطرفه و      )   ماهه 3با قراردادهای   (نفر کارگر قراردادی     
 هزار تومانی در پروژه احداث بزرگراه                          264پايه دستمزدهای         

کمپ محل   .  بلوار آسيا در غرب تهران مشغول به کارند                -حصارک   
 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترين امکانات            60زندگی بيش از      

غذايی، بهداشتی و استراحتی در همين منطقه مستقر است و مابقی                          
کارگران بدون امکانات سرويس و با مشکالت زياد از شهرکها و زاغه              

شرايط کار   .  نشينهای اطراف تهران خود را به محل کار ميرسانند                    
 6 عصر و از       6 صبح تا     6 ساعته و سنگين از        12 شيفت    2کارگران  
   . صبح ميباشد6عصر تا 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ ژانويه ١١ – ١٣٨٨ ديماه ٢١

 

 !وعده که نان نميشه
 کارگران شرکت جنرال مکانيک

 

 !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 

 

!نابود باد نظام سرمايه دارى  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 چه عامل يا عواملی جناح       :ديدگاه
حاکم را به موقعيت کنونی سوق           

 داده است؟

 

 موقعيت وخيم       :سياوش دانشور   
جناح خامنه اى آئينه موقعيت                  

برخالف .  جمهورى اسالمى است   
 –ديدگاههاى رايج در جنبش ملى        

 من فکر نميکنم که                     ،اسالمى
بحران "بحران سياسى در ايران         

چون اگر اين          .  است"  جناحى
 بناچار بايد اين     ،ديدگاه را بپذيريم   

فرض را هم بپذيريم که جمهورى        
اسالمى بحران ندارد و وضعيت          
کنونى جدالى در باال برسر تطبيق      

 ،جمهورى اسالمى با دنياى بيرون   
روند نرمااليز شدن سرمايه دارى      

 يا جدالى برسر خط مشى           ،ايران
هاى اقتصادى متفاوت در درون          
حکومت و يا جدال قانون با ولى            

اين چهارچوب سياسى    !  فقيه است 
در باره اوضاع ايران همواره در        

اسالمى -ميان طيف جريانات ملى     
صورت مسئله  .  وجود داشته است   

جمهورى اسالمى هيچکدام از              
 ما   ،در نقطه مقابل     .  اينها نيستند  

بعنوان کمونيست کارگرى                      
همواره اين ديدگاه را داشته ايم که       
جمهورى اسالمى در يک بحران        

 ، اقتصادى     ،همه جانبه سياسى          
اجتماعى و فرهنگى دست و پا               

جدال جناح هاى حکومت       .  ميزند
در باال محصول نخواستن نظام            

اين جدالى برسر     .  در پائين است    
بقاى حکومت است که در هر                 
دور با اسم رمزهائى مانند                        

و "  اصالحات"و   "  جامعه مدنى  "
در مقابل  "  دفاع از قانون اساسى    "

سوال .    جامعه قرار ميگيرد          
اساسى هر دو جناح اينست که                
بايد نظام را از تعرض انقالبى               
کارگران و توده مردم سرنگونى         

تفاوت جناح ها     .  طلب نجات داد    
در ارائه راه حلى است که هر                 

. يک به سوال نجات نظام ميدهد           
هر جناح فکر ميکند راه حل جناح       
ديگر چيزى از جمهورى اسالمى       

 

سايت ديدگاه" 88ويژه نامه بحران "گفتگو با   
٨٨ ديماه ١۶  

به نظر من هر دو         .  باقى نميگذارد  
جناح حق دارند و هر دو جناح راه           

اين بحران سقوط و          .  حلى ندارند   
 . سرنگونى جمهورى اسالمى است

 

اما چرا جدال جناح ها در اين بار              
معين کل جمهورى اسالمى را به             
موقعيت کنونى سوق داد؟ واقعيت           
اينست که در گذشته مکانيزم جدال         
جناحها بر يک سيکل پلکانى                       

در .  متکى بود  "  سازش  –جنگ   "
هر دور جدال سياسى موقعيت اين           
يا آن جناح ممکن بود سست و يا                 

" دو بال نظام  "اما نه فقط    .  قوى شود 
فرض بود بلکه اين اصل که همه              

" يک خانواده درون نظام          "جزو    
. هستند عمال زير سوال نميرفت               

برخى ترورهاى درون حکومتى          (
در دو دهه گذشته از اين قاعده                    
پيروى نکردند و بيشتر جنبه امنيتى       
و کور کردن اطالعات و حفظ                    

 )منافع کل نظام را داشته اند

 

اما با شکست پالتفرم دو خرداد و             
روى کار آمدن احمدى نژاد و اتخاذ        
سياست تهاجمى توسط جمهورى             

 همينطور عوامل ديگرى         ،اسالمى
مانند شکست آمريکا در عراق و              
افغانستان و يا شکست اسرائيل در           

 به تقويت اسالم     ،جنگ لبنان و غزه    
سياسى در منطقه و مشخصا نفوذ             

.  جمهورى اسالمى عمل کرده بود          
افزايش قدرت تروريستى رژيم در         

 ،منطقه به اضافه سياست اتمى                  
حکومت را به اين سمت سوق داد             
که براى بقا در داخل بايد همين                   

دراين .  سياست را ادامه دهد                  
چهارچوب قوانين ديروز على                   

وانگهى .  القاعده بى اعتبار ميشدند      
جمهورى اسالمى درسش را از                

ديده بود که   .  دوره خاتمى گرفته بود   
" جامعه مدنى  "حتى وعده اسالمى       

درى را باز ميکند که مردم وسط              
صحنه ميريزند و عليه کل نظام قد           

 تير هيچ درسى           ١٨.  علم ميکنند   
براى حکومت نداشته باشد اين                   

١٣۴شماره   

درس را داشت که نبايد اجازه               
. تکرار نوار دو خرداد را داد               

معنى سياسى چهارچوب جديد             
براى حکومت اينبود که خانواده         

 کسانى بايد      ،نظام ريزش ميکند     
 و مکانيزم جنگ        ،بيرون بيافتند  

در باال تمايل به تشديد و حذف               
يعنى بجاى    .  طرف مقابل دارد      

 ،تعادلها و سازشهاى پيشين                   
تحميل تمام و کمال هژمونى                   
فکرى و سياسى و صد البته                    
سلطه اقتصادى و نظامى يک               

يعنى جناح مقابل و  . جناح مينشيند 
يا مجموعه باندهاى اسالمى                  

 يا با اين سياست مى       ،درون نظام 
 .آيند و يا بيرون مى افتند

 

موعدى بود که اين         "  انتخابات"
ما قبل از       .  سياست عملى شود      
که عمده        –نمايش انتخابات           

اپوزيسيون حول سياست نفى                
احمدى نژاد بسيج شده بود و                   
تقريبا مطمئن بود که موسوى از         

تاکيد   -صندوق راى درمى آيد          
نه "کرديم که سوال مهمترى از           

مطرح است و     "  به احمدى نژاد    
آن اينست که اگر جناح حاکم                  

" انتخاباتى"نخواهد به روشهاى        
 که بطور    ،قدرت را تفويض کند     

 چه             ،واضحى نميخواست            
راههائى برويش باز است و                   
مهمتر اينکه موسوى و شرکا چه        
امکاناتى براى مقابله دارد و تا             
کجا ميروند؟ اين اتفاق افتاد و                
مردمى که قبل از نمايش                           
انتخابات شکاف در باال را ديده           

 با   ،بودند و به ميدان آمده بودند           
در ابعاد   "  انتخابات"ديدن نتيجه     

گسترده و ميليونى به خيابانها                
اوضاع از دست                 .  ريختند

جمهورى اسالمى و دو جناحش          
تناسب قوا بهم ريخت و     .  در رفت 

بازگشت به نقطه قبل از                             
. عمال غير ممکن شد    "  انتخابات"

ما اين رويداد و تقابل جديد                       
بخشهاى مختلف درون حکومت        

. ناميديم"  راه بدون بازگشت    "را   

راهى که پيروزى هر جناح در              
اين .  گرو حذف جناح مقابل است       

مقطعى از جدالهاى خردکننده                
درون حکومتى است که دو جناح        
عليرغم ميل شان نميتوانند پس              

عقب نشينى براى هر            .  بنشينند
کدام به معنى نابودى است و تداوم       
جنگ نيز کل جمهورى اسالمى           

گسترش اعتراض  .  را نابود ميکند  
در پائين سازش در باال را غير              

البته هر دو       .  ممکن کرده است      
جناح تصور نميکردند دراين                 

همه .  وضعيت قرار بگيرند              
تحليلها و اظهارات و محاسباتشان      

به هر حال     .  اين را نشان ميدهد       
امروز دو جناح در موقعيتى قرار       
دارند که هر کدام تداوم روش و             
سياست ديگرى را به معناى                    
نابودى جمهورى اسالمى ميداند و     
به همين عنوان در مقابل آن                      

 .ايستاده اند

 

 آيا هنوز عامل يا عواملی         :ديدگاه
در اختيار جناح حاکم هست که              
بتواند رژيم را از فروپاشی و                  

 سرنگونی نجات دهد؟

 

 يک سياست که    :سياوش دانشور  
چه در درون حکومت و چه در              
بيرون تجويز ميشود نوعى                      
سازش دو جناح براى کنترل                   
اوضاع و جلوگيرى از رشد                    

. راديکاليسم جنبش توده اى است        
اما هر نوع سازشى به معنى                    
شکست خامنه اى و تعويض                    

اين .  دولت احمدى نژاد است              
مسئله نه ممکن است و نه بويژه با    

. وضع امروز ديگر جواب ميدهد       
شايد ميشد سه ماه قبل اينکار را             
کرد اما امروز ديگر دير شده                  

 .است

 

راه ديگر خامنه اى تداوم تعرض         
به جناح مقابل و شدت عمل بيشتر       

جمهورى .  در سرکوب مردم است   
اسالمى با آخرين اظهار نظر                  

جذب "خامنه اى يعنى سياست               
عمال "  حداکثرى و حذف حداقلى      

وارد دور جديد تهاجم                                   
اين .  سرکوبگرانه خود شده است      

سياست هيچ معنى جز يک                       
کودتاى واقعى و وسيع عليه                     
مخالفين سياسى کل حکومت و              

برقرارى 
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وضعيت فوق العاده و حکومت             
ترديدى .  نظامى رسمى ندارد          

 که    ،نيست در متن اين سياست            
اساسا عليه مخالفين کل حکومت          

 با مخالفين دربارى                          ،است
. حکومت هم تسويه حساب ميشود     

انحالل برخى احزاب مجاز و                
زندانى کردن يا ترور تعدادى از          

 دستگيريها و     ،سران جناح مقابل    
اعمال محدوديتهاى شديد در                   

 راهى است که خامنه اى          ،جامعه
و جناح راست تر حکومت فعال با        

ترديدى .  تهديد وارد آن شده اند           
نيست اين سياست نميتواند در يک      
بعد زمانى دراز مدت و تدريجى           

کودتا اگر ميخواهد        .  پيش برود   
موفق شود بايد ضربتى و سريع و       

بويژه در کشورى   .  گيج کننده باشد  
که سيل ميليونى مردم در کمين              

جمهورى .  حکومت نشسته اند         
اسالمى بعيد است با عمليات                   

بتواند وضعيت   "  شوک و بهت     "
نه فقط نيرو و انسجام  . را نگهدارد 

 بلکه دست    ،الزم اينکار را ندارد     
زدن به اين عمل با واکنش شديد            

کودتائى که  .  جامعه روبرو ميشود  
شکست بخورد با خود جمهورى          
اسالمى را باقى نميگذارد بلکه با         
ضد کودتاى مردم سرنگون                     

 .ميشود

 

تنها مسئله اى غير مترقبه و غير          
قابل پيش بينى از جنس جنگ يا             
بمباران وسيع و يا سياست                        

 يعنى  ،تروريستى در ابعاد گسترده   
رويدادى که بتواند کل صورت             
مسئله داخلى را تحت الشعاع قرار   

 ميتواند جمهورى اسالمى را      ،دهد
بطور موقت از خطر سرنگونى           

چنين چشم اندازى در     .  نجات دهد 
وضعيت همين امروز مبهم است         

اما اين   .  اما نبايد از آن غافل شد         
مسئله براى همه روشن است که           
جمهورى اسالمى تالش ميکند هر     
موضوعى را وسيله ساکت کردن       

در نتيجه اتخاد چنين       .  مردم بکند  
 به نتايجى   ، از هر سو    ،سياستهائى

منجر نميشود که در يک دوره               
 . تر ميتواند بشود" متعارف"

 

 

" 88ويژه نامه بحران "گفتگو با 
...سايت ديدگاه   

 نقاط قوت و ضعف خيزش         :ديدگاه
 کنونی چيست؟

 

 جنبش کنونى         :سياوش دانشور     
براى سرنگونى جمهورى اسالمى         

يکى از   .  نقاط قوت متعددى دارد        
مهمترين هاى اتفاقاتى است که                  
مردم آزاديخواه دنيا را به خود جلب       
کرده و اميدهاى زيادى را به                        
تغييرات راديکال مجددا زنده کرده        

سمپاتى وسيع جهانى به               .  است
حرکت سياسى مردم در ايران يک         

. نقطه قوت اين حرکت است                        
همينطور بايد توجه داشت که اين             
اتفاق در کشورى مى افتد که                        
مهمترين قدرت جنبش اسالم سياسى     
مستقر است و سرنگونى آن معانى          
وسيع و استراتژيکى در منطقه و             

مسئله مهمتر و        .  کل جهان دارد       
. بعدى چهره زنانه اين خيزش است       

عروج توده اى زنان در راديکال             
ترين اشکال بويژه در کشورى با             
يک حکومت مذهبى و ضد زن                  

نه فقط خصلت         .  خودويژه است    
زنانه بلکه خصلت مدرنيستى و ضد      
مذهبى اين جنبش بيش از پيش خود         

نسل جديدى که        .  را نشان ميدهد       
درگير اين اعتراضات است با تکيه        

 و آنچه    ،به ابزارهاى دنياى امروز     
 نشان    ،که ميگويد و عمل ميکند              

ميدهد که چه آينده اى را جستجو                
اين آينده بطور قطع آينده اى       .  ميکند

اگر کمى چادر      .  غير مذهبى است    
 نقاط قوت       ،اختناق را کنار بزنيم         

جنبش کنونى بيشتر خود را نشان             
 .خواهند داد

 

هر جنبشى محدوديتهاى تاريخى             
نميدانم تا چه اندازه       .  خود را دارد    

دقيق است که اين محدوديتهاى                   
ناميد؟ "  نقطه ضعف   "تاريخى را       

اما روشن است اختناق در ايران و          
ممنوعيت احزاب سياسى نتايج خود      
را در قلمرو سازماندهى به معنى             

ما هرچه  .  وسيع خود ببار مى آورد      
تالش ميکنيم که اختناق را دور                  

 باز  ،بزنيم و کارمان را پيش ببريم         
اختناق محدوديت هاى واقعى را               

بويژه در چنين           .  تحميل ميکند     

١٣۴شماره   
 يعنى زمانى که مردم         ،اوضاعى

نميتوانند تمايالت واقعى شان را         
 جنبشها و نيروهاى           ،بيان کنند   

طبقاتى نميتوانند در اشکال                    
روشنى در مقابل هم قرار                        

 جامعه و توده مردم به             ،بگيرند
زبانش .  منافذ ممکن متکى ميشود    

عاريه اى ميشود و همواره تالش       
دارد خود را در باالنسى نگهدارد      
که هم هزينه کمترى بدهد و هم             

معموال جريانات  .  حرفش را بزند  
پرو رژيم و راست از مسئله                   
اختناق و تناسب قواى تحميلى به        
نفع سياست دفاع از يک جناح               

تراشى "  رهبر.  "بهره ميجويند   
ميکنند و تالش دارند آرمانها و            
تمايالت واقعى مردم را در                     
چهارچوبهاى حکومتى اسير و           

واقعيت اما اينست    .  زمينگير کنند 
که تصوير آنها جعلى است و                 
مشى سياسى شان شکست خورده      

همينطور دوره تکيه مردم      .  است
. به شکافهاى باالئيها موقت است      

ايندوره موقت با شکستن درجه           
دو .  اى از اختناق به پايان ميرسد      

ماه گذشته نشان داد که سرعت             
 ١٣از    .  پيشروى چگونه است       

 دى کافى بود که کل             ۶آبان تا      
صحنه عوض شود و بسيارى از        
تحليلها و اظهارات در مورد                  

 .  اوضاع ايران فرو ريزد

 

 سازمان هاى    ،با فرض تمام اينها    
الزمى که بتواند حرکت ميليونى        
مردم را در جهت اهداف واقعى          

 کمبود اساسى        ،شان شکل دهد       
سياست ما براى        .  امروز است   

رفع اين کمبود جدى تالش براى         
ايجاد شوراها در مراکز                            

 اتخاذ سياست کنترل            ،کارگرى
 ، سازماندهى توده اى         ،کارگرى

 و    ،ايجاد ارگانهاى انقالبى قيام         
تالش براى پيشروى افق چپ در       

اين درست است که     .  جامعه است 
توده عظيمى عليه جمهورى                  
اسالمى بپا خواسته اند اما اين               
توده عظيم ابدا هدف يکسانى را          

خيلى ها در امر         .  دنبال نميکند  
سرنگونى ذينفع اند و در آن                    
شرکت ميکنند اما همه اينها به              

. يک آينده رضايت نخواهند داد          
نه فقط در پروسه سرنگونى بلکه       
بدنبال سرنگونى تازه جدالهاى            
اساسى برسر شکل دادن به آينده         

جدالهائى که تا        .  شروع ميشود   
استقرار نظام بعدى ادامه خواهد         

 .داشت

 

 آينده را چگونه ارزيابی           :ديدگاه
 می کنيد؟

 

 جمهورى         :سياوش دانشور         
امروز .  اسالمى کارش تمام است     

همه به بعد از جمهورى اسالمى           
بسيار بعيد است که       .  فکر ميکنند  

مردم اينبار براى دور ديگرى به         
. جمهورى اسالمى رضايت دهند       

اين مردم و بويژه نسل جديد تازه           
جنگش را با حکومت شروع کرده      

اين نسل يا پيروز ميشود و        .  است
يا بايد جمهورى اسالمى شکستش       

شکست در مقياسى که به             .  دهد
.  تحميل کرد            ۶٠نسل دهه              

جمهورى اسالمى تا روز آخرش         
سرکوب ميکند و ميکشد و ترور          

 ديگرى  ۶٠ميکند اما تکرار سال       
مردم به هيچ   .  در امکاناتش نيست  

ترکيبى از جمهورى اسالمى                  
رضايت نميدهند و هر عقب                    
نشينى در باال اشتهاى تهاجم به              

. کل نظام را در پائين تشديد ميکند       
نه حکومت نظامى خامنه اى ها            
ميتواند رژيم را نگهدارد و نه                 

و "  عقالى راست  "دولت فرضى     
موسويها ميتواند مردم را بخانه             

سرنگونى جمهورى         .  بفرستد
اسالمى بيشتر از هر زمان در               
اذهان وسيع توده مردم عملى و             

 .  ممکن شده است

 

ما وارد يکدوره انقالبى شده ايم             
که سرنگونى جمهورى اسالمى           

. صرفا يک نقطه عطف آنست              
دراين روند دولتهاى مختلف و               
ائتالفهاى جديد بورژوائى ممکن         

دولتهاى .  است سرکار بيايند            
ناپايدار که هر کدام دريچه اى به          

روشن .  تعادلهاى جديد ميشوند         
است که با پايان جمهورى اسالمى      
جنبش اصالح طلب حکومتى هم         
مضمحل ميشود و عناصر و                   
ترکشهاى آن يا بايد خود را                       
بازتعريف کنند و يا در کمپ                    

 .ناسيوناليسم ايرانى قرار گيرند

 

اما اگر فرض پايان کار رژيم                 
 آنوقت  ،اسالمى مورد توافق باشد     

مسئله اساسى برسر آينده جامعه           
. ايران است    

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبشهاى سياسى و طبقاتى چپ و راست در روند مبارزه براى                                   
ما .  سرنگونى جمهورى اسالمى آينده هاى متفاوتى را دنبال ميکنند                      

بعنوان کمونيست کارگرى براى سرنگونى تمام و کمال جمهورى                            
 انحالل کليه نيروهاى سرکوب       ، درهم کوبيدن ماشين دولتى آن       ،اسالمى

و مافوق مردم اعم از ارتش حرفه اى و سپاه و بسيج و اطالعات و                             
 و برقرارى يک دولت انقالبى کارگرى براى                ،دستگاه مفتخور مذهب    

يک آينده آزاد در ايران و تامين                 .  برپائى سوسياليسم مبارزه ميکنيم        
 يک جمهورى   ،سعادت و خوشبختى انسانها تنها با يک حکومت کارگرى       

نظامى که اساس همه تبعيض ها و اختناق و               .  سوسياليستى ممکن است   
 يعنى به دوره سرمايه دارى و جامعه                  ،فقر و نابرابريها را الغا کند            

از نظر  .  ما براى چنين آينده اى مبارزه و تالش ميکنيم        .  طبقاتى پايان دهد  
 و يا قومى و             ، چه نيمه اسالمى و نيمه ملى                 ،ما راه حلهاى ديگر        

 . *   تنها تکرار گذشته در چهارچوبى جديد است،ناسيوناليستى

 

 !گوشه ای از حسابهای سران رژيم اسالمی در بانکهای بين المللی برمال شد

 تمامی اين حسابها بايد فورا منجمد شوند

 ليستی از حسابهای بانکی برخی از سران           CNNاخيرا شبکه تلويزيونی     
ارقام نجومی و    .  رژيم اسالمی در بانکهای بين المللی منتشر کرده است            

نشانگر گوشه ای از اموال به غارت برده شده مردم             .  سرگيجه آور است  
و سرمايه های جامعه توسط برخی از سران رژيم جمهوری اسالمی                        

در برگيرنده تمامی صورتحسابهای سران       .  اين ليست کامل نيست     .  است
رفسنجانی و برخی ديگر از سران سه دهه جنايت و          .  رژيم اسالمی نيست  

اما همين بخش نشانگر کارنامه      .  چپاول اموال مردم در اين ليست نيستند        
سرشار از دزدی و چپاول دست اندر کاران ريز و درشت رژيم اسالمی                

 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری          :  همانطور که تاکنون اعالم کرده ايم               
خواهان منجمد کردن تمامی حسابهای بانکهای سران رژيم اسالمی در                  

اين بخشی از اموال به غارت شده مردم توسط           .  بانکهای بين المللی است   
. اين جانيان اسالمی است و بايد به صاحبان اصلی آن عودت داده شود                    

تمامی اين اموال بايد به حکومت منتخب مردم ايران در فردای سرنگونی             
 . رژيم اسالمی بازگردانده شود

 

حزب اتحاد کمونيسم خود نيز راسا سياست منجمد کردن اين اموال را از               
 . طرق حقوقی و سياسی پيگيری خواهد کرد
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 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ دی ٢١ – ٢٠١٠ ژانويه ١١

 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 طرف    .   برای يک دنيای بهتر يک ب ي ب
مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی،  .   نيست، جانبدار است  

ا است          ه ان ادت انس اه و سع هوری       .   رف رای يک جم ا ب م
ن             .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   ان پخش اي لطفا روز و زم

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



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با اعتماد بنفس بيشتری قد علم            
 کنيد

با سالم به شما رفقای کمونيست            
اوضاع پتروشيمی . خستگی ناپذير 

با کمبود مواد        .  بشدت بد است       
اوليه و حتی بخشا فرسودگی                   

. ماشينهای توليد مواجهيم                         
کارگران به اين شرايط معترض          

. اند و کسی دل به کار نميدهد                  
کارگران اگر مجبور نباشند کاری      

از طرفى نارضايتی از        .  نميکنند
کل حکومت مشاهده ميشود و از          
طرف ديگر ترس از آينده است             

. که معلوم نيست به کجا ميرود              
فشارها زياد شده است و نيروهای       

. حراست را بيشتر کردند                          
نيروهای حراست مثل اعتصاب          
شکنهائی ميمانند که مجبورند                

دراين مرکز خيلی    .  مزدوری کنند 
ها طورى به اين اوباش نگاه                    

. ميکنند که انگار طاعون دارند            
در ميان اينها کسانی پيدا ميشوند           
که سعی ميکنند با ايما و اشاره                

. بگويند ما را از خودتان بدانيد              
ولی کارگران به اين لباس                         
شخصيهاى حراستى اعتمادی               

 .ندارند

 

بحثهای زيادی در ميان کارگران        
هست که مهمترين اش اينست که         
بعد از جمهوری اسالمی چه کسی      
ميتواند قدرت را بگيرد و چه                  
کسی تضمين ميکند که وضعيت          
طبقه کارگر بهبود پيدا خواهد                 
کرد؟ رفقا کمونيسم کارگری يک        
جنبش قوی هست اما هنوز اين              

. غول به خودش تکان نداده است         
شما .  اين تکان را بايد شما بدهيد         

شما بايد     .  بايد در راس باشيد            
ما از  .  آلترناتيو انقالب آينده باشيد    

اينکه جنبش قوی است ولی                      
 حزب اتحاد کمونيسم                ،حزبش

کارگری در امر سازماندهی و              
 ،امر رهبری ضعيف عمل کند             

شما بايد فراخوان     .  نگران هستيم  
موقعيت حزب در جنبش         .  بدهيد

بايد حزب   .  کارگری خوب است     
اتحاد کمونيسم کارگری با اعتماد        

اين .  بنفس بيشتری قد علم کند             
حزب خالف جريان است بقيه                

  ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

. دارند حرفهای هم را تکرار ميکنند      
ما هم     .  ابزارها را بيشتر کنيد              

تالشمان اين است رهبران عملی              
راديکال سوسياليست را هر چه                
بيشتر دور پرچم کمونيسم منصور         

 .نيما از اراک. حکمت گرد آوريم

 

  ،نيما عزيز

اين طاعون هاى حراستى مزدوران      
سرمايه اند و کارگران بدرستى به           

وظيفه اينها    .  آنها اعتمادى ندارند      
جاسوسى براى سرمايه داران                    
برعليه کارگران و اهداف شريف            

اين نهادها بايد منحل و از        .  آنهاست
. مراکز کار بيرون انداخته شوند             

اينکه در آينده چه کسى قدرت را               
ميگيرد تا بهبود وضعيت طبقه                   

 هيچ نجات     ،کارگر را تضمين کند      
نه شاه نه خدا نه              .  بخشى نيست   

کارگران بايد با انقالبشان         !  آسمان
قدرت را بدست گيرند و با تشکيل            
دولت انقالبى کارگرى براى برپائى     

نه فقط بهبود    .  سوسياليسم اقدام کنند   
زندگى طبقه کارگر بلکه آزادى                
طبقه کارگر از استثمار و بردگى             

و کارگر آزاد       .  مورد بحث است      
نميشود مگر اينکه کل جامعه را                

 . آزاد کند

 

 شما رهبران        ،شما رفقاى کارگر       
 شما کمونيستها و                          ،کارگرى

کادرهاى مارکسيست و کمونيست و     
حزب پديده   .   حزب هستيد     ،انقالبى

اى جدا از مبارزه واقعا موجود و              
جنبش عينى کارگران عليه سرمايه        
دارى نيست و مبارزه راديکال                  

. کارگرى شناسنامه کمونيسم است         
بايد در بحثهاى ميان کارگران با               
دقت و حوصله و مسئوليت و                       

اين غول را   .  هوشيارى شرکت کرد  
بايد هم خط و هم جهت و هم افق                 

بايد امر قدرت سياسى                   .  کرد
کارگرى را به مشغله کارگران                  

بايد مقدمات برپائى         .  تبديل کرد    
. شوراهاى کارگرى را فراهم کرد         

بايد محافل و شبکه هاى کارگرى             
را به استراتژى کمونيستى کارگرى      

بايد روى اتخاذ سياست     .  مجهز کرد 
کنترل کارگرى و سنت عمل مستقيم      

١٣۴شماره   
کارگرى در جامعيت آن کار                  

حزب به کارگران                   .  کرد
کمونيست و مبارز و پيشرو تعلق       

اين حزب شماست و توان        .  دارد
و نفوذ و قدرتش نيز تابعى از                 
تحرک و انسجام و قدرت عمل             

تالش ما اينست    .  انقالبى شماست 
که امکانات الزم را براى                        
شناساندن حزب و سياستهايش             

اما امکانات در دنياى    .  فراهم کنيم 
واقعى با قدرت در مراکز                        
کارگرى و کانونهاى مهم سياسى       

ما بدرجه اى که در     .  تامين ميشود 
ميان کارگران و زنان و جوانان          
انقالبى نفوذ داشته باشيم به همان        
درجه از امکانات و قدرت عمل          

 . بيشترى برخوردار ميشويم

 

خط و سياست انقالبى و                             
کمونيستى و فعال حزب بايد هر          

تا همين امروز    .  روز تيزتر شود   
يک بخش مهم توجه به حزب و            
تقويت موقعيت آن مديون همين           
سياست انقالبى و کارگرى                     

معضل .  کمونيستى بوده است         
 فراخوان    ،فراخوان دادن نيست      

را هر روز هزاران نفر ميدهند و       
البته کسى توجه اى نميکند و يا             

فراخوان .  اساسا آنها را نميشنود      
بايد بموقع باشد و قدرت مادى               
اجراى فراخوان تضمينى بر                 
اجراى آن در زمين جنگ رو در        

سياست ما اينست که         .  رو باشد  
 ،پايه هاى حزب را گسترده کنيم         

نفوذ و امکانات و خط حزب را            
ما .  محکم و گامهاى بلند برداريم      

توهمى به ميزان نفوذ خود در               
. مراکز مهم کارگرى نداريم                 

نوبت ما و جنبش ما بزودى                     
 نيرو جمع    ،بايد آماده شد   .  ميرسد
 و به نبرد            ، سازمان داد       ،کرد

. براى پيروزى کارگرى رفت            
حزب براى اينکار درست شده و        

. اساس تالش ما هم همين است             
 . موفق و پيروز باشيد

 

 اتحاد براى دمکراسى الزم است

. با سالمهاى گرم رفيق عزيز               
جنبش مردم ايران به طرف                    
راديكاليزه شدن قدمهاى اساسى          

حاال شعارهاى مردم       .  برميدارد
قانون اساسى و اصل واليت فقيه        
را مورد تهاجم قرار داده است و         
مردم قهرمان ما دارند از                          
اصالحات و اصالح طلبى با                 

بنابراين .  استوارى عبور ميكنند      
وجود برنامه هاى عملى و                        
واقعبينانه امروز براى حزب                 

اميد .  طبقه آارگر ضرورى است     
دارم حزب شما با استوارى و                 
برنامه بعنوان پيشقراول جنبش            
مردم ايران شرآت فعال و                        
قدمهاى همه جانبه بر دارد و در            
اين شرايط حساس از پرداختن از        
مبارزات غير ضرورى و                        

امروزه .  ناآارآمد اجتناب نمايد        
مبارزه براى سرنگونى                              
ديكتاتورى مذهبى و برقرارى              
دموآراسى براى مردم ايران از           

. نان شب هم واجب تر است                     
اميدوارم حزب طبقه آارگر                    
امروزه آنرا بعنوان تاآتيك الزم و       

. ضرورى مورد مداقه قرار دهد         
چون برقرارى حكومت                             
سوسياليستى تنها از اين راه امكان      
پذير بوده و تنها معبر رسيدن به            

. آرمانهاى واالى انسانى ميباشد          
باز بر اين باورم آه در مرحله                
فعلى اتحاد همه نيروهاى معتقد به       
دموآراسى و مبارزه بر ضد                   
ديكتاتورى ضامن پيروزى و                 

با تشكر  .  رهايى مردم خواهد بود     
 .آيانوش

 

  ،کيانوش عزيز

مردم ايران به آزادى احتياج دارند      
آنچه مردم مثل      .  و نه دمکراسى     

 ،نان شب به آن نياز دارند                          
 حق       ،آزاديهاى سياسى وسيع            

تشکل و اعتصاب و اعتراض و            
 نفى مذهب و قوانين و                ،تحزب

 نفى ارگانهاى             ،دولت مذهبى      
 دخالت   ،سرکوب و مافوق مردم        

مستقيم و مستمر در سياست و                 
تصميمگيرى و اجراى منويات            

 برخوردارى از رفاه و             ،خويش
. مسکن و آموزش و سالمتى است      

اينها با حکومت سرمايه دارى که        
تابلوى دمکراتيک يا فدرال و يا            
ليبرال روى آن گذاشته اند نه فقط         

 بلکه اساسا               ،متحقق نميشود       
دمکراسى و نظام دمکراتيک                 
آنطور که در غرب رايج است در        

 . ايران يک توهم پوچ است

 

اول دمکراسى بعد              "فرمول       
راه سوسياليسم  "و يا    "  سوسياليسم

 البته      ،"از دمکراسى ميگذرد           
فرمولى قديمى و شکست خورده          

١٧صفحه کجاى .  است  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دنيا اول دمکراسى ايجاد شده و             
بعد به سوسياليسم رسيده است؟             

 ،دمکراسى نظم اجتماعى نيست          
سياسى   –يک ساختار حقوقى            

است که چهارچوب دست بدست          
شدن قدرت سياسى را بين                         
نمايندگان طبقه بورژوا تعريف             

دمکراسى جهان سومى         .  ميکند
بهتر از ترکيه و پاکستان و خود             

حاال .  جمهورى اسالمى نميشود       
شما به اين جماعت چهار حزب و        
فراکسيون ديگر بورژوائى را               

چه فرقى ميکند؟ اگر     .  اضافه کنيد 
قرار است جامعه براساس بردگى      

 و کارگران و              ،مزدى بچرخد    
اکثريت مردم محروم حق دخالت        
مستمر در سياست را نداشته                   

 چه فرقى ميکند جناب                  ،باشند
سرهنگ يا آخوند يا شاهزاده يا              
فالن تحصيلکرده بورژوا در                 
حکومت باشد؟ اگر منظور شما از      
دمکراسى آزاديهاى فردى و                   
اجتماعى و غيره است اين اتفاقا با       
دمکراسى متحقق نميشود با                     

ما .  سوسياليسم متحقق ميشود           
براى نظامى سوسياليستى مبارزه      

نظامى که وسيعترين            .  ميکنيم
آزاديهاى سياسى بيقيد و شرط و           
رفاه اجتماعى را براى همگان               

نفى اختناق و          .  تضمين ميکند    
ديکتاتورى و فقر و فالکت تنها با         

داروى .  سوسياليسم ممکن است       
 ،درد مردم ايران دمکراسى نيست     

 آنهم نه صد سال     ،سوسياليسم است 
توصيه .  ديگر بلکه همين امروز       

ميکنم جزوه ارزشمند                                  
"  تعابير و واقعيات          ،دمکراسى"

از منصور حکمت را مطالعه                 
 .  موفق و پيروز باشيد. کنيد

 

 نقد ناسيوناليسم را بيشتر کنيد

احزاب ناسيوناليست    .  رفقا درود   
. فعاليت شان را بيشتر کرده اند             

کمونيسم کارگری هم بايد فعاليت         
وقت .  متمرکزش را تقويت کند          

آنست که هر چه بيشتر به نقد                   
رستم .  ناسيوناليسم پراداخته شود     

 . از کردستان

  

 

 ...نامه ها 
  ،رستم عزيز

با تشکر حزب از کم و کيف                          
فعاليتهاى جريانات ناسيوناليست             

اين دوره اى است که        .  اطالع دارد 
بايد .  کل جامعه فعال شده است               

توجه داشت که ناسيوناليسم در                   
کردستان يک گرايش اجتماعى                 
است و احزاب و جريانات متفرقه            
ناسيوناليست در اين بستر فعاليت            

اما امروز ناسيوناليسم بيش      .  ميکنند
از هر زمان به جامعه شهرى و                  
مدرن و خواسته هاى مردم بى ربط        

ناسيوناليستهاى امروز همه       .  است
قوم پرست اند و قوم پرستان در                 

. روند اوضاع کنونى بى افق اند               
بيشترشان پشت حاج کروبى و                   
اصالح طلبان بصف شدند و برخى        
شان پرچم سفيد در مقابل جمهورى        
اسالمى بلند کردند و مدام دنبال                  

. راهى براى بند و بست با رژيم اند         
اين خط در مقابل انقالبيگرى مردم         
در کردستان که اساسا محصول                

با اينحال  .  کمونيسم است افق ندارد     
نبايد مطلقا خطر اين جريانات را              

نقد و تقابل با ناسيوناليسم يک        .  نديد
اما .  ويژگى کمونيسم کارگرى است    

در کنار آن بايد در متن اعتراض و          
مبارزه اجتماعى سياستهاى                         
کمونيستى به پرچم اعتراض مردم         
در تقابل با سياستهاى ناسيوناليستى        

 .    موفق و پيروز باشيد. تبديل شود

  

 خال آلترناتيو هست

چطور .  من يک سوال دارم      .  سالم
ميشود آلترناتيوی قوی را جلوی              
مردم گذاشت؟ مردم معترض و                 
عليه جمهوری اسالمی و کل نظام           

در کل اين مسير از قبل از           .  هستند
انتخابات تا به امروز خال يک                     

. رهبری منسجم را شاهد هستيم                
 .مهديه از تهران

 

  ،مهديه عزيز

مردم اساسا    .  شما درست ميگوئيد      
در .  جمهورى اسالمى را نميخواهند   

وهله اول بايد رهبرى مبارزه براى        
سرنگونى جمهورى اسالمى را                

سياست ما اينست که          .  تامين کرد   

١٣١شماره   
ايستگاههاى تحميل سازش به               
مردم را درهم بشکنيم و در هر             
مرحله جنبش انقالبى براى                    
سرنگونى را تقويت و صف آن            

درجه اى از        .  را متمايز کنيم       
اختشاش سياسى در وضعيت                
فعلى که هنوز اختناق حاکم است        
همه را به اين اشتباه مى اندازد             
که گويا مردم يا طرفدار حکومت       
اند و يا نميدانند براى چه به                     

دو ماه گذشته نشان      .  ميدان آمدند 
داد که اين راديکاليسم ضد                       
حکومتى و ضد اسالمى است که        

اين .  تمايل واقعى مردم است             
بايد اين  .  هنوز نوک کوه يخ است     

جنبش را براى نفى تمام و کمال           

. حکومت جلو راند و سازمان داد        
رهبرى و آلترناتيو در دل اين                 
مبارزه و از طريق سياست                      
انقالبى و کارگرى تامين و                       

اگر کارگر و         .  تضمين ميشود    
سوسياليسم نتواند خود را به اين            

 آلترناتيوهاى راست   ،سطح برساند 
معضل .  خود را تحميل ميکنند           
 براى ما      ،آلترناتيوى قوى نيست     

مسئله تامين رهبرى و آلترناتيوى       
بايد .  کارگرى و سوسياليستى است   

به صف کمونيسم کارگرى و                  
حزب پيوست و در راه تقويت                

. آلترناتيو کارگرى تالش کرد               
 . * موفق 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 

 

! کارگران  
! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٣۴شماره    
 

 !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

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



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موسوی بهانه   .  "جريانات نميگذارند و با سوت آنها متوقف نميشوند                   
و .  اينها تنها ابزاری برای اعتراض مردمند     ".   کل نظام نشانه است    ،است

ابزاری که با هر درجه تغيير توازن قوای سياسی به                 .  نه چيزی بيشتر   
 . کناری زده شده است

 

بحرانشان اقتصادی و سياسی و      .  رژيم اسالمی در سراشيبی سقوط است      
اقتصاد حکم به       .  راه عالجی ندارند      .  بن بست است      .  فرهنگی است   

سياست در حال    .  ورشکستگی پروژه اقتصادی اسالم سياسی داده است          
تعيين زمان و چند و چون چگونگی پايان دادن به حاکميت سی ساله شان               

 قرآن و حجاب و شالق و خمينی و سنت اسالمی در                  ،فرهنگشان.  است
پرده آخر کابوس اسالمی در حال        .  زير پای مردم در حال له شدن است         

تنها راه حل خروج از اين بحران سرنگونی کامل و همه                     .  اجرا است  
ضربه نهايی را با سازمان      .  راه ديگری نيست  .  جانبه رژيم اسالمی است   

 . * دادن قيام کارگری بايد فرود آورد

 

راهکارهايی جهت "بازار داغ 
  ..."خروج از بحران

١٣۴شماره   

 

 دزدی کالن نوری زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی

 دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران کرمانشاه
 

 بدليل مشاجراتى که اخيرا بين نوری زاد رئيس                  ،بنا به خبر دريافتى      
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همدستانش به دليل اختالفات مالی با                 
او برسر سهم بيشتر در زمينه اختالس و باال کشيدن دستمزدهای                               

 توسط يکی از همدستان سابق              ،پرداخت نشده پرستاران بوجود آمده          
نوری زاد افشا شد که در خرداد ماه گذشته طبق مصوبه وزارت                                

 هزار تومان بعنوان      50بهداشت حکومت اسالمی به هر پرستار مبلغ              
 200اين مبلغ که رقمی بيش از        .  پاداش روز پرستار پرداخت شده است      
 نفر از پرستاران کرمانشاه      4000ميليون تومان است و بايد به بيش از            

 جهت پرداخت به پرستاران در اختيار نوری زاد قرار                         ،تعلق گيرد  
 . ميگيرد

 

نوری زاد اين جانور اسالمی پول را باال کشيده و از خرداد ماه تاکنون                  
. به بهانه های واهی از پرداخت اين پول به پرستاران طفره رفته است                  

 نوری زاد بدون اينکه حتی يک مدرک جعلی           ،حاال که دستشان رو شده     
 با گستاخی مدعی است اين پول را برای دانشگاه              ،در دست داشته باشد    

با انتشار اين خبر در بين پرستاران            !  علوم پزشکی هزينه نموده است       
نوری زاد و     .  بيمارستانهای کرمانشاه اوضاع بشدت بهم ريخته است              

پرستاران با عجله   "  اغتشاش"همدستانش از ترس هر گونه اعتراض و           
مبلغ يک ماه اضافه کاری مرداد ماه گذشته را به حساب پرستاران                           

اين در    !! ماه کارانه را نيز داده اند             2واريز نموده و وعده پرداخت            
حاليست که هم اکنون دستمزد اضافه کاری پرستاران مربوط  به                               
شهريور، مهر، آبا ن و آذر ماه و همچنين مبلغ متوسط کارانه ها که                          

 .  ماه گذشته پرداخت نشده است5 هزار تومان است در 70ماهی 

 

جمهورى اسالمى حکومت مشتى سرمايه دار آدمکش و استثمارگر و                   
مادام که اين حکومت سرپاست سهم کارگر و                      .  فاسد و دزد است         

زحمتکش جامعه جز فقر و محنت و کار طاقت فرسا و بردگى مطلق                       
راه حل آزادى کارگران و کل جامعه فقط و فقط سرنگونى                           .  نيست

راه حل   .  حکومت ارتجاع اسالمى و نابودى نظام سرمايه دارى است                
 .   ديگرى وجود ندارد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ ژانويه ١١ – ١٣٨٨ ديماه ٢١

 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 

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

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

جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! است
!تقويت و گسترش دهيد  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين روزها بازار بورس ارائه                
راهکارهايی جهت خروج از             "

تم اصلی تمام    .  داغ است "  بحران
دست و پا زدنها و تقالهای                        
استيصال آميز سران مرتجع                   
اصالح طلبان سبز حکومتی                   

مهدی کروبی و محمد               .  است
خاتمی هم به ميرحسين موسوی           
پيوستند و سهم خود را در اين                 

چپ و     .  چهارچوب ايفا کردند        
جناح راست  .  راست بيانيه ميدهند   

هم مشغول کار هميشگی خود                
. طناب دار سفارش ميدهد       .  است

تهديد ميکند و   .  خط و نشان ميکشد   
جوخه های اعدامش را سامان               

و جملگی هر روز بيشتر        .  ميدهد
 .در گرداب سقوط فرو ميروند

 

هدفشان روشن و دقيق و غير قابل     
اين بيانيه ها حتی          .  تفسير است   

راهی برای تفسيرهای مزورانه          
جريانات رنگارنگ اپوزيسيون          

 ، از جنس توده ای              ،پرو رژيم   
اکثريتی و جبهه ملی و همچنين             

. مشروطه خواهان باقی نميگذارند   
هدف نجات رژيم آدمکشان                      

خاتمی اين هدف را    .  اسالمی است 
اين :  "به روشنی بيان کرده است       

مطالب خيرخواهانه و دلسوزانه و     
درصدد حل مشکل؛ به نفع نظام            

و اين   .  است"  جمهوری اسالمی  
هدف مشترک هر دو جناح رژيم          

در .  جمهوری اسالمی است             
شرايطی که مردم در خيابانها                

مرگ بر اصل        :  "فرياد ميزنند   
 اين جريانات قبل از      ،"واليت فقيه 

هر غرولندی صد بار پايبندی                
و "  اصل واليت فقيه   "خود را به      

تعارفات .  اعالم ميکنند "  رهبری"
را به کناری        "  اصالح طلبانه   "

گويی کارد به مغز         .  انداخته اند  
برای .  استخوانشان رسيده است       

نجات جمهوری اسالمی تالش              
به دنبال تداوم بخشيدن به       .  ميکنند

  ،ستون آخر
 

 "راهکارهايی جهت خروج از بحران"بازار داغ 
 

 علی جوادی

سه دهه حاکميت سياه رژيم اسالمی       
اگر اختالفی با جناح راست       .  هستند
 بر سر اصل حاکميت                        ،دارند

بر .  اسالمی و ساختارهای آن نيست     
سر کارکرد و چگونگی تامين اين           
اهداف ارتجاعی و سهم هر جناح             

. در کل حاکميت اسالمی است                   
اقدامی که فلسفه وجودی اين                        
جريانات آدمکش را از ابتدا تا                     
انتهای عمر جمهوری اسالمی معنا        

بارها و بارها    .  و تعيين کرده است     
اثبات کرده اند که برخالف                           
تصورات مفسران سفيه رسانه های       

خيانت " قابليت چندانی در           ،غربی
به کليت   "  پشت کردن  "و   "  کردن

 . نظام اسالمی ندارند

 

راهکارهايی "هدفشان از ارائه                
تامين "  جهت خروج از بحران             

. شرايط نجات رژيم اسالمی است          
اين جمعيت اوباش اذعان ميکنند که       
بحران سراپای رژيم شان را در                

فريادهای مردم      .  برگرفته است     
خشمگين و مشت های گره کرده               
ميليونی توده های مردم را که برای        
به زير کشيدن رژيم اسالمی به                  

.  شنيده و ديده اند    ،خيابانها ريخته اند  
فريادهای مردم بلندتر از آن است            
که همهمه برادرانشان در جناح                 

. راست مانع از شنيدن آن شود                   
در اساس يعنی    "  خروج از بحران   "

خارج کردن حکومت اسالمی از             
زير ضربات جنبش سرنگونی                  

يعنی پايان   .  طلبانه توده های مردم      
اين .  دادن به بحران حکومتی                

جريان بر اين تصور کودنانه است          
هيوالی اسالمی قادر   "  تعديل"که با   

 مردم را به نقطه                   ،خواهند شد    
. سازشی با رژيم اسالمی بکشانند           

می پندارند که اگر رژيم اسالمی               
کاله خود نظامی را به کناری                      
بگذارد و به جای آن کرست مفاد               

رژيم "  قانون اساسی   "مندرج در       
 ،اسالمی را بر تن کريه خود کند              

١٣۴شماره   

قادر خواهد شد مردم را به                       
به درستی ميدانند   .  سازش بکشاند 

که سياست سرکوب مستقيم و                
شمشير خونين اسالم کارآيی خود      

جامعه و   .  را از دست داده است       
رژيم را به يک رو در رويی                  
سهمگين خواهد کشاند که بازنده         
آن بدون ترديد تنها رژيم اسالمی        

از اين رو بی وقفه          .  خواهد بود  
هاست   اين خشونت :  "تاکيد ميکنند 

بست        که مساله را به بن                         
گوشه هايی از قابليت    ".  رساند  می

مردم در ضرب شصت نشان                
دادن به نيروهای سرکوب رژيم         
اسالمی را در اعتراضات اين              

ديده اند که   .  دوره به عينه ديده اند    
نيروهای "مردم چگونه به                      

اما از   .  تعرض کردند  "  انتظامی
قرار برادران جناح راستشان               

ميدانند که تاکنون   .  ميدانند"  بهتر"
بر مبنای سرکوب و کشتار و                 
اعدام توانسته اند سی سال دوام            

و اين سياست را خط             .  بياورند
هر .  نظام اسالمی ميدانند   "  بقای"

درجه عقب نشينی را برابر با                
سوراخی در سد رژيم ميدانند که         
بسرعت تمام بنای آن را به زير           

حقيقتی را بيان         .  خواهد کشيد    
 .ميکنند

 

محدود کردن    "فرياد ميزنند با           
ها    ها و تفريط گری          افراط گری  

مشکل را حل و جامعه را آرام              
اما به ازاء هر بار       ."  خواهد کرد 

که به برادرانشان در جناح                      
 ،قانونی ميدهند    "  تذکر"راست     

صد بار برای مردم و نيروهای           
سرنگونی طلب خط و نشان                   
ميکشند و چنگ دندان نشان                   

اين آخوندى که رئيس           .  ميدهند
جمهور حکومت اسالمی بوده و         

گفتگوی "خودش را کانديد                     
 هر ذره            ،کرده بود     "  تمدنها

وقاحت و شرم و حيا را قورت              

حاال بر    :  "داده و اعالم ميکند          
فرض کسی و جريانی و گروه               
کوچکی، غلطی کرده و خالفی             

. است"  گفته و ساختارشکنی کرده    
در عين حال      !  واقعا ديدنی است    

غير "بيشرمانه ادعای دفاع از              
 . هم دارند" آزادی بيان"و " خودی

 

تاکيدشان "  راهکارها"در تمام اين    
" ساختار شکنی "بر جلوگيری از      

 ساختار  ،ساختار واليت فقيه  .  است
 ساختار           ،نيروهای سرکوب          

 ساختار  ،دستگاه مافيايی روحانيت  
 ساختار صنعت         ،بسيج و سپاه        
 ساختار حکومت    ،آدمکشی مذهب 

حفظ ساختارهای ارتجاع   .  اسالمی
و اسالم فلسفه وجودی و هميشگی      

اما سهم خود را               .  شان است    
از تغيير قواعد                 .  ميخواهند

کشمکش جناحها سراسيمه و آشفته    
سهم خود را در حاکميت                .  اند

تاکنونی رژيم اسالمی ياد آوری           
نبايد :  "تذکر ميدهند      .  ميکنند

اينطور تعبير شود که اساس نظام        
تنها يک جريان و يک فکر است           
و آن هم عين حق است و يا                         
ديگران بايد تسليم شوند و يا                     
نابود، و اين امر خطرناکی                       

 ". است

  

به دنبال تز هميشگی دوم خردادی      
 ،فشار از پايين   :  "شان شان هستند   

اما برای چانه   ".  چانه زنی در باال   
زنی بايد برگی برنده در معامله             

نميتوان در بازار   .  در دست داشت  
بورس سهام باطل شده را به                     

برگ اينها قابليت      .  فروش رساند  
فرضی و موهوم شان در کنترل و       

اما .  مهار اعتراضات مردم بود         
تمام اعتراضات اخير نشان داده           
است که مردم وقعی به فرمان                 

ايست اين             

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

١٩صفحه   


