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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 

 
 سياوش دانشور

 

  ، بهمن٢٢
 واقعيات و توهمات 

 

 بهمن شاهد دور جديدى از سير واگرائى در               ٢٢بدنبال  
 ١٧روندى که با بيانيه              .  جنبش ملى اسالمى هستيم          

در ميان اين طيف شروع         "  آل عبا  "موسوى و پنج تن         
 با سياستهاى رهبران جنبش سبز حکومتى در             ،شده بود 

همه عينکها  .   بهمن به زخمى عميق تبديل شده است           ٢٢
را برداشته اند و فکورانه به تجديد نظر در تاکتيکها و                   

جماعتى که دنبال    .  ضرورت تدقيق سياستها پرداخته اند       
اين موج راه افتاده بودند و منتظر انفجار خودبخودى                    

از راست    .  توده ها بودند دچار لکنت زبان شده اند                     
ناسيوناليست تا چپ پوپوليست چيزى براى عرضه                      

 . گوئى دوره اى بازيچه اى بيش نبوده اند. ندارند

 

 بهمن اما براى جنبش سرنگونى طلب فرصتى در                  ٢٢
نه قرار بود قيام شود و نه             .  ميان فرصتهاى ديگر بود      

 سال پيش در اين روز      ٣٠قرار بود مطابق روال و تقويم       
برخالف سرگيجه و           .  بساط حکومت جارو شود                

 نه  ،ديپرسيونى که ملى اسالميها و متحدين شان گرفته ند          
در باال براى     .  حکومتيها و نه مردم دچار ترديد نيستند            

حفظ خود و بقاى نظام زورشان را زدند که کاله بى پشم               
در خارج   .  آقا و بى حيثيتى نظام را کمى بزک کنند                     

هوادارانشان سرشان را پائين انداختند و همان سياست را          
 ٢٢تفاوتى اگر بود اين واقعيت زشت بود که          .  پيش بردند 

بهمن را به منبرى عليه حقانيت حرکت انقالبى در سال               
 ضديت با اراده     ، و تحريف و جعل واقعيات تاريخى         ۵٧

 و ضديت با      ،و منش راديکال و انقالبيگرى بطور کلى           
نيروهائى در داخل و خارج کردند که بر آرمانهاى                         

در داخل کشور مردم       .  آزاديخواهانه خود پاى ميفشارند      
کسانى که طرفدار جناحى از حکومت           .  دو دسته بودند    

بودند و يا تمايزى ميان خود و آنها             

  ،يادداشت سردبير

 برابرى هدف کمونيسم است
 پاسخ به بهروز ناصرى

 ۶صفحه سياوش دانشور                                                                      

 

 برشى راديکال
 در حاشيه تظاهراتهاى خارج کشور

 

 ١٠صفحه سياوش دانشور                

 مساله رهبری در جنبش سرنگونی
  کدام پروسه؟،کدام رهبری

 

 ٣صفحه علی جوادی                                                   

٢صفحه   

ده          ،فوالد مبارکه اصفهان  :   در صفحات ديگر    حقوق نجومى مديران و دستمزد پرداخت نش
ار   ، کشتار در کارخانه  ، پااليشگاه اصفهان پرداخت خسارت به يک کارگر       ،کارگران ت  کش

ه          ، مارس در تورنتو   ٨ تظاهرات   ، کارگران زير ساخت گستر    ،در خيابان  ي ل ظاهرات ع  ت
 .  و ستون آخر...   ، بهمن٢٢ تهران در ،گزارش استکهلم ،حضور رژيم در تورنتو

 قفل به در سفارت و  -عکس ندا
 وحشی گری پليس هلند

 

 ۵صفحه على طاهرى                                                     

 پاسخ دفتر نخست وزيری آانادا
  به نامه سرگشاده هما ارجمند

 ٢صفحه 

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 

هيات حاکمه آمريکا و 
 باندهای رژيم اسالمی

 

 ١۶صفحه علی جوادی                    



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قائل نبودند به سفارش آقايان به              
شمايل و ظاهر حکومتيها درآمدند      
و در پايان روز فهميدند که چه               

. کاله گشادى سرشان رفته است          
آنهائى هم که از هر فرصتى براى     
زدن پوزه حکومت اسالمى                     
استفاده ميکنند در اينروز تا                      

. توانستند کار خودشان را کردند         
 شعار عليه خامنه اى     ،درگير شدند 

 گفتند    ،و حکومت اسالمى دادند         
 ،کشته نداديم که سازش کنيم                   

کيوسکها و مقرهاى پليس و                     
نيروى انتظامى را مورد هجوم             

 جاهائى حجاب پرت        ،قرار دادند  
 و دست رد به کل اين                    ،کردند

براى اين دسته         .  جماعت زدند    
داستان تازه شروع شده است و با         
سنبه پر زور به هر متوهمى                    
ميگويند که راه چيست و سياست          

اردوى .  درست کدام است                
سرنگونى طلب و انقالبى که                  

در "  ظهور انقالب مهدى   "منتظر  
 نه فقط دچار هيچ            ،اينروز نبود  

سرخوردگى و ترديدى نيست بلکه     
احساس قدرت و صالبت فکرى و      
سياسى ميکند و مشغول سازمان          
دادن خود و نيرويش براى                        

 .جنگهاى وسيع تر است

 

 بهمن چند موضوع تثبيت        ٢٢در  
 باالئيها به هر درجه که        ،اول:  شد

سازش ميکنند و يا ناچارا به زبان        
 در     ،نسبتا واحد سخن ميگويند           

پائين ميان طرفداران شان در                 
داخل و خارج فروپاشى و بى                  

روندى که قبل   .  افقى مسلط ميشود  
 بهمن شروع شده بود مهره      ٢٢از  

هاى سوخته در باال را سوخته تر         
از هر زمانى لخت و عور به همه         

 نيروى سرنگونى    ،دوم.  نشان داد 
طلب در داخل منسجم تر و مصمم       
تر شد و عليرغم تالشش براى               
اينکه نشان دهد صحنه دست                   
باالئى ها نيست هوشيارانه عمل          
کرد و دم به تله تاکتيک رژيميها           
نداد و خود را گوشت دم توپ                  

در واقع سياستى که قرار          .  نکرد
بود با فاصله گرفتن سبزهاى                  
حکومتى به سيبل کردن                              
سرنگونى طلبان منجر شود                    

 

  ، بهمن٢٢
 ...واقعيات و توهمات 

شکست خورد و به نتيجه اى                        
 بحران در جنبش ملى       ،سوم.  نرسيد

اسالمى در خارج کشور عميق تر           
شد و مهمتر اينکه فضا در خارج              

. اساسا دست سرنگونى طلبان بود          
در خارج ملى اسالميها و                               

هرچه "  انتخابات آزاد   "طرفداران    
زور زدند توجه کسى را جلب                     

حتى رسانه ها به حداقلى          .  نکردند
تظاهراتهايشان را برجسته نکردند        

 همه   ،برعکس.  و سراغشان نرفتند    
جا خبر از تحرک راديکال عليه                

. سفارتها و جلسات رژيميها بود               
شدت اين موضوع بحدى بود که               
رسانه هاى رژيم اسالمى ناچار                
شدند با تحريف و از قول                                 
خبرگزاريهاى اروپائى عليه                       
سرنگونى طلبان بعنوان                                 

درست مانند        –"  اغتشاشگران"
در داخل زور   .  حرف بزنند   –داخل  

زدند صورتشان را سرخ نگهدارند        
اما نتوانستند و در خارج دست را             

دراين ميان توجيهات عده         .  باختند
اى عميقا خنده دار و در عين حال             

ما "ميگويند که         .  مضحک است    
بيشتر از آنها بوديم ولى چون                      
خودمان را استتار کرده بوديم قابل          

اين جماعت فکر      !"  روئيت نبوديم  
ميکنند مسابقه اى در جريان است و       
يا عدد و رقم همواره نشان حقانيت          

کسانى که ميخواهند با استفاده     .  است
از حاشيه امن حکومت ژست                      
دمکراسى و حقانيت سياسى بگيرند       
بايد بدانند که جنبشى رو به زوال              
هستند و حکومتشان سرنگون                    

شما چه اقليت باشيد چه               .  ميشود
 . سرنگونتان ميکنيم" اکثريت"

 

در داخل و خارج مجموعا اين                    
حکومت اسالمى بود که بازنده بود         
و اين سرنگونى طلبان بودند که                

خط وسط که   .  زير نور قرار گرفتند   
به جناحى از حکومت سرويس                  
ميداد بعد از يکماه روضه                              

خواندن دست از پا               "  خشونت"
 ٢٢.  درازتر به خانه هايشان رفتند       

بهمن نشان داد که درک کليشه اى            
از رويدادهاى تاريخى مانند هميشه        

 ٢٢.  به تخت سينه ديوار ميخورد          
بهمن نشان داد که سرنگونى طلبى          

١٣٩شماره   
و راديکاليسم محور اصلى است و هر کسى که واقعا امرى براى آزادى              

 بهمن نشان داد که      ٢٢.  با هر روايتى دارد بايد به اين اردو ملحق شود             
اپوزيسيون ملى اسالمى تا چه حد نافش به جناحى از حکومت بسته                         

 بهمن بويژه نشان     ٢٢.  است و تا چه حد فاقد هويت سياسى مستقل است            
داد بند بازى بين با حکومت و جناحى از آن بودن و يا به سرنگونى                           

 بهمن اگر   ٢٢.  طلبى انقالبى تعلق داشتن بيش از پيش غير ممکن ميشود          
توهمات عده اى را برمال کرد اما گوشه کوچکى از قدرت و ظرفيتهاى               

اوضاع ايران به سمت      .  عظيم خط و سياست راديکال را برجسته کرد           
در خارج اين روند با سرعت بيشترى به               .  قطبى شدن شديدتر ميرود      

انتخاب بين چپ و راست روز به روز به انتخابى                  .  پيش خواهد رفت   
 . *ناگزيرتر تبديل ميشود

 پاسخ دفتر نخست وزيری آانادا
  به نامه سرگشاده هما ارجمند

 

مسئول آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی به                   
نخست وزير و نمايندگان پارلمان آانادا در ارتباط با قطع روابط                            

 ديپلماتيك و بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی

 

 ز طرف نخست وزيرا 

 به هما ارجمند

 

 لورينس آانن، پی سی، ام پی: پيوست به

  صبح١١:۴۴، ساعت ٢٠١٠ فوريه ١۵: تاريخ ارسال

 

 دفتر نخست وزيری: موضوع

 

 خانم هما ارجمند گرامی

 

از طرف مقام محترم استيون هارپر بدين وسيله اعالم ميكنم آه نامه                    
 .شما در ارتباط با اوضاع ايران دريافت شد

 

. مطمئن باشيد آه نظرات شما با دفت مورد بررسی قرار گرفته است                 
از فرصت بهره جسته  و پيام شما را برای عليجناب لورينس آانن،                      

مطمئن هستم آه آه وزير از اين آه او را           .  وزير امور خارجه فرستادم   
از نگرانيها و خواسته هايتان مطلع ساختيم  و خواهان رسيدگی به آنها               

 .شديم، تقدير خواهد آرد

 

 .از شما بخاطر نوشتن نامه به نخست وزير تشكر ميشود

 

 بردسن. م

 مدير اجرائی مراسالت دفتر نخست وزيری

 

  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يادداشتی را که متن کامل آن را             
در زير می خوانيد نوشته ای از            
علی طاهری خطاب به رهبری            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
است که در آن به مساله رهبری            
در جنبش سرنگونی طلبانه توده          
های مردم و نياز به قرار گرفتن            
فردی در مقام رهبری اين جنبش         
از جانب جنبش کمونيسم کارگری      
و حزب اتحاد کمونيسم کارگری          

از آنجائيکه از     .  اشاره شده است    
به من بعنوان فرد مورد نظر در            
اين چهارچوب نام برده شده                     

 دوست دارم به نوبه خود              ،است
نقطه نظرات رهبری حزب را              
پيرامون مساله رهبری در جنبش        

 مختصات و ويژگی           ،سرنگونی
های آن و تالش ما در اين زمينه            

 .بيان کنم

 

 تامين مساله رهبری در جنبش       -١
سرنگونی يک نياز واقعی و                    

سرنوشت اين جنبش    .  حياتی است 
به درجات زيادی به اينکه کدام              
نيروی اجتماعی در راس اين                 
جنبش قرار ميگيرد و يا اينکه اين        
جنبش را تحت الشعاع حرکت               

 گره خورده    ،خود را قرار ميدهند    
بطور مثال به ميزانی که           .  است

جريانات اصالح طلب سبز                     
حکومتی بتوانند در اين جنبش               
نفوذ داشته باشند به همان اندازه            
هم سياستهای مسموم و ارتجاعی        
خود را به اين جنبش تزريق                     

 آن را عقيم و ناکار         ،خواهند کرد 
کرده و به شکست نزديکش                      

از طرف ديگر          .  خواهند کرد    
چنانچه جريانات راست پرو                   
غربی بتوانند اين جنبش را تخته           
پرش حرکت خود به سمت قدرت        

 به همان    ،سياسی حاکم تبديل کنند     
درجه هم خواهند توانست مردم را      
از خواستها و اهداف ديرينه                     
خودشان مبنی بر دستيابی به                   
جامعه ای آزاد و برابر و مرفه               
برای همگان دور کنند و تالش              
اين مردم را بار ديگر به شکست          

تنها قرار گرفتن      .  خواهند کشاند  
جنبش کمونيسم کارگری و حزب        

 

 مساله رهبری در جنبش سرنگونی
  کدام پروسه؟،کدام رهبری

 

 علی جوادی

 حزب راديکال     ،سياسی اين جنبش    
و افراطی اتحاد کمونيسم کارگری          
در راس اين جنبش ميتواند تضمين         
کننده پيروزی انقالبی اين حرکت            
عظيم و تحقق خواستهای واقعی               

  .توده های مردم باشد

 

از اين رو تالش برای تامين                         
ملزومات رهبری اين جنبش و قرار      
گرفتن در راس جنبش سرنگونی             
طلبانه توده های مردم يک مساله             

. مبرم و حياتی در حزب ماست                 
سياستها و قطعنامه های حزب در            
اين دوره اخير از تحوالت جامعه             
بيانگر تالش برای ترسيم خطوط             
سياسی و عملی نيازهای پيشروی و       
پيروزی اين جنبش از نقطه نظر ما         

تالش همه جانبه برای                  .  است
 ،سازماندهى انقالب کارگری                   

گسترش و تحکيم تشکالت حزبی و        
 سازماندهی   ،توده ای طبقه کارگر       

اردوی اجتماعی کمونيسم کارگری       
و گرد آوردن جنبشهای راديکال و          

 کاری  ،آزاديخواه به گرد اين پرچم       
است که در اين دوران دنبال کرده           

تاکيد ميکنم حزب ما مصمم به         .  ايم
ايفای اين نقش حياتی در جنبش                  

ما پيروزی        .  سرنگونی است       
راديکال و آزاديخواهانه اين جنبش        

 .را در گرو چنين تحولی ميدانيم

   

 اما به نظر من بر خالف                           -٢
تصورات رايج در جامعه تامين                
رهبری در جنبش سرنگونی در               
گرو اعالم آمادگی فرد و يا جمعی            
از رهبران سياسی جنبش اجتماعی        

مسلما اعالم آمادگی شرط    .  ما نيست 
الزم و نه کافی تحقق چنين                             

و اتفاقا بخش           .  ملزوماتی است     
اصلی مساله همين شرط کافی                    

نميتوان شيپور را از سر               .  است
بلکه بر  .  گشاد آن به صدا در آورد        

 پيداش رهبری و قوام گرفتن      ،عکس
آن در راس اين جنبش محصول و            
تابعی از انتخاب سياسی جامعه و             
قرار گرفتن افق و چهارچوبهای              
سياسی چپ و راديکال در راس                

به ميزانی   .  اعتراضات مردم است    

١٣٩شماره   
که مبانی سياسی و آلترناتيو                      
اجتماعی مورد نظر ما مورد                   
انتخاب مردم قرار بگيرد به همان        

 و       ، حزب      ،ميزان هم جنبش            
شخصيتهای حزبی ما به جلوی               
صف اعتراضی جامعه رانده                  

به اين اعتبار تامين         .  خواهند شد  
رهبری جنبش سرنگونی در گرو        

اعتراضی ما به کل       "  نه"پذيرش   
. وضعيت موجود در جامعه است        

در اين راستا دوست دارم توجه              
عالقمندان را به بحث منصور                 

. حکمت در اين زمينه جلب کنم              
منصور حکمت در پاسخ به اين              

مبارزه در سطح           "سئوال که           
جامعه دارد گسترش پيدا ميکند و          
جنبش سرنگونى احتياج به                        

در غياب اتحاد          .  رهبرى دارد    
اپوزيسيون، رهبرى جنبش چگونه     

 :بايد تامين شود؟ پاسخ ميدهد

  

رهبرى محصول هژمونى                     "
سياسى است و نه معدل گيرى                  
ميان جنبشها و يا قرار و مدار                   

پيدايش يک رهبرى    .  سياستمداران
در جنبش عمومى براى سرنگونى      
تابعى از دست باال پيدا کردن يک         

وجود يک رهبرى واحد    .  افق است 
گواه اين است که توده وسيع مردم         

. انتخاب سياسى خود را کرده اند          
اين انتخاب بدوا يک انتخاب حزبى 

مردم در خطوط کلى ميان        .  نيست
آيا .  راست و چپ انتخاب ميکنند         

افق آلترناتيو در برابر رژيم                      
اسالمى در خطوط کلى از نظر              
مردم يک افق و راه حل چپ است         
يا راست؟ اين سوالى است که قبل         

آيا مردم در    .  از بقيه پاسخ ميگيرد    
انداختن جمهورى اسالمى، به باال،     
به قدرتهاى غربى و به اقتصاد                
بازار اميد ميبندند يا به نيروى                  
خود، به چپ جامعه و به يک راه           

مردم .  حل راديکال چشم ميدوزند      
چپ را ميخواهند يا راست را؟ اين       
سوال هنوز در ايران امروز باز            

اين انتخاب هنوز صورت         .  است
اگر ما بتوانيم افق        .  نگرفته است  

چپ و انقالبى را به افق                                
هژمونيک در روند سرنگونى                
رژيم اسالمى تبديل کنيم، آنوقت            
شخصيتها و احزاب عمده اين                  
اردوى چپ در موقعيت رهبرى            

مردم در هر دوره      .  قرار ميگيرند 
چپ جامعه را با جريانات معينى           
تداعى ميکنند و آنها را پرچم و                

. ظرف چپگرايى خود قرار ميدهند     

يک دوره حزب توده اين نقش            
. را داشت، يک دوره فدايى                 

امروز مردم ايران حزب                       
را (*)  کمونيست کارگرى         

سخنگو و بستر اصلى چپ در            
در نتيجه رهبرى   .  جامعه ميدانند 

تابعى از انتخاب سياسى مردم           
ميان يک راه انقالبى و يا غير             
انقالبى براى سرنگونى حکومت    

حزب و جنبش ما     .  اسالمى است 
مصمم است که اين رهبرى را           

همه فعاليت حزب        .  تامين کند   
کمونيست کارگرى معطوف به        
جداکردن مردم ايران از هر                
آلترناتيو و خط مشى بورژوايى        
و سوق دادن آنها به يک موضع        
چپ و انقالبى در تحوالت                    

. سياسى جارى ايران است                  
شاخص پيشروى چپ در برابر        
راست در جنبش اعتراضى عليه     
رژيم اسالمى، باال رفتن                         
انتظارات مردم و نپذيرفتن نقطه      
سازشهايى است که هيات حاکمه     
و اپوزيسيون بورژوايى قدم به          

. قدم جلوى مردم قرار ميدهند            
. دوم خرداد يکى از اينها بود              

جنبش .  مردم نهايتا تن ندادند           
ملى اسالمى احتماال هنوز چند          
فرمول ديگر براى همزيستى             
مردم با يک رژيم اسالمى                     

. اصالح شده در آستين دارد                
اينها را بايد يک به يک منزوى         

اپوزيسيون بورژوايى        .  کرد
بيرون حکومت در مقطعى وارد     
صحنه خواهد شد تا نقطه                       
تعادلهاى جديدى که متضمن               
حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش          
است را بعنوان پيروزى جنبش         

ما بايد مدام مردم    .  مردم جا بزند  
را به فراتر رفتن از اين                           

ما بايد   .  چهارچوبها فرا بخوانيم    
بعنوان سخنگويان و مناديان               

بزرگ مردم به کليت               "  نه"
استبداد و استثمار و تبعيض و             
ارتجاع در صحنه سياسى ايران       

هرچه اين         .  ظاهر بشويم        
نخواستن 

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عميق تر و همه جانبه تر بشود،             
رهبرى کمونيستى بر جنبش                   

از .  اعتراضى بيشتر تثبيت ميشود    
نظر عينى روند اوضاع به نفع              
ماست، چون نقطه سازشهاى                 
مورد نظر هيات حاکمه و                          
اپوزيسيون بورژوايى از نظر               
عينى پاسخ نيازهاى اقتصادى و           
سياسى و فرهنگى جامعه ايران            

 -بحران اقتصادى     .  امروز نيست  
فرهنگى سرمايه دارى       -سياسى   

در ايران به سادگى قابل تخفيف            
 ".دادن نيست

 

منظور حزبی نيست که تحت        (*)
. اين نام اکنون فعاليت ميکند                   

رهبری سازشکار و پوپوليست            
حميد تقوايی هر گونه پيوند اين              
حزب را با تاريخ واقعی و سياسی       

حزبی که جريان   .  آن گسسته است  
کنار "موسوی و کروبی را در              

 ،ميداند"  همراه مردم  "و   "  مردم
يک روز با جنبش ارتجاعی                    
سبزها و روز ديگر به                                  
ناسيوناليستهای پرو غربی                      

 کوچکترين ربطی   ،نزديک ميشود 
به حزب کمونيست کارگری                   

. دوران منصور حکمت ندارد              
" اکس کمونيست کارگری   "حزب  
 .است

 

 ما تاکنون بارها شاهد شکست       -٣
تالش جريانات دست راستی                   
جامعه در اين راستا و بمنظور               

" رهبری"شکل دادن به                             
اعتراضات جاری در جامعه بوده      

تجربيات کج و کوله برخی از      .  ايم
جريانات چپ سازشکار از جمله         
جريان حميد تقوايی را هم به اين           

جامعه .  مجموعه بايد اضافه کرد      
دست رد به مجموعه اين اقدامات        

و بايد گفت که اين              .  زده است   
. نشانه درايت سياسی مردم است         

از اين تاريخ و تجربيات بايد                    
جامعه ايران جامعه پخته     .  آموخت

. خام و کم تجربه نيست      .  ای است 
شايد جريانات دست راستی با                
ضرب تبليغات و رسانه های پر           
قدرت بتوانند فرد مورد نظر خود        

 

 مساله رهبری در جنبش سرنگونی
 ... کدام پروسه ،کدام رهبری

 

به جامعه حقنه      "  رهبر"را بمثابه      
شايد اين پروسه نقش و جايگاه      .  کنند

برجسته ای در مجموعه گزينه ها            
اما برای  . در صفوف اين قطب باشد 

ما کمونيستهای کارگری مساله                 
اساسا به شکل دادن به افق سياسی           
اعتراضات و تبديل شدن به جريان         
رهبر و سازمانده اعتراضات فی             

. الحال موجود گره ميخورد                         
جريانات دست راستی عمدتا از                

 يا کال     ، سازش  ،طريق بند و بست      
تحوالتی از باال ميتوانند به قدرت            

برای ما مساله اما در     .  نزديک شوند 
گرو ترسيم افق سياسی اين                            

" نه" قرار گرفتن در راس      ،تحوالت
 تبديل شدن به           ،اعتراضی جامعه   

جريان و حزب رهبر و سازمانده             
تمايز و تفاوت پاسخ به       .  شدن است 

اين نياز توسط جنبشهای متفاوت              
ما .  اجتماعی را بايد شناخت                  

نميتوانيم به همان شيوه ها به قدرت         
نزديک شويم که جريانات راست             

. برای پيشروی خود ترسيم ميکنند         
اتفاقا چنين تمايزی برای ما يک                

زمانيکه جامعه   .  نقطه قدرت است     
  تحول از پايين            ،بپاخواسته است  

مجرای اصلی تحوالت در جامعه            
 اين چپ و کمونيسم و                          ،است

آلترناتيو انقالبی است که به جلو               
از اين رو ما در عين        .  رانده ميشود 

تالش برای ايجاد بيشترين زمينه              
های دسترسی به گسترده ترين                   

 در عين تالش             ،بخشهای جامعه    
برای ترسيم هر روز سيمای سياسی      
آلترناتيو خود و نقد جريانات راست       

 در عين حال ميکوشيم     ،و سازشکار 
که صفی از رهبران و چهره های            
سياسی شناخته شده را در جلوی               

 .  جامعه قرار دهيم

 

 جنبش کمونيسم کارگری دارای        -۴
چهره ها و شخصيتهای متعددی                
است که هر کدام ميتوانند و بايد در          
ظرفيت رهبران اعتراضی                          

. بخشهايی از جامعه ظاهر شوند              
گرد آوردن و متحد کردن اين چهره        
ها و شخصيتها به دور سياستهای             
حزب اتحاد کمونيسم کارگری يک         
حلقه اساسی در تامين ملزومات                
رهبری کمونيستی بر جنبش                       

١٣٩شماره   
سرنگونی طلبانه توده های مردم          

 .  است

*** 

 نامه على طاهرى: ضميمه

 

علی جوادی رهبر جنبش 
 سرنگونی طلبی در ايران

 

جامعه ايران وارد فاز تازه ای از          
مبارزات سياسی اجتماعی                        

شعر .  اقتصادی فرهنگی شده است    
 برنامه های            ،و هنر عمومی           

 اخبار گوشه     ، راديوها  ،تلويزيونی
و کنار همه وهمه از ورود به يک         
مرحله جديد اجتماعی خبر می                

. اعدام و شکنجه بيداد می کند     .  دهد
گرسنگی و گرانی امان از مردم            

عقل محافظه کارترين   .  بريده است 
. اقشار هم دستور به تغيير ميدهد           

عنقريب است که شيشه عمر                     
منحوس رژيم آدمکشان خمينی به        

لحظه هيجان انگيزی    .  پايان برسد 
که به قيمت خون يک نسل بدست           

هر کس که تصميم           .  آمده است   
گرفته که بايسته و شايسته است که       
جمهوری اسالمی را بايد انداخت          
با اين سوال روبرو ميشود که با              

 کدام ابزار؟ با کدام رهبری؟

 

مسلما تمام سازمان ها و احزاب             
جنبش های مختلف از سلطنت                 
طلبان بورژوا تا مجاهد خلق                     
پوپوليست تا کمونيست های                      
راديکال و در نهايت امر                             
کمونيست های کارگری هر کدام          
آلترناتيو و ابزارهای تعريف شده         

حتی جنبش های    .  خودش را دارد   
ارتجاعی همانند دوخرداد هم برای     
تغيير از درون چاره انديشی می            

 .تز می دهد و چرند می بافند. کند

 

اما قبل از اينکه به سراغ کارآيی            
اين راهکارها رفت بايد سری به           

رهبران انقالب  .  درون اجتماع زد   
های مختلف چه با خصلت                          
کارگری و چه با خصلت                             
بورژوايی همگی متفق القولند که         
هر جامعه مکانيسم های متفاوت           
مبارزاتی را ميطلبد و فی المثل               
مدل انقالب روسيه قرار نيست در       
آلمان پيروز شود و هر گونه کپی           
برداری باعث شکست تغيير و               

 .انقالب می شود

 

در رابطه با ايران وقتی به پای          
حرف مردم معترض و مبارز            
می نشينی همگی بر يک نکته            

سرنگونی :  تکيه ميکنند            
جمهوری اسالمی به يک رهبر        

جنبش های ملی       .  احتياج دارد   
اسالمی و راست پرو غرب به           
سرعت اين مکانيسم را جذب             
کرده اند و رهبر سازی کرده              

حتی امثال مجاهد رييس            .  اند
. جمهور و دولت تعيين کرده اند       

اما جنبش کمونيسم کارگری با           
تمام اعتبار عظيمی که دارد به           
علت های مختلف از اين پديده            

که اينجا  .  به سادگی گذشته است    
 :به آن اشاره می کنم

 

روحيه ای که   :   خود کم بينی    -١
منصور حکمت اسم آن را                     

و .  جونيوريسم سياسی مينامد        
مثال ميزند کمونيست ها عمری       
بايد انديشه بدهند کتاب بنويسند          
و سر فرصت قدرت را دست              

 .احزاب بورژوايی بدهند

 فرق نگذاشتن بين ليدری             -٢
حزبی و ليدری اجتماعی                       

مسلما حتی بعد از               :  سياسی
تشکيل شوراها احزاب                           
کمونيست کارگری به نمايندگانی    

به سخنگوهايی    .  احتياج دارند   
دو نفر روی يک      .  احتياج دارند 

اما .  صندلی نمی توانند بنشينند       
حق ابراز نظر از کسی که در             
مقام سخنگوی سياسی نيست               

احزاب .  گرفته نميشود              
بورژوايی ما کمونيست ها را با        
ديکتاتور مقايسه ميکنند اما وقتی  
نوبت قدرت سياسی می شوند             
معلوم می شود که داشته اند                  

اين رعب   .  فرافکنی ميکرده اند    
 .و وحشت را بايد به کناری زد

 

 چرا علی جوادی؟

ممکن است بعضی از بيرون ما        
فکر کنند چرا علی جوادی؟ اما          
برای ما اسم و شخص خاصی            

درجه اول به             .  مهم نيست      
پيروزی رساندن يک انقالب              
اجتماعی سياسی و برپايی                    
جامعه مرفه و آزاد رل اصلی             

را بازی          
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آيا نمی شد کس ديگری جای علی             .  می کند  
جوادی را بگيرد؟ اين امکان وجود داشته و             

اما در شرايط کنونی حاضر علی      .  وجود دارد 
. جوادی واجد اين خصلت بالقوه رهبری است      

دليل اين امر چيست؟ من شخصا به سه نمونه          
برخورد از نزديک برای ثبت در تاريخ                      

 :اشاره می کنم

 

 اعتصاب عمومی دانشگاه خوراسگان              -١
 ١٣٨٢اصفهان در سال 

در اين اعتصاب گسترده که به تعطيلی                        
دانشگاه انجاميد و اعتراض دانشجويان به                

 ،آپارتايد توهين آميز جنسی در دانشگاه بود            
 پسر    5 دختر و           5دانشجويان ده نماينده           

 نماينده دختر پس از           ۵هر   .  انتخاب کردند  
آشوبی که بپا شد دکتر جوادی را آلترناتيو                 

 .خود می دانستند

 

اعتصابات در پتروشيمی و پااليشگاه                 -٢
 اصفهان

علی جوادی يک شخصيت سرشناس در بين           
کارگران نفت در بخش پتروشيمی و                             

کارگران در بحث های دسته      .  پااليشگاه است 
جمعی که من از نزديک شاهد بودم علی                     
جوادی را با سوادترين رهبر اپوزيسيون می          
دانستند و در اعتصاب بيست روزه مدام                     
رجوعشان به راديو انترناسيونال و بحث های      

 .علی جوادی بود
 

  مباحثات خيابانی مردم -٣

شخصا شاهد بودم در خيابان رباط اصفهان             
چند جوان جمع شده بودند و من رهگذر از                

  .ميان کلمات آنها اسم علی جوادی را شنيدم
 

اين فاکتها که کم نيستند را بعنوان يک رهبر             
البته .  سرشناس در ميان مردم ميتوان اسم برد      

قدرت تئوريک و پراتيک      .  اينها کافی نيست   
علی جوادی را بعنوان گزينه های ديگری                

 اينکه برای ما کمونيست         .می توان اسم برد      
ها ميان يک رهبر و يک عضو ساده فرقی                
نيست و فقط اين نامها مسئوليت بزرگتری را          

ما کمونيست ها چيزی     .  بدوش کسی ميگذارد   
اما مادامی که از     .  برای از دست دادن نداريم     

پر کردن اين خال اجتماعی در جنبشمان                     
ناتوان بمانيم افق های پيروزی کم رنگ و کم          

 *.رنگ تر خواهد شد

 

 مساله رهبری در جنبش سرنگونی
 ... کدام پروسه ،کدام رهبری

 بهمن تظاهراتی    22روز پنج شنبه مصادف با          
در مقابل النه گانگسترهای اسالمی در شهر                 

تدابير امنيتی پليس هلند برای      .  الهه برگزار شد  
دهها .  مقابله با تظاهر کنندگان بيسابقه بود                  

ماشين ضد شورش و چيزی بالغ بر باالی دهها           
مامور پليس برای مقابله و سرکوب تظاهر                    
کنندگان به جلوی خانه آدمشکان اسالمی آمده              

 جوان قصد حمله به سفارت را               6حدود   .  بود
اما .  داشتند که توسط پليس هلند بازداشت شدند          

در اين ميان برای تمام کسانی که در اين                            
تظاهرات شرکت کردند يک صحنه بسيار                     

جوانی به نام علی    .  دردناک و غم انگيز رخ داد      
که به داليل امنيتی از بردن اسم خانوادگيش                   
پرهيز ميکنم با يک قفل قرمز و يک عکس ندا             
در وسط آن قصد قفل کردن در النه قداره بندان           

ندا اين سند پاک نشدنی              .  اسالمی را داشت      
ندا انسانی که امروز    !  جنايات جمهوری اسالمی  

هم آدمکشان دست از سر جنازه او بر نميدارند            
و هزار و يک تهمت و اتهام و توهين نصيبش               

هيچ جای دنيا قاتل مقتول را فريبکار              .  ميکنند
هيچ جای تاريخ کسی برای فريب        .  نناميده است 

اما .  شخص ثالث خود را به قتل نرسانده است            
اين جنايتکاران اسالمی مردم و مخاطبين و                   

. درجه شعورشان را با خود اشتباه گرفته اند                 
اين !  همه را مانند خود احمق فرض کرده اند              

مسائل دست به دست هم ميدهد تا دل هر انسانی           
 ساله که با       25علی جوان     .  را به درد بياورد      

خبر شدم برادرش در ايران در درگيری های               
اخير دستگير شده و به او مثل هميشه تهمت                    
همکاری با اپوزيسيون را زده اند برای اينکه               
اعتراض خود را نشان بدهد قصد به دست زدن           

 !به اين اقدام سمبليک را داشته است

 

 آنهم در اروپا که فرياد               ،اما در مقابل پليس        
دموکراسی خواهی قالبی گوش همه را کر                    

.  با مشت و لگد به جان علی می افتد       ،کرده است 
زير چشم او  به طرز رقت باری صدمه ديده                  

حتی در هلند قانونی وجود دارد که در               .  است
صورت اقدامات آنارشيستی در تظاهرات شما           

اما اين شامل حال        .  فقط شامل جريمه ميشويد       
از روز پنج شنبه در بازداشت        .  علی نشده است  

به سر ميبرد و او را بعد از بازداشت موقت به              
زندان شهر الهه منتقل کرده اند و آنطور که در           

 ماه تا    6مکالمه کوتاه تلفنی به من گفت حدود              
البته اين  .  يک سال بايد در اين زندان بسر ببرد          

توضيح را بايد بدهم که از نظر دولت هلند علی           
زيرا مدتی است پروسه     .  يک فرد قانونی نيست    

پناهندگی اش بسته شده است و در اين حالت يا              
بايد مدت زندان را سپری کند يا به ايران                           

اين است    !  اين ديگر ته جهنم است           .  برگردد

١٣٩شماره   

اين را بخوانيد مماشات دول           !  ليبراليسم هلندی  
اروپايی با رژيمهای خونخواری مانند جمهوری         

ماموران کثيف يگان ويژه در ميدان              !  اسالمی
 بهمن در تهران جوانی را       22حسن آباد در روز     
فيلم اين صحنه در تمام               .  باتوم باران کردند       

همان روز هم      !  خبرگزاريهای دنيا مخابره شد       
پليس يک کشور مثال آزاد اروپايی يک جوان                 

در .  معترض را با مشت و لگد در هلند له کرد               
شباهتها .  سوئد هم وحشيگرى را به اوج رساندند        

 . بيشتر از تفاوتها است

 

به راستی فرق سگ های محافظ نظام سرمايه                
در کل دنيا در چيست؟ ذره ای در شقاوت از هم             

اگر جنبش های مدرن و با پشتوانه          .  کمی ندارند 
امروز در اروپا نبودند و در گذشته در برابر اين           
نظام کثيف سرمايه قد علم نکرده بودند در خود              
همين اروپا چوبه های اعدام را در ميادين                          

هر چند که بساط شکنجه های          !  عمومی ميديديم 
روحی و روانی و بدنی همين امروز در دل اين             

 ! اروپای به ظاهر متمدن گزارش ميشود

 

در اين رابطه با وکيلی به نام بخارست تماس                    
قبل از اين قرار بود پرونده علی را قبول           .  گرفتم
اما همين اينکه شنيد علی به زندان افتاده                 .  کند

است و قضيه سياسی است گفت من انرژی                       
اين حضرت واال کتابی چاپ کرده بود               .  ندارم

برای دفاع از پناهنده های غير قانونی و با دبدبه            
و کبکبه همه جا پز ميداد و عکس يادگاری می                

چپ "اين آقای وکيل در هلند به يک آدم          .  انداخت
وضعيت بقيه که روشن    .  معروف است "  راديکال
 !بايد باشد

 

اما همين امروز بايد برای تو دهنی زدن به پليش           
نبايد اجازه داد به راحتی با                 .  هلند آماده شد      

اينها که  .  جمهوری اسالمی ساخت و پاخت بکنند      
ادعا دارند کشور آزاد هستند و در يک کشور                  

چرا فقط بايد     .  آزاد که تظاهرات جرمی نيست         
برای يک تظاهرات خاص چنين هزينه سنگينی           

 !داد؟ در اين بايد شک کرد
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 تف به پليس چه هلندی چه ايرانی چه هر جايی

 علی طاهری

 :شماره تماس

0031684971059 

 

 قفل به در سفارت و وحشی گری پليس هلند -عکس ندا
 

 على طاهرى



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دوست قديمى بهروز ناصرى                
کادر حزب کمونيست ايران در             

پلی بسوی     "مطلبى با عنوان               
 بحثی در رابطه با              ،سوسياليسم

شعارهای تاکتيکی سوسياليستی          
در وضعيت سياسی ايران                        

 تالشى را براى بدست           ،"امروز
دادن رابطه شعارهاى تاکتيکى و        
استراتژيکى سوسياليستى شروع       

وى دراين تالش به        .  کرده است  
 ،آزادى"نقد ترکيب شعار                         

و "   حکومت کارگرى        ،برابرى
" برابرى"مشخصا مفهوم                        

ميپردازد و خواهان کنار گذاشتن        
با اشاره به فاکتى     .  اين شعار است  

را "  برابرى  "،از نقد برنامه گوتا     
سو "از نظر مارکسيسم يک                    

ميداند و باالخره پيشنهاد         "  تفاهم
 ،نان:  "آلترناتيوى ارائه ميدهد         

 حکومت              ، آزادى             ،مسکن
 ".کارگرى

 

همانطور که بهروز ناصرى                  
 ،آزادى"اشاره کرده است شعار          

در "   حکومت کارگرى      ،برابرى
حزب کمونيست ايران اول بار              
توسط منصور حکمت طى مقاله          
اى در نشريه کمونيست ارگان               
مرکزی حزب کمونيست ايران،          

 ٣٠ به تاريخ     ١۴سال دوم شماره     
 طرح شد و سپس              ١٣۶٣آبان    

دفتر سياسی وقت حزب قطعنامه         
ای در مورد اين شعار تصويب             
کرد که در همان شماره نشريه               

از آنزمان   .  کمونيست منتشر شد     
اين شعار به شعار استراتژيک              

بعدتر در حزب     .  حزب تبديل شد    
 ،آزادى"کمونيست کارگرى نيز         

"  حکومت کارگرى                 ،برابرى
شعار استراتژيک حزب بود که            
محتواى آن را برنامه يک دنياى           

اخيرا حزب   .  بهتر منعکس ميکند    
اين شعار    "  کمونيست کارگرى   "

را بايگانى کرد و بجاى آن شعار          
ناسيوناليستى و حقوق بشرى                  

انقالب انسانى براى حکومت             "
حزب اتحاد   .  را گذاشت  "  انسانى

کمونيسم کارگرى اما براين شعار       

 

 برابرى هدف کمونيسم است
 پاسخ به بهروز ناصرى

 

 سياوش دانشور

بعنوان شعار استراتژيک خود                 
تاکيد دارد و برخالف استنباط                   
بهروز ناصرى نه آنزمان در                    
حزب کمونيست ايران و نه امروز        
اين شعار پاسخى تاکتيکى و يا                  
استنتاجى از وضعيت سياسى                   

ما .  حکومت اسالمى نبوده و نيست     
در مقابل آلترناتيوهاى سياسى                  

جمهورى "بورژوائى شعار                      
را بعنوان نام                "  سوسياليستى

حکومت کارگرى و با همان                      
مضمون طبقاتى که در برنامه يک       
دنياى بهتر طرح شده است در                  

 ، برابرى      ،آزادى"کنار شعار             
 . تبليغ ميکنيم" حکومت کارگرى

 

الزم به تاکيد است که سالها قبل                
حجت برزگر نيز از جمله با استناد        
به يادداشت مارکس در نقد برنامه          

را عبارتى        "  برابرى  "،گوتا
نادرست و غير کمونيستى ارزيابى      

بهروز ناصرى نيز با        .  کرده بود  
استناد به همين منبع عنوان ميکند           

حقى بورژوائى      "  برابرى"که      
اما در همان قطعنامه دفتر          .  است

سياسى حزب کمونيست ايران نيز        
يکسان "برابرى نه به معناى                     

توزيع بى  "و به قول السال      "  بودن
کم و کاست محصوالت کار                       

برابرى "بلکه به معناى     "  اجتماعى
بکار رفته   "  اجتماعى و اقتصادى     

 . است

 

مارکس در نقد برنامه گوتا بقول             
حق "  آيه هاى السالى        "خودش     
توزيع بى کم و کاست           "برابر و      

را نقد ميکند و نه         "  محصول کار  
برابرى انسانها بطور کلى در                   

از زاويه        .  جامعه کمونيستى       
کمونيسم مارکس شرط تامين                    
برابرى انسانها همان برنامه                     

به هر کس به اندازه             "اقتصادى    
توانش و به هر کس به اندازه                      

کمونيسم برنامه      .  است"  نيازش
اقتصادى متفاوتى از اين نميتواند           
داشته باشد و اگر داشته  باشد                     
کمونيسم نيست بلکه محدوديت                

١٣٩شماره   

تاريخى خاصى است که به آن                 
 . تحميل شده است

 

 ٢٩/٩/١٩٩٩منصور حکمت در       
در پاسخ به حجت برزگر که                     
استداللى مشابه بهروز ناصرى را      
طرح ميکند در يادداشتى با عنوان       

از جمله    "  کمونيسم و برابرى       "
 مينويسد؛

 

در مورد محتواى نظر شما           "...  
بايد بگويم که بنظر من بحث شما           
  از يک سو تعبير در مورد مقوله           

و مترادف ديدن آن با          "  برابرى"
بودن و تساوى عددى             "يکسان"

گفتن اين که کمونيسم    .  ناشى ميشود 
  يک جنبش برابرى طلبانه نيست،        

ها و         کمونيست       فکر ميکنم همه      
ها و ناظرين و                           مارکسيست

مورخين تاريخ سوسياليسم را                 
خود ايده   .  زده خواهد کرد       حيرت

، " نيازش       به هرکس به اندازه          "
گوياترين تببين از يک برابرى               
عميق در جامعه است، يعنى هر             
کس، مانند ديگرى، مثل بقيه،                  
بدون هيچ تبعيضى، بعنوان انسانى     
برابر با ديگران، ميتواند هرچه را       

. نياز دارد از جامعه برداشت کند         
شما اين را نابرابرى ميدانيد چون         

ها نيازهاى يکسانى ندارد و          انسان
الجرم بطور متفاوت برداشت                

اما صحبت بر سر        .  خواهند کرد  
برابرى خوراک و مسکن و                      

ها     پوشاک و قد و وزن انسان                  
صحبت بر سر برابرى            .  نيست

   در توليد،    ها در جامعه،    خود انسان 
و در قبال امکانات و منابعى است         

اى که ميان     جامعه.  که موجود است  
من و شما فرق نگذارد، يک                      

ى برابر است، هرچند که              جامعه
شما ممکن است دو برابر من                    
سيگار بکشيد و دو برابر نياز                  

 .  داشته باشيد
 

توصيه ميکنم يک بار ديگر همان        
 گوتا را که ظاهرا منبع          نقد برنامه 

 شماست مرور         استنتاجات تازه  
آنجا بحث بر سر نادرستى      .  کنيد

شعار برابرى نيست، بر سر               
توخالى بودن شعار حق برابر و        

محصوالت بى کم    "تقسيم برابر    
ميان "  و کاست کار اجتماعى          

 .  شهروندان است
 

کمونيسم بر سر برابرى              ...  
. ها و رفع تبعيض است              انسان

مارکس از محو طبقات، محو             
تقسيم کار، محو تفاوت شهر و           
روستا، محو تفاوت کارى يدى          

. و فکرى و غيره سخن ميگويد         
تحت نام مارکسيسم، البته،                    

هاى بسيارى مختلفى َعلم           پرچم
اما يک مارکسيسم       .  شده است   

طلبى    مخالف برابرى و برابرى      
واقعا پديده نوظهور و                               

 ."  اى خواهد بود سابقه بى
 

 تاريخ و مفاهيم اجتماعى

در سالهاى گذشته از جمله                    
خوانده بودم که شعار آزادى و            
برابرى بيان کننده مفهوم خاصى     

 ،آزادى"نيست و ادامه همان              
انقالب "   برادرى         ،برابرى

يعنى مفهومى      .  فرانسه است     
بورژوائى دارد و ضرورتا                 

. سوسياليسم را نمايندگى نميکند      
ترديدى نيست اگر حکومتى که         
آزادى و برابرى را تامين و                 
تضمين ميکند يک حکومت                

 ،کارگرى و سوسياليستى نباشد        
اين شعار را هر دست راستى             

لذا سه  .  هم ميتواند دستش بگيرد    
 ، برابرى    ،آزادى"جز شعار          

الزم و       "  حکومت کارگرى      
و البته    .  ملزوم همديگر هستند      

اين هم به تنهائى کافى نيست                
بلکه بايد مفهوم و منظور روشن      
از آزادى و برابرى و حکومت          

امرى .  کارگرى بدست داده شود    
که در حزب کمونيست ايران              
وقت خودش صورت گرفت و           
بعدتر برنامه يک دنياى بهتر              
 . مضمون دقيق تر آنرا بيان کرد

 

اما اگر استدالل بهروز ناصرى       
برابرى واقعى   "مبنى بر اينکه        

برابری قابل مشاهده،       "،"نيست
 ،"سنجش و اندازه گيری نيست        

برابری مقوله ای ذهنی و                   "
٧صفحه غيرقابل   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سوال  ،را بپذيريم "  اثبات می باشد  
من اينست چرا همين استداللها و          

" آزادى"استداللهاى مشابه براى       
صادق "  حکومت کارگرى    "و     

نيست؟ باالخره بشر تاريخا آزادى     
خواسته است و در هر دوره                    
درک تاريخى معينى از آزادى              

آزادى برده معادل       .  داشته است   
 ،و برده نبودن است      "  مرد آزاد  "

آزادى رعيت معادل مالکيت                  
 اوج          ،قطعه زمينى است                   

آزاديخواهى بورژوائى برابرى           
حقوقى و اصل شهروندى است که     
تاريخا امرى پيشرو است و همين        
با مبارزات گسترده در پائين                   

اما در قلمرو      .  متحقق شده است     
اجتماعى و اقتصادى آزادى مد             
نظر بورژوازى معادل آزادى               
استثمار و مالکيت خصوصى                
است که بند طالئى بيانيه حقوق             

اما آزادى مد نظر           .  بشر است   
کمونيسم يک آزادى عميق و                   
مبتنى بر نقد ارکانهاى نظام                     
سرمايه دارى از موضع                             
پرولتارياى انقالبى است که                    

. مفهوم آزادى را دگرگون ميکند         
يعنى برابرى را نه فقط حقوقى              
بلکه و اساسا اجتماعى و                            
اقتصادى ميداند و تحقق آن بدون          
نفى تفاوتهاى طبقاتى و جامعه               

همين امروز  .  طبقاتى ممکن نيست  
همه بورژوازى و حتى مرتجع             

" آزادى"ترين نيروهاى سياسى          
ميخواهند و هر کسى آزادى را بنا       
به اهداف جنبش خودش تبئين                 

در مورد برابرى هم همين      .  ميکند
برابرى "ناسيوناليستها        .  است

را "  ملتها و خلق ها و اقوام                   
خواستى که تاريخا           .  ميخواهند

توسط بورژوازى طرح شده و              
اتفاقا در همان يادداشت نقد برنامه      
گوتا توسط مارکس از موضع                
انترناسيوناليسم طبقه کارگر نقد           

همينطور و بويژه          .  شده است    
بدنبال شکست انقالب اکتبر و                
عروج انواع کمونيسم بورژوائى        

 که چيزى جز            ،در قرن بيستم       
ناسيوناليسم و رفرميسم و                          

 ،دمکراسى خمير مايه آن نبود              
همه جنبشهاى غير کارگرى و               
ضد کارگرى نام سوسياليسم و               

 

 برابرى هدف کمونيسم است
 ...پاسخ به بهروز ناصرى 

 

حکومت کارگرى و سوسياليستى بر     
همانطور که يک           .  خود نهادند     

مارکسيست دولت فالن ژنرال                   
کودتاچى در عراق و مصر و آفريقا       
و يا حکومت شوروى و چين و                   
غيره را با سوسياليسم و حکومت             

 آزادى و    ،کارگرى اشتباه نميگرفت   
برابرى مورد نظر جنبشهاى                      
بورژوائى را نيز با آزادى و                        
برابرى مورد نظر پرولتارياى                 
سوسياليست و جنبش کمونيستى               

 . کارگرى اشتباه نميگيرد

 

مفاهيم اجتماعى تاريخ دارند و در           
هر دوره مهر و نشان جنبشهاى                 
اجتماعى و طبقاتى خاصى را                     

با مسلط شدن سرمايه     .  برخود دارند 
دارى و عروج جنبش کمونيستى              
طبقه کارگر و بويژه از زمانى که            

 –مارکسيسم پرچم و تئورى انتقادى      
 تلقى بشر از     ،انقالبى اين جنبش شد    

. آزادى و رهائى بشدت دگرگون شد      
تحوالت زير و رو کننده دو دهه                
اخير و پيامدهاى آن در قلمرو                     

 عروج مکاتب پفکى و      ،افکار و آرا  
جنبشهاى ارتجاعى بورژوائى و              

 درافزوده اى به آنچه          ،ضد جامعه  
تئورى مارکسى و جنبش اجتماعى         
کمونيسم کارگرى در صحنه                       
تحوالت جهانى پديد آورد نه فقط               
نداشته بلکه يک سير واپسگرائى و        
رجعت به ارزشهاى عتيق و                        
ارتجاعى و بسته بندى آنها در                     

اگر .  زورقى جديد بيش نبوده است       
آزادى و يا برابرى حتى به سطوح           
بسيار پائين ترى از تلقى بورژوا              

 مقصر  ،در قرن بيستم سقوط ميکند      
نه مارکس است و نه جنبش                           
کمونيستى بلکه اين يک روند                     
سياسى است که با خود لجن تاريخ           
را باال زد و مذهب و ناسيوناليسم و         
فاشيسم و جامعه ستيزى و                             
خودمحورى و اصل اصالت زور           
را به زبان و فرهنگ بورژواها                

 اگر      ،کمونيسم اما     .  تبديل کرد     
 ،کمونيسم مارکسى و کارگرى باشد      

موظف است آن منظره هاى بزرگ       
را در مقابل جامعه بگيرد و از                    
شعارها و پرچمهاى جنبشى که                  
خواهان امحا تفاوتهاى طبقاتى                   

١٣٩شماره   
 و نابرابرى اجتماعى و                  ،است

اقتصادى نيز به همين اعتبار از             
 .   دفاع کند،بين ميرود

 

ترديدى نيست که هر حزبى محق         
و مخير است که هر شعارى را               
چه تاکتيکى و چه استراتژيکى در        

من اينجا وارد   . دستور خود بگذارد 
 ،نان"بحث تفصيلى برسر شعار           

 حکومت               ، آزادى              ،مسکن
فقط همين را      .  نميشوم"  کارگرى

ميگويم اين شعار فدائيان خلق بود         
" جمهورى شورائى  "و هست که        

را بجاى حکومت کارگرى استفاده      
ميکنند و اخيرا در نشرياتى آنرا             

" بهترين بيان حکومت کارگرى        "
اين شعار در قياس با                .  ميدانند
 حکومت   ، برابرى  ،آزادى"شعار   
شعارى پيش و پا افتاده       "  کارگرى

و مبتنى بر تبئين معينى از                          
اما .  سوسياليسم غير کارگرى است   

 حکومت   ، برابرى  ،آزادى"شعار   
محصول يکدوره           "  کارگرى

مبارزه فکرى و سياسى و فتح                  
سنگرهائى توسط کمونيسم ايران         
است که اينجا مجال پرداختن به              

جايگزينى .  تاريخ آن نيست               
شعارهاى پيشنهادى بهروز                      
ناصرى بجاى شعار استراتژيک و     
تاکنونى اين حزب يک عقبگرد              

بويژه اگر  .  سياسى محسوب ميشود  

مفهوم رفاه را در ديدگاه                          
سوسياليستى به نان و مسکن               
خالصه نکنيم و پرچمدار                      
کمونيسمى نباشيم که مدافع                   

 . نابرابرى است

 

 بحث دو فاز

خيلى خالصه مبناى بسيارى از        
اين شعارها ديدگاهى است که             
سوسياليسم را فازبندى ميکند و         
براى هر فاز برنامه اقتصادى            

اين ديدگاه در          .  معينى دارد     
روسيه بدنبال انقالب بلشويکى         
معضالت متعددى را بوجود               

شعار کسى که کار نکند          .  آورد
. نان نميخورد از اين جمله است       

البته بهروز ناصرى چنين بحثى      
را طرح نکرده اما رد پاى اين            
ديدگاه در مباحث سوسياليستها          

وارد شدن به اين         .  حاکم است  
بحثها امروز مهم و در عين حال       

 . بسيار شيرين و حياتى است

 

برنامه کمونيسم کارگرى قائل به     
اين فاز بندى نيست و تنها                       

به  "برنامه اقتصادى مد نظر ما         
هر کس به اندازه توانش و به                

 . است" هر کس به اندازه نيازش

*** 

 “برابرى”
، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه            "برابرى"

فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و                      
جنسيت، بلکه برابرى در امکانات مادى، در دسترسى          
به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و                       
اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در                  
اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره                
جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى از محصوالت                       
مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى در                     
مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ              
برابرى اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت خصوصى            
بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن                       
بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه            
در مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در             

  .فعاليت اجتماعى حاصل ميشود



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سازمان آزادی زن و ابتکار                
فمينيستی اروپا بمنظور                         
بزرگداشت روز جهانی زن،              

يک   ٢٠١٠ مارس          ۶شنبه      
کنفرانس بين المللی در شهر                

. گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند   
  :تم اين کنفرانس

 

نقش اساسی سکوالريسم در 
مبارزات زنان برای برابری، 

امنيت، و در مبارزه عليه 
 .خشونت نسبت به زنان است

 

در مقابله با عقب گرد هايی که           
بر حقوق و موقعيت زنان تحميل      
شده، زنان بايد متحدانه اعالم             

و برای  "  ديگر بس است   :  "کنند
يک .  تغيير جهان متحد شوند           

ابزار مهم بسيج و سازماندهی            
يک جنبش قوی برای دستيابی           
به اين اهداف، گردآوردن فعالين      
از گوشه و کنار جهان بمنظور          

. تبادل تجارب و ديدگاه ها است        
 ما يک            ٢٠٠٩در مارس            

کنفرانس بسيار موفق، با عنوان       
چرا سکوالريسم ضروری              "

در گوتنبرگ سازمان        "  است؟
داديم  تا بحث در مورد اهميت            
سکوالريسم برای جنبش آزادی       

کنفرانس .  زن را گسترش دهيم      
بين المللی در اسکوپيه،                          

، بيش  ٢٠٠٩مقدونيه، در اکتبر      
از صد فعال را از سراسر جهان       
گرد هم آورد تا به اين مسائل                
بپردازد، به همبستگی در جنبش      
دامن زند و امر تحقق اين                       

. خواست ها را به پيش برد                   
کنفرانس يک فراخوان برای              
گسترش مبارزه عليه                                

ميليتاريسم، پاتريارکی و                    "
 .صادر کرد" حاکميت مذهب

 

 دگر   ٢٠١٠ مارس     ۶کنفرانس   

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

بار بر اين مسائل مهم و اساسی             
تمرکز خواهد کرد، با زنان در              
سراسر جهان در مبارزه شان                
برای آزادی، برابری، امنيت و            
عليه خشونت اعالم همبستگی              

اين کنفرانس همچنين   .  خواهد کرد 
حمايت و پشتيبانی خود را از                  

زنان در ايران  در مبارزه رو در         
رو با يکی از زن ستيز ترين                   
نظام های دوران معاصر، در اين       
روزهای سخت و هيجان انگيز            

  .اعالم ميکند

 

سخنرانانی که تاکنون شرکت شان   
 :قطعيت يافته است

 

 نويسنده و فعال       نوال السعداوی،  
سرشناس و قديمی حقوق زن از           
مصر مهمان افتخاری اين                        

 .کنفرانس خواهد بود

 فعال سرشناس             ماللی جويا،      
حقوق زن و عضو لويا جرگه،              

 افغانستان

 گودرون تيبه تيبرگ،                                 

١٣٩شماره   

ژورناليست، مسئول زنان برای       
 صلح، سوئد

 رئيس انجمن حق     ماريا رشيدی، 
زن و عضو هيات مديره شبکه            
عليه خشونت های ناموسی،                 

 ايران -سوئد

 نويسنده، رئيس           آذر ماجدی،     
سازمان آزادی زن، عضو کميته       
هماهنگ کننده ابتکار فمينيستی         

 ايران -اروپا انگلستان 

 حقوقدان،     کريس مک کرلی،          
فعال در عرصه کمک به زنانی         
که مورد خشونت ناموسی و                 
 خانوادگی قرار دارند، انگلستان

حقوقدان در امور    ماريا گوامان،    
 حقوق مهاجرت، سوئد

 رئيس آنتيکو و              گيونر نبيو،    
عضو کميته هماهنگ کننده                   
 ابتکار فمينيستی اروپا، مقدونيه   

 رئيس ابتکار    ليلين هالس فرنچ،   
 فمينيستی اروپا، فرانسه

 بنيانگذار     ماريان هلی لوکاچ،        
زنانی که تحت قوانين اسالمی         "

و هماهنگ کننده   "  زندگی ميکنند 

سکوالريسم امر زنان است، فرانسه     
 الجزاير   -
 

اين ليست در حال تکميل شدن است        
و بمحض قطعيت يافتن ساير                      
سخنرانان به اطالع عموم خواهد            

 .رسيد

 

شنبه : زمان کنفرانس
 ٢٠١٠مارس  ۶

 

6: Mars, Göteborgs 

Stadsmuseum 
Norra Hamngatan 12 

Tid: Kl. 13.00 till 19.00 
 

  

 ۵روز جمعه    :  مصاحبه مطبوعاتی 
 بعد از ظهر يک         ٢مارس ساعت     

کنفرانس مطبوعاتی در محل زير           
  :برگزار ميشود

Medusahuset,   
Viktoriahuset samlingssal, 
 Linnégatan 21 B, 413 04 
Göteborg 

 

عالقمندان شرکت به کنفرانس لطفا       
با شهال نوری يا آذر ماجدی تماس           

 .بگيرند

Tel: 0737262622   

Shahla Nouri     
wlshahla.n@gmail.com 
Majedi.azar@gmail.com 

 

! آزادى زن معيار آزادى هر جامعه است  



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مديران ارشد   ،بنا به خبر دريافتی    
ار              م ث ت ت اس اب ه ب ارک ب والد م ف
ران در        بيرحمانه و وحشيانه کارگ

اری            ن ک اام ط ن راي ن ش ري دت  ،ب
ه        ان ي اه ان     ١٨٠٠٠٠٠٠م وم  ت

د            ن ن ک ي افت م ن در    .   حقوق دري اي
والد               ران ف ارگ ه ک ت ک س ي ال ح
ران             ارگ صوص ک خ ه ب ارک ب م
وق را            ق ن ح ري ن ت ي ائ ی پ ان م ي پ

ی و         .   دريافت ميکنند  ال اد م اين فس
ده        دريافتيهای کالن ديگر باعث ش
ده     که مديران با طرحی که قرار ش
ران               ارگ دادی از ک ع بود بخشی ت
پيمانکاری بطور مستقيم زير نظر     
د           رن ي رار گ شرکت فوالد مبارکه ق

د     ن ن ت ک ف ال خ ت      .   م اب ون از ب چ
رح               رارداد و ط ن ق رای اي اج
يت شان                  ال ع ی ف ان م ي ای پ شرکته
گر از رشوه              ع دي محدود و بالطب
ری              ران خب دي رای م های کالن ب

 . نيست

 

 اعتصاب کارگران فوالد مبارکه

در برهه نمايش انتخابات                           
نيروهای ضد کارگر حکومتی              

 مخصوصا  ،برای فريب کارگران   
کارگران پيمانکاری که از نظر            
ناامنی کار در بدترين شرايط                  

 وعده شغلی بهتر          ،روانی بودند   
بدينصورت که منبعد              .  دادند

کارگران بجای اينکه طرف                    
قرارداد با شرکتهای پيمانی باشند       
مستقيما با شرکت فوالد مبارکه             
قرارداد خواهند بست و بنا به گفته       
خود مسئولين حقوق کارگران               

اما با گذشت       .  بيشتر خواهد شد      
مضحکه انتخابات نه تنها اين                 
کارگران از نظر قراداد بالتکليف      
ماندند بلکه حقوقها پائين تر هم              

کارگران در اعتراض به اين      .  آمد
خلف له مديران و کارفرماها                  

 

 فوالد مبارکه اصفهان
  حقوقهای نجومی مديران ،اعتصاب کارگران گرسنه

 

 بهمن ماه با    ١٠اولتيماتوم دادند و تا     
آنها فرصت دادند تا به وضعيت                
شغلی و معيشتی کارگريان پاسخ              

 بهمن کارگران            ١١در      .  دهند
واحدهاز فوالدسازی بصورت                 

. هماهنگ وارد اعتصاب شدند                 
 و    ۵١کارگران واحد نورد گرم              

 ۵٣ و واحد         ۵٢واحد نورد سرد         
اين . متحدانه دست به اعتصاب زدند 

 ١١اعتصاب از صبح تا ساعت                
ظهر طول کشيد که با دخالت                       
حراست و وعده وعيدهای مجدد               

 کارگران اعتصاب را          ،کارفرماها
طی وعده های مديران     .  خاتمه دادند 

حراست و مديران فاسد فوالد                      
 ١٠مبارکه قرار شده که در تاريخ           

اسفند مجددا به وضعيت کاری                   
 . کارگران رسيدگی شود

 

 ! کارگران

اين نظام سرمايه داری است که                 
تفاوتهای طبقاتی را به اوج رسانده         

تمام جناح های سرمايه روی       .  است
دوش استثمار وحشيانه کارگران و         
تحميل بردگی مطلق ميتوانند سرپا          

اين نظام و اين وضعيت را           .  باشند
اين مناسبات      .  بايد درهم کوبيد          

. استثمارگرانه را بايد ملغی کرد              
 انقالب       ،تنها انقالب طبقه ما                  

کارگری ميتواند اين دنيای وارونه         
و ضد کارگر و ضد انسانی را                    

 ،متشکل شويد         .  عوض کند         
 برای     ،شوراهايتان را برپا کنيد            

سرنگونی ارتجاع سرمايه داری             
 ! اسالمی آماده شويد

     

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠ فوريه ١۴ – ١٣٨٨ بهمن ٢۵

 

١٣٩شماره   

 اواخر مهر و اوائل          ،سال گذشته  
 در پااليشگاه اصفهان        ،  ٨٧آبان   

 ،هال  -هنگام اجرای پروژه اور         
بدليل تالش پيمانکاران و مسئولين       
پااليشگاه براى ارزانتر تمام کردن     
پروژه و عدم رعايت استاندارد              
امنيتى يعنى خالى کردن موارد               

 چند تن از               هنگام کار        ،آتشزا
کارگران دچار حادثه آتش سوزی        

ناگهان محيط بزرگى    .  مهيبى شدند 
با چترى از آتش و انفجار روبرو           

محمد على بهرامى کارگر با         .  شد
سابقه آتش نشانی پااليشگاه                       
اصفهان که براى نجات                                

 ،همکارانش از جانش مايه گذاشت     
دچار سوختگى شديد شد و                          
متاسفانه بعد از مدت کوتاهى جان        

يکى ديگر از کارگران که        .  باخت
دچار سوختگى شديد شده بود و              
دکترها اميدى به بهبودش نداشتند         
بعد از مدتها معالجه خوشبختانه             

 . جان سالم بدر برد

 

بنا به خبرى که اخيرا دريافت                  
کرديم پااليشگاه اصفهان مبلغی             

 ميليون تومان بعنوان          43معادل    
خسارت به اين کارگر پرداخت              
کرده است و وى را به استخدام                
بخش حمل و نقل پااليشگاه                         

خوشبختانه عمده    .  درآورده است   
زخم های ناشی از آتش سوزی اين     
کارگر مداوا يافته با اين حال نشانه       
ها و ردپاى اين فاجعه بر بدن و               
روان وى براى هميشه باقى مانده         

 . است

 

شايد پرداخت خسارت به                            

کارگرانى که هر روز قربانى            
ميشوند در        "  سوانح کار       "

کشورهائى که طبقه کارگر                  
توانسته است درجه اى از حقوق      
و حرمت خود را به سرمايه                 
داران تحميل کند امرى نسبتا              

اما در ايران که هر      .  عادى باشد 
روز کارگران در قتلگاههاى              
سرمايه کشته و دچار نقص                  
عضو ميشوند و پرونده شان را         
مزدوران اداره کار ماستمالى و        

رعايت "کارگر را بدليل                        
" مقصر"موارد ايمنى     "  نکردن

 اين اقدام                  ،قلمداد ميکنند        
پااليشگاه اصفهان يک عقب               

با اينحال  .  نشينى محسوب ميشود  
درد و رنجى که اين کارگر و               
هزاران کارگر قربانى محيط             
کار ناامن همراه با خانواده                   

 و   ،هايشان براى مدت طوالنى       
 با    ،چه بسا تمام عمر ميکشند            

هيچ خسارت مادى قابل جبران         
 . نيست

 

نفس بهبود و بازيابى سالمتى             
نسبى اين کارگر و جان بدر                  
بردنش مايه خوشوقتى همکاران     
او در پااليشگاه اصفهان و                    
مديون کسانى مانند محمد على           
بهرامى است که نامش و                        
جسارتش در تاريخ اين                           

 . پااليشگاه حک شده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

   ٢٠١٠ فوريه ١٣ – ١٣٨٨ بهمن ٢۴

 

 پرداخت خسارت 
 به يک کارگر پااليشگاه اصفهان 

 مجمع عمومى کارگرى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

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

!عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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حرکتى که تابستان گذشته با                     
تسخير سفارت رژيم در استکهلم         
شروع شد امروز در متن اوضاع        
متحول ايران نتايج سياسى اش              

در خارج کشور   .  ببار نشسته است  
شاهد برشى راديکال در سياست          
و تاکتيک هستيم که تعرض به               
پايگاههاى حکومت اسالمى به             
نرم تبديل ميشود و سياست هاى            
پخمه و دست راستى که فقط                     
هدفش را باز کردن پاى حکومت         
اسالمى در خارج کشور قرار                
داده بود حاشيه اى و منزوى                    

ترديدى نيست تا به                .  ميشوند
نيروهاى انقالبى برميگردد                    
همواره اين پرچم و اين سياست             

اما تا به دوره      .  وجود داشته است   
 ٨٨اخير و رويدادهاى ايران                  

برميگردد حرکت تابستان گذشته        
نقطه عطف يکدوره جديد بود که         
فضاى خارج کشور را قطبى                 

 . کرد

  

تظاهراتهاى هفته اخير در خارج        
بر اين واقعيت تاکيد ميکند و بايد          
منتظر جوش و خروش بسيار                
وسيع تر و توده اى تر براى جمع         
کردن بساط رژيم اسالمى در                 

دوران کسانى و   .  خارج کشور بود  
خطى که مردم را به شرکت در             

 ،مضحکه انتخابات فرا ميخواندند     
" دگر انديشان   "عوامل رژيم و           

شکنجه گر را            -ديروز پاسدار     
 ،براى سخنرانى دعوت ميکردند       

" دفاع از آزادى بيان   "و زير چتر    
و دمکراسى عليه راديکالها و                 
سرنگونى طلبان و کمونيستها                
کمپين ترور شخصيت راه مى               

امروز .  انداختند گذشته است            
رسانه ها با سر و کله دنبال                       
کسانى اند که حرف متفاوتى                    

آخر .  ميزنند و عمل متفاوتى دارند    
چطور ميتوان در شرايطى که               
عوامل رژيم اسالمى جلوى چشم        
دنيا به جوانان در زندان تجاوز             

 در خيابانها به گلوله شان         ،ميکنند
ميبندند و زير باتوم و چماق له                

 در زندانها چوبه دار      ،شان ميکنند 

 

 برشى راديکال
 در حاشيه تظاهراتهاى خارج کشور

 

 سياوش دانشور

و بيدادگاههاى فرمايشى برايشان            
آخوند " از تئورى       ،راه مى اندازند    

مسالمت جو و قانونگرا و                               
دفاع کرد؟ چه کسى            "  دگرانديش

ديگر نميداند که سياست تريبون                
دادن رسانه ها و دولتها به                              
سخنگويان دست چندم حکومتيها در     
خارج سرمايه گذارى و شرط بندى        
روى اسب بازنده است؟ چه کسى             

که "  انتخابات آزاد   "نميداند بحث       
جناب خامنه اى بايد آنرا برگزار              
کند يک کالهبردارى سياسى و                  
حرف مفتى بيش نيست؟ امروز                 
سرنگونى طلبى به بستر اصلى                 
سياست ايران تبديل شده است و                 
خارج کشور نميتواند راه ديگرى             

 . برود

 

ترديدى نيست در خارج نيز انواع           
چاله و مانع و خاکريز مقابل                         

از پرونده       .  انقالبيون ميگذارند      
سازى پليسى براى آنان تا ايفاى                 
نقش پليس دولتهاى فخيمه غربى              
درست مانند اوباش حزب اهللا در              
باتوم زدن و گاز فلفل پاشيدن و                   
کتک زدن و دست و پا شکستن                   

دولتهاى مرتجع   .  موارد اخير است    
غربى که به چيزى جز سود                         
سرمايه هايشان در حال و آينده فکر        
نميکنند بدون ترديد موافق روند                
راديکاليزه شدن اوضاع در ايران           
نيستند و با الفاظ خودشان حرکت              

غير "راديکال ايرانيان خارج را             
مينامند و      "  خشن"و      "  قانونى

انجام "عملکرد وحشيانه پليس را            
زمانى که در   !  نام ميگذارند "  وظيفه

ايران سياست حفظ نظام ورشکسته        
ميشود چگونه طرفداران اين رژيم         
آدمکش از هر جناحش ميتوانند                 
ژست بگيرند و اداى دمکرات                    
جهان سومى دربياورند؟ چه کسى           
نميداند که پشت اين مانورها و الفاظ       
کدام سياستها و منافع کدام طبقات             

 اجتماعى خوابيده است؟ 

 

 !ايرانيان خارج کشور

دوران سياست البيگرى پارلمانى و      

١٣٩شماره   
اميد به اينکه دولتها براى تحقق               
سر سوزنى از آزادى در ايران               
جانب اعتراض مردم را بگيرند             

هيچ دولت بورژوائى   .  گذشته است 
از منفعت خود نميگذرد و جانب            

. جنبش آزاديخواهى را نميگيرد           
بايد به نيروى خود در پائين متکى        

تنها اين سياست است که            .  شويم
ميتواند باالئى ها را دچار ترديد             
کند و بدرجه اى در سياست شان            

دوران .  موقتا تجديد نظر کنند             
آوردن و بردن عناصر مرتجع               
حکومت اسالمى و زير نور بردن        

نمايندگان مردم و        "آنها بعنوان        
دوران .  گذشته است  "  اپوزيسيون

قالب کردن پرچم ارتجاع اسالمى        
و "  گرين محيط زيستى      "بعنوان    

) بيچاره بشر (؟  !مدافع حقوق بشر   
پرچم و سمبل     .  به سر آمده است       

ايندوران پرچم سرخ طبقه کارگر         
پرچم ايندوران    .  بين المللى است     

سياست راديکال و سرنگونى                  
طلبانه و جمع کردن بساط                           
جمهورى اسالمى در خارج کشور      

همه جا شوراها را برپا               .  است
پرچم سرخ را با افتخار                .  کنيد

 عليه کليت                 ،دستتان بگيريد        
حکومت اسالمى بميدان بيائيد و از      
مبارزه آزاديخواهانه و راه حل               

سوسياليستى براى آينده ايران            
اين پرچمى است که      .  دفاع کنيد 

شما را در جناح چپ جامعه                 
غربى قرار ميدهد و به حرکت           
انقالبى و مبارزه پرشور                       
کارگران و زنان و نسل جديد              

 . در ايران نيرو ميدهد
 

تظاهرات اين هفته در استکهلم          
مقابل سفارت رژيم اسالمى و            
تظاهراتهاى ديگر در خارج               

. کشور راه را نشان داده اند                 
شوراها را برپا      .  متشکل شويد  

کنيد و همه جا به شوراها                        
قطب سرخ ها تنها             .  بپيونديد

آلترناتيو مبارزه انقالبى و توده         
 . *اى در خارج کشور است

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

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

 

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

 

Www.wupiran.org 
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 فوريه به فراخوان            ١١امروز    
شوراى حمايت از مبارزات                    

 بيش از   ،آزاديخواهانه مردم ايران  
 نفر در مقابل سفارت                       ٧٠٠

جمهورى اسالمى در استکهلم               
پليس تمام         .  اجتماع کردند        

وروديهاى به سفارت را بسته بود       
. و مانع ورود اتومبيلها ميشد                  

ميزان نيروى پليس براى حفاظت       
از اين مرکز تروريستى بيسابقه           

 ماشين پاترول      ٢٠بيش از      .  بود
 يک واحد بزرگ پليس                 ،پليس

مجهز به انواع گاز و سگ آورده         
بودند تا مانع وارد شدن                               
تظاهرکنندگان به داخل سفارت            

 . شوند

 

از همان ابتدا تظاهرات با                          
شعارهاى مرگ بر جمهورى                 

 زنده باد   ، زنده باد آزادى    ،اسالمى
 اين النه جاسوسى              ،سوسياليسم

 اين النه             ،تعطيل بايد گردد            
...  و    ،جاسوسى تسخير بايد گردد    

تظاهر کنندگان که        .  شروع شد   
مرتبا تعداد آنها افزايش مى يافت          
بعد از دقايقى به طرف سفارت              

پليس با استفاده از      .  حرکت کردند 
گاز اشک آور و گاز فلفل و سگ          

. و زدن باتوم به مقابله پرداخت            
طى چند ساعت بارها                                   
تظاهرکنندگان تالش کردند سد             
پليس را بشکنند و هر بار با                      
هجوم پليس که مرتب تعداد آنها             

. افزايش مى يافت روبرو شدند             
هليکوپتر پليس نيز صحنه را در          

پليس به صورت       .  کنترل داشت   
 نفر از تظاهر کنندگان     ۴٠بيش از   

 با باتوم دست و         ،گاز فلفل پاشيد    
 و    ،انگشت دو نفر را شکست              

 يک زن و يک مرد       ، نفر ٢حداقل  
 . را دستگير کردند

 

دراين تظاهرات چند سازمان چپ      
سوئدى نيز شرکت داشتند و پيام           
همبستگى خود را با مبارزات                
آزاديخواهانه مردم ايران اعالم            

 ،کانالهاى تلويزيون سوئد     .  کردند
 ، راديو پژواک   ،راديو بى بى سى    

و برخى راديوهاى محلى با                     

 

تظاهرات کوبنده در مقابل سفارت رژيم 
  اسالمى در استکهلم

. مسئولين تظاهرات گفتگو کردند           
شرکت کنندگان نيز خبر کشمکش و       
فضاى ملتهب و عصبانى را مرتبا          
به راديوها و کانالهاى مختلف                     

تظاهرات با قرائت   .  گزارش ميدادند 
 رسما   ۴قطعنامه شورا در ساعت          

 . پايان يافت

 

شوراى دفاع از مبارزات                              
 –آزاديخواهانه مردم ايران                          

 از شرکت پرشور ايرانيان     ،استکهلم
آزاديخواه در اجتماع امروز تشکر         

روحيه رزمنده موجود در         .  ميکند
تظاهرات که خواهان تسخير و                  

 ،بستن اين مرکز ترور اسالمى بود       
نشانگر سمت و سوى فضاى                       

ما .  سياسى در خارج کشور است          
تضمين ميکنيم که بزودى مراکز             
جاسوسى رژيم اسالمى را خواهيم         

 . بست

 

 فيلمها و عکسهاى    ،مشروح گزارش 
تظاهرات بزودى در سايت شورا            

 . منتشر ميشود

 

*** 

 

 

 

 

١٣٩شماره   
 ١١قطعنامه شورا در تظاهرات 

 فوريه  
 

 ،سرنگون باد جمهورى اسالمى
 !زنده باد انقالب کارگرى

 

سفارتخانه ها و کنسولگريها و         -١
" فرهنگى"مراکز متفرقه                          

جمهورى اسالمى در خارج                     
 مراکزى براى سازماندهى     ،کشور

جاسوسى و توطئه و ترور عليه             

ما براى    .  مخالفين سياسى است       
برچيدن و بستن کليه مراکز                       
جمهورى اسالمى و جارو کردن           
بساطش در خارج کشور مبارزه           

ما مردم آزاديخواه و                .  ميکنيم
انقالبى بزودى پرچم ننگين                       
جمهورى اسالمى را پائين                         

 .  ميکشيم

 

جمهورى اسالمى حکومت سه       -٢
دهه جنايت عليه مردم بيدفاع و               

سران و    .  مخالفين سياسى است       
کاربدستان سه دهه جنايت بايد در         
دادگاههاى عادالنه و علنى و                    

 . منتخب مردم محاکمه شوند

 

جمهورى اسالمى براى ارعاب      -٣
جامعه سياست اعدام و ترور را              

ما محاکمات   .  شدت بخشيده است     
 صدور احکام زندان و             ،نمايشى

 و    ،اعدام در بيدادگاههاى رژيم           
اعدام مخالفين سياسى را قويا                   

مبارزه گسترش    .  محکوم ميکنيم   
يابنده انقالبى نه تنها سياست                     
ارتجاعى اعدام را با شکست                    
روبرو ميکند بلکه اين تشبثات                

ارتجاعى جمهورى اسالمى را         
مانند خس و خاشاک کنار ميزند       
و ماشين دولتى جنايت و                         
 . کشتارش را درهم خواهد کوبيد

 

شورا مخالف مجازات اعدام       -۴
اعدام قتل سازمانيافته و         .  است

ما براى لغو     .  عمد دولتى است    
بيقيد و شرط مجازات اعدام                 

 شکنجه   ،زندان.  مبارزه ميکنيم  
 . اعدام الغى بايد گردد

 

شورا از تالش خانواده هاى         -۵
زندانيان سياسى و مردم                         
آزاديخواه در مقابل زندان اوين         
و ديگر زندانهاى رژيم جنايتکار     
اسالمى قويا حمايت ميکند و               
همصدا با جنبش آزاديخواهانه و      
سوسياليستى براى آزادى بيقيد و     

 لغو  ،شرط کليه زندانيان سياسى    
 و برچيدن   ،"جرم سياسى "مقوله  

 . زندانهاى سياسى مبارزه ميکند

 

شورا خود را بخشى از                  -۶
مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران    
ميداند و براى سرنگونى نظام            
ارتجاعى اسالمى سرمايه داران     
و برقرارى جامعه اى آزاد و               
برابر سوسياليستى مبارزه                   

ما ايرانيان آزاديخواه و        .  ميکند
مخالف جمهورى اسالمى را به        
متشکل شدن در شورا و حمايت        
از راه حل کارگرى در ايران              

به قطب سرخ ها      .  فرا ميخوانيم 
 ! بپيونديد

 

 !مرگ بر جمهورى اسالمى

 زنده باد ،زنده باد آزادى
 !سوسياليسم

 

شوراى حمايت از مبارزات 
 آزاديخواهانه مردم ايران

 ٨٨ بهمن ٢٢

website:  

www.shora.se 

mail:           

.ecom.gmail@1shoraye 

 شماره تلفن شورا 

  0701502011



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهوری اسالمی بخاظر سه دهه زن آزاری، بخاطر تحميل آپارتايد                        
جنسی، بخاطر تحميل حجاب اسالمی، بخاطر توحش عليه زنان بايد به                   

 .زير آشيده شود

ميليونی به   .  مردم در ايران در جريان به اجرا درآوردن اين حكم اند                      
زنان و  .  خيابانها آمده اند تا اين رژيم سرآوب و جنايت را به زير بكشند                

 . جنبش برابری زنان همه جا در راس اين اعتراضات اند

جنبش برابری زنان در  سطح جهان از آنچه بر زنان در ايران ميرود                        
مطلع اند و تا حال در حمايت از مبارزات آزاديخوهانه جنبش برابری                      

اما امروز زمان آن فرا رسيده آه هم زمان            .  زنان هيچ آوتاهی نكرده اند     
با مردم ايران و با زنان در ايران در آار پايان دادن به عمر حكومت                           

 . آپارتايد جنسی برآيند

با شرآت گسترده و ميلتانت در اجتماعات و تظاهراتهای روز جهانی                      
زن، خواست زنان در ايران خواست بزير آشيدن رژيم اسالمی را بايد به             

زنان و همه آزاديخواهان در اين روز         .  خواست اين اعتراضات بدل آنيم     
 .در سطح جهانی بايد يك صدا حكم به رفتن رژيم اسالمی بدهند

 

 مارس روز جهانی زن، روز همبستگی بين المللی جنبش ٨زنده باد 
 برابری زنان

 مرگ بر رژيم آپارتايد جنسی، مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، برابری، حكومت آارگری

 

 تشكيالت آانادا_حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠١٠ فوريه ١۶

 

 :زمان و مكان اجتماع و تظاهرات

 
Saturday, March 6, 2010 
Rally - 11:00am (OISE Auditorium, 252 
Bloor St. W @ St. George Subway Station) 
March - 1:00pm 
Fair - 1:30pm (Ryerson University, 55 
Gould St.) 

 

آانادا -در صف مقدم روز جهانی تورنتو  

  مارس روز جهانی زن،٨
جنبش برابری زنان در سطح جهانی بايد پايان  

دادن به عمر حكومت آپارتايد جنسی را در دستور 
  !خود بگذارد

 آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی ايران
 

 !تظاهرات بر عليه حضور مشاور فرهنگی سفارتخانه رژيم اسالمی

 ٢٠١٠ فوريه ١۴آانادا _ تورنتو

 

" آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی         "با فراخوان   
 فوريه تظاهرات قدرتمندی عليه      ١۴به مسئوليت هما ارجمند، در تاريخ        

جامعه "حضور مشاور فرهنگی سفارتخانه رژيم اسالمی در مقابل                      
دهها فعال  .  در ريچموند هيل برگزار شد      "  اسالمی منطقه نورت يورك    

 عصر  ۶اپوزيسيون جمهوری اسالمی زير برف و سرمای شديد ساعت          
آه در منطقه ای خارج      "  جامعه اسالمی منطقه نورت يورك     "در مقابل   

از شهر واقع شده است گرد آمدند و با شعارهای آوبنده عليه رژيم                            
اسالمی انزجار و خشم خود را نسبت به جمهوری سرآوب و جنايت و                 

 . اين تشكل جيره خوار ارتجاع اسالمی نشان دادند

 

با برگزاری آنفرانسی تحت نام        "  جامعه اسالمی منقطه نورت يورك       "
و با دعوت حميد محمدی، مشاور                "  جنگ رسانه ها عليه اسالم            "

فرهنگی رژيم در سفارت جمهوری اسالمی در اوتاوا و به اضافه چند                 
و فعال حماس در تالش بود در شرايطی          "  فعال ضد جنگ  "و  "  محقق"

 ٢٢آه حرآت گسترده ای جهت ايزوله آردن رژيم اسالمی به مناسب                 
بهمن در سطح دنيا و در خود تورنتو در جريان بود، آوشش داشت آه                  
برای اسالم سياسی و جمهوری اسالمی آبروی نداشته را حفظ و يا                          

اما افشاگری اين حرآت و فراخوان تظاهرات عليه اين                .  بازخريد آند 
آنفرانس آه از چند روز قبل جريان داشت و وسيعا پخش و بدست شبكه              
ای از رسانه های آانادائی و ايرانی رسيده بود، عمال  اين سازمان                          

. ارتجاعی و رژيم اسالمی را هر چه بيشتر منفور و بی آبرو ساخت                      
بخصوص تظاهرات قدرتمند و آوبنده گروهها و سازمانها اپوزسيون                 
در روز آنفرانس به اين جماعت نشان داد آه مردم جان به لب رسيده                    
حضور عوامل رژيم را در هيچ جا و تحت هيچ عنوانی تحمل نخواهند                 
آرد و حاميان اين رژيم هم از زير ضربات اعتراضات و افشاگريهای                 

 . آزاديخواهان در امان نخواهند ماند

 

در اين روز همچنين تظاهرات آنندگان خشمگين عزم بر اين داشتند آه              
در سالن آنفرانس حضور بهم رسانند و ضمن افشاگری از برگزار                        
آنندگان برنامه، مانع سخنرانی عامل سفارتی رژيم گردند ولی بخاطر               

 .حضور وسيع پليس و ممانعت آنان، اين تصميم به اجرا درنيامد

 

 آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی
 ٢٠١٠ فوريه ١۶

 

com.closedowniranianembassies.www 

com.closedowniranianembassies@homawpi 

١٣٩شماره   

 

 نابود باد نظام 
!آپارتايد ضد زن اسالمى  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عليرغم تمام پيش بينی ها و تدابير       
شديد امنيتی حکومت اوباش                   
اسالمی از هفته ها پيش برای                 
کنترل و سرکوب هر گونه                        
تحرکات اعتراضی و انقالبی                

 22جوانان و مردم در روز                     
بهمن، در اين روز بر اثر                          
تجمعات، اعتراضات و                              
تظاهراتهای ضد حکومتی از                
همان ساعات اوليه روز کنترل او       
ضاع از دست حکومت اسالمی و       
مزدوران وحشت زده اش خارج         

در اين روز مردم و جوانان          .  شد
با تظاهرات و برگزاری تجمعات       
متعدد اعتراضی عزم جزم خود           
را تا نابودی کامل حکومت                      
اسالمی اين جرثومه قتل و                        
شکنجه و فساد و دزدی به نمايش         

در اين روز فلکه دوم            .  گذاشتند
آرياشهر و بلوار فردوس شاهد              
پرشورترين صحنه های                            
اعتراضات مردمی و ضد                        

در ساعت    .  حکومتی بوده است      
 صبح در بلوار فردوس،                    10

خيابان وليعصر جنب ايستگاه                
مترو آرياشهر دهها نفر از اوباش       
بسيجی و پاسدار ضمن يورش و          
ضرب و شتم وحشيانه زن                        
ميانسالی اقدام به دستگيری                     
تعدادی از دختران و پسران جوان      
نموده و آنها را برای انتقال به                 
مراکز سرکوب حکومتی تحويل         
کيوسک نيروی انتظامی مستقر           

 . در محل ميدهند

 

هزاران نفر از جوانان و مردم               
معترض که شاهد اين صحنه های       
جنايت و سرکوب بودند به خشم            
آمده با شعارهای ضد حکومتی             

به ...  مرگ بر ديکتا تور و                   
کيوسک نيروی انتظامی حمله ور      

مزدوران انتظامی مستقر       .  شدند
در کيوسک در حاليکه به شدت             

. ترسيده بودند پا به فرار گذاشتند         
کيوسک اوباش سرکوبگر به                 

پس از آزاد    .  تصرف مردم درآمد   
نمودن زن ميانسال و دختران و            
پسران بازداشت شده کيوسک و           
موتورسيکلت بر جای مانده از             

 بهمن، ٢٢
 ! تهران در سرکوب، تهران در تعرض

 

 نازنين اکبرى

مزدوران فراری در ميان شعله                 
های خشم و اعتراض جوانان و                 

. مردم انقالبی به آتش کشيده شد                
دراين اثنا دسته های بيشماری از             
انواع مزدوران حکومتی و پليس             
ضد شورش بالفاصله وحشت زده          
و هراسان خود را به محل رسانيده          
و درگيری و زد و خورد در اين                 
محل تا حوالی ساعت                                        

دراين .  همچنان ادامه داشت    30/11
 نفر از جوانان و        50محل بيش از      

مردم معترض دستگير شده و توسط      
خودروهای مخصوص پليس ضد           
شورش به مکان نامعلومی منتقل             

 . شدند

 

در همين لحظات در فلکه دوم                     
آرياشهر در حاليکه اين منطقه                   
توسط دسته های چندين هزار نفری       
پليس ضد شورش قرق شده بود                 
تجمعات مردم و جوانان در دسته             
های چندين هزار نفری با شعارهای      
ضد حکومتی در اطراف و گوشه و        

در فلکه    .  کنار ميدان مشهود بود         
دوم آرياشهر بيش از چندين هزار            
نيروی سرکوبگر و آماده در                       
خيابانهای اصلی و فرعی و حتی              

ورودی .  کوچه ها مستقر بودند             
بلوار کاشانی از سمت آرياشهر نيز        
توسط پليس ضد شورش کامال بسته       

اين اوضاع در منطقه           .  شده بود   
آرياشهر تا پاسی از شب همچنان             

 .  ادامه داشت

 

در منطقه باغ فيض و خيابان باهنر         
 3و خيابان پيامبر در ساعت                        

بعدازظهر با آنکه هزاران پليس                
مزدور ضد شورش مستقر بود                  
مردم و جوانان در دسته های بسيار        
گسترده با شجاعت و روحيه                        
تهاجمی درخور تحسين در حاليکه         
بر روی پلهای رو گذر ايستاده                   
بودند شعار ميدادند مرگ بر                        
ديکتاتور، اتل متل توتوله، مرگ بر      

 !ديکتاتور کوتوله

 

بنا به اعالم منبع موثقی در ارگان             

١٣٩شماره   
جنايت و سرکوب نيروی انتظامی       

 هزار   120دراين روز بيش از            
نفر از انواع نيروهای خود فروش       
و سرکوبگر برای سرکوب                       

 5اعتراضات مردمی از ساعت            
صبح در کليه ميادين و خيابانها و          
مراکز حساس شهر تهران مستقر         

رژيم در هراس از               .  شده اند    
گسترش اعتراضات مردمی حتی        
نيروهای در حال آموزش را از              

. پادگانها به خيابانها کشانيده است        
عالوه بر اين از پرسنل راهنمايی         

. و رانندگی نيز استفاده شده است          
حکومت اسالمی با اعالم قبلی از          
مزدوران و اوباش بسيجی خواسته      
بود تا در ساعات اوليه صبح در             
مساجد و مراکز و پايگاههای                   

از قبل هم        .  بسيج حاضر باشند       
اتوبوسهايی برای حمل فوری                 
اوباش بسيجی در مراکز شهر                 

در اين   .  تهران حاضر شده بودند      
ميان تعدادی از اوباش بسيجی در         
اسالم شهر که در هراس از خشم           
انقالبی مردم و مشاهده حکومت           
در حال سقوط دچار ترديد و ابهام         
شده بودند از جانب پاسداران و               
مسئولين بسيج تهديد شده اند که               
کارت بسيجشان را ابطال خواهند        

 .نمود

 

 بهمن خيابانها و ميادين    22در روز 
اصلی تهران از جمله ميدان                      

 ، خيابان کارگر شمالی              ،انقالب
صحنه ...امير آباد، ميدان ونک و         

حضور تجمعات گسترده ضد                  
در اين روز     .  حکومتی بوده است    

حضور نيروهای ضد شورش و            
مسلح به همه تجهيزات مشهود و           

پل .  بسيار سنگين بوده است                
ستاری به سمت شهرک اکباتان،           
ميدان آزادی از اتوبان جناح به               
سمت آرياشهر و از جنا ح ورودی       
اتوبان کرج تا پارک چيتگر انواع        

پليس ضد شورش چندين هزار          
نفری تا پاسی از شب مستقر و            

در .  در حال آماده باش بودند            
 ، بهمن در سعادت آباد       22روز  

بلوار فرحزادی يک کيوسک             
نيروی انتظامی توسط جوانان           

. معترض به آتش کشيده شد                 
ازهفته پيش برنامه های انواع           
کانالهای تلويزيونی ماهواره ای      
خبری فارسی زبان بر اثر                    
پارازيت سنگين برنامه هايشان        
قطع شده، اينتر نت، جی ميل و          
ياهو قطع شده و همچنين از                  
بيستم بهمن ماه در برخی از                 
مناطق تهران از جمله منطقه              
آتی ساز يورش و خانه گردی             
پاسداران حکومتی برای جمع           
آوری آنتن های ماهواره شروع       
شده است و مردم را تهديد نموده       
اند جريمه نقدی داشتن هر آنتن          
ماهواره يک ميليو ن و پانصد            

البته اين     .  هزار تومان است        
گستاخی حکومت با اعتراض و       
مقاومت مردمی روبرو شده                

 .است

 

 روز  10 بهمن ماه از     25امروز  
پيش تاکنون شهر به حالت                     
حکومت نظامی اعالم نشده                 
درآمده، به محض تاريک شدن         
هوا اکيپهای ايست و بازرسی            
متشکل از پاسداران و بسيجی            
ها و ديگر  مزدوران سرکوبگر       
در ميادين، خيابانها و چهار                 
راههای اصلی شهر تا صبح               

شهر توسط   .  روز بعد مستقرند     
يگانهای سپاه کنترل و بازرسی        

با اينجال جوانان و مردم     .  ميشود
برای تهاجمی کوبنده تر و                     
گسترده تر عليه حکومت                       
جنايتکار اسالمی برای                          
  چهارشنبه سو ری آماده ميشوند

25/11/88 

 به کمپين 
 بستن سفارتخانه هاى 
!جمهورى اسالمى بپيونديد  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نفر از    50  ،بنا به خبر دريافتى      
کارگران شرکت زير ساخت                  
گستر با وجود پيگيريها و                          
اعتراضات مداوم خود بعلت کار        
شکنی سرمايه داران و کارفرما تا      
اين لحظه موفق به دريافت                        
دستمزدها و مبالغ مربوط به انجام      
اضافه کاری آذر و ديماه خود                 

جواب هميشگی کارفرما   .  نشده اند 
به کارگران تهديد به اخراج،                   
نداريم و نيست، بايد صبر کنيد و          

 نفر  6ماه گذشته نيز      .  غيره است 
از کارگران بی هيچ عذر و بهانه          
ای حتی بی آنکه دستمزدهای                 
معوق خود را دريافت نمايند از             

 ! کار اخراج شده اند

 

يکی از کارگران ميگفت                           
دستمزدهای پرداخت نشده به جای     
خود، خطر اخراج و بيکاری با             
اين قراردادهای موقت و کذايی            
يک طرفه هم به جای خود، هيچ           
معلوم نيست که ميخواهند با                     
دستمزدها، سنوات و عيدی پايان         

 ! سال ما چکار کنند

 

آنچه روشن و مسلم است سرمايه         
داران جنايتکار و حکومت                      
اسالمی پادوشان سالهاست تصميم     

استثمار .  خود را گرفته اند                 
وحشيانه از کارگران خاموش و           
غير متشکل، اعمال فشار                         
روزافزون کاری و اقتصادی تا            
انهدام و تالشی کارگران و                       

زندگی، آرزوها   ! خانواده هايشان  
و خواستهای انسانی و ابتدايی ما          
کارگران و خانواده هايمان برای         
سرمايه داران و حکومت                          

. اسالميشان پشيزی ارزش ندارد       

 

 کارگران شرکت زير ساخت گستر
 ! اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده

 

کارگر در منظر اين جانوران درنده      
 ابزار است که بايد                 ،برده است    

برايشان خاموش و بيصدا کار کند،        
ارزش بيافريند تا حسابهای                          

 . بانکيشان انباشته تر شود

 

 رفقای کارگر،

امنيت شغلی، لغو قراردادهای                   
موقت کار و حذف شرکتهای انگل          

 ساعته کاری    6 روز    5پيمانکاری،  
 دريافت  ،اخراجممنوعيت  در هفته،   

بيمه بيکاری مکفی، تعيين                            
دستمزدها مطابق با هزينه های                 
روز زندگی، حق تشکل و اعتصاب      
از جمله خواستهای اوليه و مسلم               

. قدرت ما در اتحاد ماست         .  ماست
برای نابودی و برچيدن بساط دزدی      
و غارت سرمايه داران و حکومت          
اسالميشان بايد متشکل شويم و                  

پيش به سوی تشکيل       .  بميدان بيائيم 
مجامع عمومی و ايجاد شوراهای            

 ! مستقل کارگری

 

 نفر  50شرکت زير ساخت گستر با       
کارگر قراردادی و سفيد امضا، با           

 هزار تومانی   264پايه دستمزدهای   
 5 صبح تا         8و ساعت کاری از           

عصر و در بسياری مواقع اضافه            
 در  ،کاری اجباری از شب تا صبح       

زمينه تعمير و مرمت انواع پلهای           
هوايی و رو گذر در سطح شهر                 

دفتر مرکزی     .  تهران فعال است        
شرکت در ميدان نو بنياد تهران                 

 . واقع ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠ فوريه ١٧ – ١٣٨٨ بهمن ٢٨

١٣٩شماره   

يک کارگر     ،بنا به خبر دريافتى        
در شهرک صنعتی مورچه خورت     
اصفهان موقع کار با باالبر به                  
سقف کارگاه می چسبد و در جا               

 ! جان می سپارد

 

بنا به خبر ديگرى در کارگاه فن             
های پااليشگاه اصفهان دست يک        

. کارگر از کتف قطع شده است               
 نفر را يک نفره انجام داده           4کار  

و موقع تعويض شيلنگ آب تيغه            
فن تهويه دست اين کارگر را از              

متاسفانه !  کتف قطع کرده است          
هويت دقيق اين کارگران در خبر          

 .ارسالى نيامده است

 

اين اخبار که روزانه در گوشه                
گوشه قصابخانه هاى مدرن و غير      
مدرن کار در ايران رخ ميدهد                 
گوشه اى از جنگ اعالم نشده                  

جنگى .  سرمايه عليه طبقه ماست       
که قربانيانش از هر جنگ گرم و           

. اعالم شده بمراتب وسيع تر است       
جنگى که حتى دادگاهى فرمال را         
براى قاتلين سرمايه دار موجب              
نميشود و شاکيان و بازماندگان را        
به قعر جهنمى هولناک تر سوق             

نظام منحطى که قاتلين             .  ميدهد
سرمايه دار بيرحم و رذل در آن             
عاليجناب و قابل احترام اند و                   
کارگران اين بردگان مزدى بى              

ارگر را  ک!  سرو پا خوانده ميشوند    
 بدون       ، بدون قرارداد            ،گرسنه

 ،کوچکترين تامين اجتماعى و بيمه    
با دستمزدى بسيار پائين که آنهم             

 در        ،ماهها پرداخت نميشود               
محيطى که هر لحظه ممکن است          

اسم .  قربانى شود بکار ميگيرند          
است و   "  محيط کار  "اين مراکز      

"! سوانح کار  "اسم اين تراژديها         
اما ميدان اعدام و قصابخانه و قتل         

. عمد معادل بهترى براى آنهاست        
. اين تاريخ واقعى طبقه ماست                 

تاريخى که با رنج و خون نوشته       
تاريخى که يکسوى      .  شده است  

آن تيرباران کارگران کمونيست      
و مبارز در پرالشز ها و اوين            
ها و خاتون آبادها است و سوى         
ديگر آن در محيطهاى ناامن               

در ايران اما سرمايه داران      .  کار
از قتل و جنايت کارگران در               
محيطهاى کار لذت بخصوصى        

طبقه شرافتمند کارگر        .  ميبرند
تاريخا قربانى ناشرافتمندان                

اين نظام  .  سرمايه دار بوده است   
جهنمى که نفرين ابدى را بر                
طبقه ما روا داشته است و در               
اينراه اختاپوس مذهب و                         
ناسيوناليسم و خيل مزدوران              

 ،ضد کارگر را بسيج کرده است      
. فقط به سود و سود مى انديشد           

ارزش کارگر در جان کندن                 
براى سرمايه است و البته فقط تا       

 .زمانى که ميتواند جان بکند

 

حزب به همکاران و بستگان اين     
کارگر جان باخته صميمانه                 
تسليت ميگويد و همدردى عميق      
خود را با خانواده اين کارگران         

اين جنايت مستمر   .  اعالم ميدارد 
عليه طبقه ما اگر حقيقتى را                  
گواهى ميدهند اينست که بايد               
تومار اين نظام را بدست قدرت         

. متحد طبقه کارگر برچيد                     
کثافات سرمايه دارى پايانى                
ندارد و کارگران قربانيان خط           

اين دور باطل را بايد       .  مقدم آنند 
پايان داد و اين امر انقالب                     

مرگ بر سرمايه   .  کارگرى است 
دارى که تاريخ آن با خون و                 

 . جنايت تنيده شده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ فوريه ١٧ – ١٣٨٨ بهمن ٢٨

  

 

!مرگ بر سرمايه دارى  

 

 

! کارگران  
! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

 

  کشتار در خيابان،کشتار در کارخانه
  نقض عضو يک کارگر،قتل يک کارگر



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بار ديگر جامعه ايران در             -١
آستانه تحوالت عظيم و                           

. تاريخسازی قرار گرفته است         
مردم آزاديخواه حکم به                          
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند      
و هم اکنون دست بکار بزير                

پيشروی .  کشيدن آن هستند            
مبارزات توده های بپاخواسته           
مردم و تحقق سرنگونی رژيم            
اسالمی 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

 

يک هدف شوراها گرفتن             -٢
بخش هر چه وسيعتری از                     
قدرت توسط توده کارگران و             

اين ارگانها ابزار       .  مردم است   
 سازماندهى مبارزه     ،متحد شدن  

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال         
قدرت کارگران و مردم                          
زحمتکش و نفى قدرت سرمايه         

. و جمهورى اسالمی است                   
شوراها همچنين از ارگانهاى             

. قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
 در محيط زيست و      ،بايد همه جا  

کار در سطح محلی و سراسری        
 . شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين        -٣
و ساده ترين ظرف اتحاد و                   

. اعمال اراده توده ای است                   
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم     

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

و مستمر توده های مردم است                 
وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع                

 .اسالمی شود

 

طبقه کارگر بايد بسرعت                 -۴
. شوراهاى خود را ايجاد کند                    

شوراها امر اتحاد صفوف                          
 تامين استقالل طبقاتى و      ،کارگران

اتخاذ سياست کنترل کارگرى را           
شوراها امکان     .    تسهيل ميکند    

حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر       
شايسته جنبش سرنگونی طلبانه             

 .توده های مردم را فراهم مياورد         
کارگران سوسياليست بايد پيشرو         
ايجاد شوراها در محيط زيست و           

 . کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط           -۵
امروز از اهميت ويژه اى                           

تجربه عملى      .  برخوردار است     
همين دوره نشان ميدهد که محالت      

 پايه   ،و تجمعات مبارزاتى در آن        
سازماندهى حرکات اعتراضى             
وسيع و بويژه تظاهرات شبانه                

بايد کنترل محالت را از             .  است
دست جمهورى اسالمى و نيروى         

 .  سرکوبگر آن خارج کرد

   

 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     -۶
کارگران و مردم زحمتکش را به          

 . برپائى شوراها فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١٣٩شماره   

 سازماندهى مبارزه ،شوراها ابزار متحد شدن
 ظرف اعمال قدرت کارگران و مردم ،انقالبى

 و از ارگانهاى قيام عليه جمهورى ،زحمتکش
. اسالمى اند  

 منشور 

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

 

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

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

 

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

  

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

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

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

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

 

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

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

 

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

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان         :  حداقل دستمزد   -٨

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

 

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

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                  -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان       
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا هيالری کلينتون، وزير                
 -امور خارجه آمريکا، در دوحه         

پايتخت قطر، در بررسی شرايط         
و تحوالت سياسی در ايران، گفت       

به نظر می رسد اين کشور           "که   
به سوی تسلط يک ديکتاتوری               
نظامی به رهبری سپاه پاسداران         

اختيارات حکومتی  .  حرکت ميکند 
رهبر، رئيس جمهوری و مجلس         
ايران از آنها سلب و به سپاه                      

  ".پاسداران منتقل ميشود

 

اين تحليل مشترک بخشهای                     
وسيعی از مرتجعترين و دست              
راستی ترين جريانات سياسی در        
قبال جناح بنديهای رژيم اسالمی         
و تغييرات درونی آن است که در         
محافل سياسی و مخازن فکری             

از موسوی  .  مختلف باب شده است   
و کروبی و خاتمی و رفسنجانی            
گرفته تا داريوش همايون و راه             

 –توده و جريانات متعدد ملی                  
اسالمی و جمهوريخواهان هيات         

 جملگی بر اين            ،حاکمه آمريکا   
ارزيابی از تحوالت درونی رژيم       

مساله .  اسالمی اتفاق نظر دارند        
اساسی تر اما استنتاجات سياسی          
و موضعی است که از اين                         

اشاراتی .  تغييرات دنبال ميشود       
کوتاه به مبانی تحليل و همچنين             
نتايج ارتجاعی حاصل از آن                   

 :ضروری است

 

 يک رکن پايه ای اين تحليل ها        -١
رسيدن به استنتاجات سياسی از            
ماهيت رژيم اسالمی بر مبنای              
شکل و آرايش کنونی جناحهای            

برای اين       .  اصلی آن است             
متفکرين کودن از قرار                              
وحشيگريها و سرکوبگری های          

از "  نشان"اخير رژيم اسالمی           
به سوی يک ديکتاتوری     "حرکت  
و نه نشان              .  است"  نظامی

سرکوبگری يک رژيم آدمکش که      

 

  ،ستون آخر
 

 هيات حاکمه آمريکا و باندهای رژيم اسالمی
 علی جوادی

در بيش از سه دهه حاکميت سياسی       
اش اعدام و کشتار و قتل عام بيش            
از صد و بيست هزار تن از                          
شريفترين انسانها را در پرونده                

معلوم نيست که چه            .  خود دارد   
 چه    ،تعداد ديگر بايد کشته شوند            

تعداد از جوانان بايد در شکنجه                
گاههای رژيم مورد تجاوز اسالمی       
قرار بگيرند تا اين ابلهان بپذيرند             
که رژيم اسالمی از ابتدای شکل              
گيری خونينش تا به امروز يک                
رژيم تماما سرکوبگر و يا بقول اين       

" ديکتاتوری نظامی  "مفسران يک     
 تمام عيار بوده است؟

 

 يک نتيجه اين تحليلها و بخش             -٢
 جدا    ،بخش کردن جناحهای رژيم        

کردن حساب ساير باندها و                          
دستجات رژيم اسالمی از بخشی از      

کار به  .  جناح راست اين رژيم است    
جايی رسيده است که گويی بايد                 

از دست رفته      "  اختيارات"نگران   
رئيس "و     "  مجلس"و     "  رهبر"

و اين عين         .  بايد بود    "  جمهور
سياست اعالم شده داريوش همايون      
و پسرعموهايشان در حزب و راه          
توده و امثال فرخ نگهدار و محسن         

اين .  حيدريان و بيژن حکمت است      
جريانات مدتها است که نگران                 
کمرنگ شدن قدرت مافيای                         

در مقابل جناح                "  روحانيت"
در اين  .  هستند"  پاسدار  –نظامی  "

مجموعه تحليلها جناح موسوی و            
بيت "باند رفسنجانی و اخيرا هم               

و "  حرکت"از قربانيان اين       "  امام
بالقوه اين      "  متحدين"شايد هم           

جريانات در بند و بست ارتجاعی            
در اينکه جناح        .  شان می باشند       

قرار دارد  "  کنار مردم "موسوی در   
حتی جريان حميد تقوايی و شرکا             

و اين تحليلها پايه            .  هم شريکند   
بخشی از هدف سياسی ای است که        

اين .  در اين شرايط دنبال ميکنند           
جريانات مجموعا اميدشان به تغيير      

 ،و تحوالت و بند و بست در باال               

١٣٩شماره   

 بدون اينکه   ،دور از دسترس مردم   
کل نظام جمهوری اسالمی و                   
مبانی حاکميتش درهم کوبيده                  

 . است،شود

 

 مستقل از استنتاجات راست و         -٣
ارتجاعی آيا حقيقتی در اين                       
ارزيابيهای سياسی موجود است؟       
آيا جناح بنديهای رژيم منجر به              

 -حاکميت دستجات سپاهی                       
پاسداری بر رژيم خواهد شد؟                 
واقعيت اين است که رژيم اسالمی      
زير ضرب توده های ميليونی                

جامعه به  .  مردم قرار گرفته است     
غليان در آمده است که خود را از          
شر اين اوباش اسالمی خالص              

هم مردم و هم رژيم خود را           .  کند
برای نبردهای سهمگين آماده                 

و هر چقدر اعتراضات          .  ميکنند
گسترده تر و راديکال تر شود هم          
رژيم و هم جامعه نيازمند شکل              
دادن به آرايش الزم برای مقابله با       

همگان .  اين شرايط جديد هستند         
ميدانند که رژيم در مقابله اراده              
مردم سرنگونی طلب بطور                    

کنار نخواهد      "  مسالمت آميز     "
رژيم اسالمی را نهايتا بايد        .  رفت

با قهر انقالبی و اسلحه سرنگون           
در چنين شرايطی طبيعی          .  کرد

است که رژيم در مقابله با اين                  
روند اوضاع هر چه بيشتر آرايش      

هر چه بيشتر   .  نظامی بخود بگيرد  
نيروهای سرکوبش نقش و                        

موقعيت برجسته تری در بقاء                
پرده .  موجوديت سياهش ايفاء کنند   

های آخر حکومت شاه هم دارای          
آيا اين    .  چنين ويژگی هايی بود         

تغييرات به معنای کنار رفتن                  
ساير باندهای رژيم و يا کنار زده         
شدن آخوند از صحنه سياست                 
رژيم اسالمی است؟ تقسيم                        
بنديهای درونی رژيم بر مبنای              
سياست و استراتژی حفظ رژيم            

شايد در شرايطی      .  اسالمی است  
ناچار شوند مضحکه مجلس                    
اسالمی و يا ساير ارگانهای                     
حاکميت را به نفع حاکميت نظامی      

شايد .  يکدست به کناری بيندازند       
ناچار شوند آخوندها را به قول               
منصور حکمت با تمام دزديهاشان     

شايد ناچار   .  به پشت پرده ببرند        
. شوند حکومت نظامی اعالم کنند      

اما هيچکدام از اين تغييرات بدون       
رژيم اسالمی       "  رهبر"نقش       

در .  بسادگی امکان پذير نيست          
چنين شرايطی مردم با رژيمی              

 لخت  ،مواجهند که برای بقاء خود     
 به آخرين برگهايش                ،و عور     

و اين پرده آخر    .  متوسل شده است  
عمر سياه رژيم اسالمی خواهد             

کارگر و کمونيسم بايد برای        .  بود
قطعی ترين تعيين تکليف سياسی         
و فرود آوردن ضربه نهايی آماده        

  *.شوند

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

 

پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از            
وان يک                             ن ع ر ب ارگ ه ک ق ه اوال، طب هر چيز منوط به اين است ک
نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه    
انيا جريانات اپوزيسيون راست و              بر سر قدرت سياسى بگذارد، 

ع              –ملی   وده وسي ا، ت اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
سم و                     ي ال ه سوسي د ب ه ان مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاست
اعى            م جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجت

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى     .   واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند    
 . ما است


