
!  کارگران جهان متحد شويد  
 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

١۶٧ 
١٣٨٩ شهريور ١٠ - ٢٠١٠ سپتامبر ١  e.mail: siavash_d@yahoo.com  

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 

 

 
 

  سياوش دانشور 
 

 

 بارقه هاى 
 جنبش ضد فقر

 

 ،"روز آزادى خرمشهر     "،يادمان هست در سوم خرداد       
کارگران بيکار و گرسنه برسر احمدى نژاد فرياد                           

آنروز در همين       .  کشيدند"   بيکارى   ،بيکارى"قدرتمند    
ستون گفتيم که اين فرياد اعالم موجوديت علنى جنبش                 
توده اى عليه فقر است که بزودى در هر گوشه ايران                     

جنبشى که بنا به ظرفيتهايش     .  صدايش را بلند خواهد کرد    
آينده و چهارچوب سياست را بشدت تحت تاثير خود قرار       

همينطور بارها تاکيد کرديم که حکومت                .  خواهد داد   
اسالمى با اجراى سياست حذف سوبسيدها با تکانهاى                  

پيامدهائى که  .  شودميشديد و غير قابل پيش بينى روبرو           
اين طرح و اجراى آن در چهارچوب شرايط سياسى                      

 حتى ميتواند کال         ،ايران براى جمهورى اسالمى دارد          
تاکيد کرديم که دعواهاى    .  اجراى آن را به تعليق بياندازد      

 برسر نحوه اجراى    ،حکومتى برسر نفس اين طرح نيست     
و به گرانى و    "  متوجه نشود "آن و روشى بود که جامعه        

اين تز طيفى بود     ".  عادت کند "فقر شديد بطور تدريجى       
که نگران از پيامدهاى سياسى طرح شوک اقتصادى                    

دولت اجراى اين طرح را به نيمه دوم سال جارى           .  بودند
در دو هفته اخير بحث گرانى مصنوعى و            .  موکول کرد 

 و   ،نگرانى از اجراى اين طرح ميان مردم زحمتکش                 
همينطور جنب و جوش دالالن و محتکرين و باندهاى                  

 . بازار سياه بگوش ميرسيد

 

اجراى آزمايشى و خزنده طرح حذف سوبسيدها                              
با واکنشهاى جدى در            ")  هدفمند کردن يارانه ها           ("

اخبار منتشر شده   .  استانهاى گيالن و مازندران روبرو شد    
از اعتراض گسترده مردم به افزايش بيسابقه هزينه برق            

مردم در واکنش به          .  خبر ميدهند   
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

ه     ، تهران۵ معلمان منطقه ،کارگران سيکو پارس خودرو  :   در صفحات ديگر    فراخوان ب
  .  و ستون آخر، بيانيه حزب در باره جنگ،براى يک سيستم آموزشى سکوالر: تظاهرات

  ، در منطقه،تحوالت در عراق
 نگاهی به کشمکش قطبهای تروريستی

 ر حزبئبا هيات دا 
 

  ، آذر ماجدى،على جوادى

 سياوش دانشور
 ٣صفحه 

در دادگاه " يهودى تبار"
 سوسياليسم اسالمى راه توده

 ٢٠صفحه سياوش دانشور                            

 جهانی شدن اسالم سياسی 
 و تاثير آن بر حقوق زنان

 ١٠صفحه گفت و گوی شهروند با هما ارجمند                      

 

  روز اعتراض جهانى عليه رژيم اسالمى اعدام ، اکتبر١٠

 اکتبر را به روز اعتراض   10
 !عليه رژيم صد هزار اعدام اسالمی بدل کنيم

 

 ٨صفحه گفتگو با آذر ماجدی                                                                 

خانم رهنورد کدام 
آيات؟ کدام شواهد 

 تاريخی؟
 

در جواب زهرا رهنورد در 
خصوص قوانين اصالح 

 خانواده

 ١٨صفحه روزبه بيات        

 ارزيابى از يکسال فعاليت 
شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه 

 استکهلم -مردم ايران 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

گرانى سرسام آور پول برق                     
مصرفى در شهرهاى مختلف                 
اعتراض کردند و بالفاصله                     
تاکتيک درست و هوشيارانه                    

را اتخاذ کرده    "  پرداخت نميکنيم "
اين اعتراض در ادامه خود با        .  اند

کتک خوردن ماموران اداره برق        
ماموران اداره برق       .  ل شد   يتکم

قصد داشتند برق اماکنى که پول            
برق را پرداخت نکردند را قطع            
کنند که کار را به دخالت نيروى             

 . انتظامى ميکشاند

 

 ! مردم زحمتکش،کارگران

در مورد اين طرح بحث زياد شده        
خيلى ساده قرار است مردم       .  است

کاالهاى اساسى شان را چند برابر       
بخرند و در طول چند سال نرخ ها        

يعنى مردم  .  شبيه بازار اروپا باشد    
با نرخ ريال حقوق بگيرند و با                

اين در    .  نرخ دالر خريد بکنند          
حالى است که دستمزدها هنوز سه       

 در يکسال   ،برابر زير خط فقر اند     
گذشته يک ميليون کارگر بيکار            
شده و بيش از يک ميليون نيروى          
آماده بکار به بازار کار آمده که              
اقتصاد ورشکسته و بحران زده            
سرمايه دارى ايران کارى                         

حقوق کارگران از   .  برايشان ندارد 
چند ماه تا يکسال و در مواردى              
بيشتر در گرو سرمايه داران است       
که يا در حسابهاى بانکى شان نگه        
داشتند و سودش را ميبرند و يا در         

. بازار بورس با آن قمار ميکنند             
فرزند کارگر و خانواده کارگرى          
هم در گرسنگى و بيمارى و                      

 .  ندارى رنج ميکشد

 

جمهورى اسالمى براى تخفيف             
بحران اقتصادى مثل هر دولت              

: سرمايه دارى يک راه حل دارد          
شکستن بار بحران روى دوش               

 از جيب           ،نحيف طبقه کارگر          
کارگران درآوردن و به جيب                  

طرح حذف  .  سرمايه داران ريختن  
سوبسيدها نه جديد است و نه                     

اين نسخه کهنه و               ".  اسالمى"
خونين بانک جهانى و راست                   

 

 بارقه هاى 
 ...جنبش ضد فقر 

افراطى است که اجراى آن در        
کشورهاى ديگر موجب نابودى    
يک نسل از طبقه کارگر شده            

شاگردان اسالمى ميلتون    .  است
فريدمن در ايران همان کارى          
را ميخواهند بکنند که قبال                   
همپالگى هايشان در کشورهائى    
مانند شيلى و اندونزى و اخيرا         
در مصر و جاهاى ديگر                      

مشکل .  مشغول اجراى آنند         
اجراى اين طرح در ايران                 
اينست که مستلزم حکومتى               
است که معضل بحران سياسى       

. و عدم ثبات نداشته باشد                     
جمهورى اسالمى چنين                       

با اينحال       .  حکومتى نيست      
جمهورى اسالمى دو دهه است      
که تالش ميکند مسير اين نسخه      
اقتصادى را هموار کند و به              
فراخور حالش مرتبا در اين              

 .  مسير گام گذاشته است

 

راه حل به شکست کشاندن اين         
 ،طرح و عقب نشينى دولت              

سازماندهى يک مقاومت                    
. گسترده و اجتماعى است                  

کارگران دقيقا با اين منطق                
ساده که همانطور که سرمايه           
دار و کارفرما ظاهرا حق دارد       
حقوق کارگر را چند ماه چند             

 ما هم حق داريم که           ،ماه ندهد  
قبض برق و گاز و کرايه خانه         

. را چند ماه چند ماه ندهيم                    
همانطور که دولت مامور و              
نيروى انتطامى نميفرستد که           
حاجى پاسدار فالنى را در                  
شرکت بدليل نپرداختن حقوق         

 دولت    ،کارگران دستگير کند       
حق ندارد که براى نپرداختن            
قبض ها نيروى سرکوب سراغ      

کرايه خانه و        .  مردم بفرستد   
پول گاز و برق را وقتى                        
پرداخت ميکنند که منبع                       

وقتى نه   .  درآمدى موجود باشد    
حقوق ميدهند و نه در صورت        
اخراج بيمه بيکارى وجود                 

 وقتى کارگر و خانواده            ،دارد
 ،کارگرى از زندگى ساقط شدند    

دولت نميتواند حکم مرگ و              
خيابان خوابى دسته جمعى ما           

١۶٧شماره   
چنين دولتى خود را      .  را صادر کند   

در مقابل نيروى ميليونى جنبش عليه     
 . فقر و اختناق خواهد ديد

 

سازماندهى توده اى و در گامهاى             
اول ايجاد يک توافق و آمادگى و                
باور عمومى در محالت کارگرى            
براى مقابله با طرح ضد کارگرى             

. حذف سوبسيدها بسيار کليدى است       
اين کار کمونيستها و سوسياليستها و       
رهبران و پيشروان طبقه کارگر                

اگر همه در جاهاى مختلف           .  است
 ،قبض برق و گاز را نپردازند                     
. حکومت هيچ غلطى نميتواند بکند         

شعار کارگران بايد لغو طرح حذف        
سوبسيدها و موظف شدن دولت به            
تامين و ارائه کاالهاى اساسى با                 

نه .  نرخ متناسب با حقوق ها باشد           
فقط کارگران نبايد زير بار افزايش          
قيمتها بروند بلکه شعار و خواست           
شان حق برخوردارى از معيشت و         

 .  منزلت و يک زندگى مرفه است

 

اگر کار نيست بايد بيمه بيکارى                 
پرداخت کنند؛ يا کار يا بيمه                           

اگر نرخ بنزين و گاز و            !  بيکارى
برق و مواد سوختى را باال ميبرند            
بايد حقوقها متناسب با امکان قدرت         
خريد کارگران و مردم زحمتکش             

اگر حقوق ها را                   .  باال رود      
نميپردازند نبايد انتظار داشته باشند         
که کارگر برايشان پول چاپ کند و           

اگر فکر ميکنند در     .  تحويلشان بدهد 
متن بيکارى وسيع و بيکارسازيهاى       
وسيع تر پيش رو بدليل تشديد                       
بحران اقتصادى قرار است                           
کارگران و خانواده هايشان در                    
پارکها و گوشه خيابانها و کوچه ها           

 کور   ،بخوابند و صدايشان درنيايد        
ضد "آنها قبلتر مانور         .  خوانده اند  

را برگزار      "  تظاهرات کارگرى     
آنها بسيار قبلتر در باره          .  کرده اند  

اعالم خطر   "  خطر جنبش سرخ    "
آنها ميدانند کارگران و      .  کرده اند 

مردم زحمتکش سکوت نخواهند         
. سکوت کردن ممکن نيست     .  کرد

جمهورى اسالمى در اجراى اين         
طرح معضالت عديده و ضعفهاى      

هيچ کسى را             .  اساسى دارد      
نميتوان براى مدت طوالنى به فقر      

اين عملى  .  و اختناق محکوم کرد     
 . نيست

 

جنبش ضد فقر در ايران مثل يک         
بمب ساعتى است که به سمت                 

آنجه در هفته هاى      .  انفجار ميرود 
اخير در شهرهاى مازندران و               
فقط در واکنش به افزايش قيمت             

.  نوک کوه يخ است           ،برق ديديم  
 نان  ،باال بردن قيمت مواد سوختى    

 ،و دارو و وسائل مورد نياز مردم       
نپرداختن حقوق ناچيز کارگران و      

 دوامى     ،همزمان قلدرى نظامى        
جنبش عليه فقر بايد يک نه       .  ندارد

محکم به اين وضعيت بگويد و               
. پرچم رفاه همگان را برافرازد           

يک وجه اساسى طرح حذف                   
اين طرح  .  سوبسيدها سياسى است  

در عين حال سياستى براى به                 
زانو درآوردن طبقه کارگر و                 
تداوم حاکميت ننگين سرمايه                  

. داران گردن کلفت اسالمى است        
در مقابل سياست فقر و فالکت                

 طبقه کارگر و مردم                 ،اسالمى
محروم براى دفاع از موجوديت          
خود راهى جز مقاومت و درهم             

در .  شکستن اين تهاجم ندارند            
 ،محلهاى کار و زندگى متحد شويد     

سازمانهاى توده اى و شورائى              
 و در هر گوشه     ،تان را ايجاد کنيد   

و با هر شکل مقدور عليه اجراى          
با .  سياست فقر و اختناق بايستيد         

 ، نه به اختناق        ،پرچم نه به فقر        
براى آزادى و رفاه همگان بميدان       

 !    *بيائيد

 

تحريم اقتصادى يک سالح 
!کشتار جمعى است  

  ، نه به اختناق،نه به فقر
! براى آزادى و رفاه همگان  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

:  يک دنيای بهتر    :يک دنيای بهتر  
آمريکا پس از هفت سال و نيم                  

نظامی خود را    "  عملياتی"نيروی  
اما .  از عراق خارج کرده است           

 هزار نفر   ۵٠اعالم کرده است که      
نيروی پشتيبانی و لجستيک آن در       

بايد به اين   .  عراق باقی خواهد ماند   
بطور فشرده نگاهی           "  تجربه"

چرا جنگ؟ چرا عراق؟       .  انداخت
چه اهدافی در پس اين جنگ                     
خونين دنبال ميشد؟  به چه اهدافی         

 دست يافتند؟ 

 

 آنچه آمريکا در             :علی جوادی    
در حقيقت  "  باقی ميگذارد "عراق  

نيرويی برای تامين حضور                      
نظامی آمريکا در عراق و در اين         

اين .  گوشه از خاورميانه است           
اقدام بنوعی تداوم سياست عمومی      
نظامی آمريکا در اروپا و کره                 
جنوبی پس از جنگ در اين                       

نوعی حضور دراز    .  مناطق است 
اما چرا   .   است  ،مدت تر نظامی     

 جنگ؟ و چرا عراق؟ 

 

ميليتاريسم يک رکن عمومی                   
و اين      .  سياست آمريکا است           

ميليتاريسم برای ادامه تامين و يا           
تحکيم هژمونی سياسی اين تک             
ابر قدرت جهان معاصر نيازمند           

. جنگ و عمليات نظامی است                
جنگ عراق به اين اعتبار در                   
نقشه عمومی اين نيرو در فردای          

. پس از جنگ سرد قرار داشت              
کال سقوط بلوک شرق حوزه های         
متفاوتی از کشمکش  و تنش را در    
مناطق خارج از نفوذ و سلطه                  

عراق .  سياسی آمريکا بوجود آورد   
در .  يکی از اين حوزه ها بود                

دوران جنگ سرد اين کشور در            
. حوزه نفوذ شوروی قرار داشت          

پس از سقوط بلوک شرق مساله             
موقعيت سياسی آمريکا در اين               
منطقه به يک مساله مفتوح تبديل           

 

  ، در منطقه،تحوالت در عراق
 نگاهی به کشمکش قطبهای تروريستی

 

 ر حزبئبا هيات دا

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

تعادل سياسی پيشين در           .  شد
سطح جهان و همچنين در                   

. سطح منطقه بهم خورده بود           
دولت صدام و ناسيوناليسم                 
ميليتانت عرب نيز در تالش             
برای گسترش موقعيت سياسی       
خود در کشورهای عرب زبان       
و همچنين حوزه خليج تالشهای     
ويژه ای را در اين زمينه دنبال        

جنگ هشت ساله ايران    .  ميکرد
و عراق يک تقابل منطقه ای             

حمله .  در اين چهارچوب بود        
عراق به کويت که اتفاقا با                   

آمريکا صورت   "  چراغ سبز  "
گرفت عرصه ديگری از                    

اما .  کشمکشهای منطقه ای بود     
برای آمريکا حمله عراق به              
کويت تبديل به بهانه ای برای           
پيشبرد سياست عمومی آمريکا      

جنگ اول   .  در اين منطقه شد       
خليج يک تالش وحشيانه                    
بمنظور پيشبرد اين سياست              
استراتژيک آمريکا و پرده اول      

تحريم اقتصادی  .  اين تقابل بود   
عراق و کشتار دسته جمعی               
چند صد هزار نفر در اثر                    
سياست تحريم اقتصادی را               
شايد بتوان پرده دوم اين                       

 . کشمکش لقب داد

 

 –و باالخره ماشين نظامی                 
سياسی آمريکا پس از فاجعه             

 سپتامبر و تعرض        ١١خونين   
اسالم سياسی به مراکز تجاری       

 عراق را     ،در قلب اين کشور       
دولت عراق به      .  نشانه گرفت  
بهانه .  شد"  متصل"اين فاجعه     

دستيابی به سالح کشتار دسته          
جمعی را نيز به اين مجموعه           
اضافه کردند و يک تهاجم                  

به اين  .  خونين را سازمان دادند   
در "  عراق"و  "  جنگ"اعتبار  

محور سياست بين المللی                    
 . آمريکا قرار گرفتند

١۶٧شماره   

اما مسائلی که در پس اين جنگ بايد         
حل و فصل ميشد الزاما به موقعيت          
هژمونيک آمريکا در منطقه محدود       

تحکيم موقعيت تک ابر               .  نميشد
قدرتی آمريکا بايد در قبال نيروهای       
اصلی رقيب در سطح جهانی                       

کال جهان بايد        .  صورت ميگرفت   
مرعوب اين لشگرکشی و آدمکشی         

بی جهت نبود که يک                  .  ميکشد
نمايش عظيم از قدرت آتش و خون           
را ماشين نظامی آمريکا به نمايش            

" زنده"گذاشت و تمام اين فاجعه را         
در معرض رويت همگان بمنظور           
 . ارعاب تروريستی جهان قرار دادند

 

در پس اين جنگ آمريکا بايد نشان           
ميداد که قادر است هر نيروی                      
متخاصمی را از صحنه قدرت                    

عراق صحنه     .  سياسی حذف کند        
 اما اهداف          ،عمليات نظامی بود         

سياسی و نظامی آمريکا به عراق             
تالشی برای باز          .  محدود نميشد    

تعريف جغرافيای سياسی اين منطقه      
و تثبيت هژمونی آمريکا در قبال               

 . رقبای جهانی در دستور بود

 

به چه اهدافی دست يافتند؟ توانستند         
يک جامعه و کشور را به نابودی               
بکشانند و دهها سال آن را به عقب            

توانستند يک فاجعه             .  برگردانند
بشری ديگر را بر تاريخ پر از خون       

. و جنايت سرمايه جهانی بيفزايند             
بيش از يک ميليون کشته ثمره اين            

کشوری را تماما    .  جنگ خونين بود   
رقيب محلی خود را       .  اشغال کردند  

از صحنه سياست حذف و                               
اما با  .  سرکردگان آن را اعدام کردند    

. معضالت پيچيده تری مواجه شدند       
اسالم سياسی در پس اين تغيير و               
تحوالت زمين فراخ تری برای                  

عراق به   .  جوالن سياسی پيدا کرد       
. تروريسم اسالمی تبديل شد     "  مکه"

آمريکا اکنون با مصافهای پيچيده             
آينده .  تری دست به گريبان است            

عراق کامال در پرده ابهام قرار             
 . دارد

   

تبليغات و      :  يک دنيای بهتر           
توجيهات جنگی آمريکا                              
محورهای خاصی را دنبال                      

آزادی عراق از شر               :  ميکرد
 استقرار           ،ديکتاتوری صدام          

 ،دمکراسی در خاورميانه                        
جلوگيری از دستيابی صدام به              
سالحهای کشتار دسته جمعی از          
جمله تمهای اصلی توجيهات اين         

چه بر سر اين              .  جنگ بودند    
تبليغات آمد؟ اين اهداف در                       

چگونه پيش برده شدند؟        "  عمل"
اکنون چه بر سر اين تبليغات آمده        

 است؟ 

 

 پوچی و دروغ بودن       :آذر ماجدی 
اين تبليغات حتی پيش از آغاز                
حمله نظامی، زمانيکه ميليون ها         
نفر در سراسر دنيا در اعتراض           
به اين جنگ به خيابان ها آمدند،            
برای اکثريت مردم جهان آشکار         

و مدت کوتاهی پس از حمله        .  بود
نظامی در سطح رسمی خود                   
دولت های درگير دروغ و                        
ساختگی بودن وجود سالح های          
کشتار دستجمعی در عراق افشاء        

يک واقعه تکان دهنده و تاثر        .  شد
آور اينجاست که اين اولين جنگ         
امپرياليستی بود که قبل از آغاز با       
چنين اعتراض وسيع و جهانی               
روبرو شد، اما عليرغم اين                      
اعتراض وسيع و توده ای چه در          
کشور خودی و چه در سطح بين           
المللی، دولت های آمريکا و                    
بريتانيا به اين اعتراضات وقعی          
نگذاشتند و وحشيانه به عراق                 

در يکی دو ماه قبل        .  حمله کردند 
از آغاز حمله نظامی، بويژه                    

 در بسياری از               2003فوريه     
شهرهای 

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آمريکا، کشورهای اروپايی، آسيا،     
آمريکای جنوبی و آفريقا ميليون           
ها نفر در اعتراض به اين جنگ            

همين واقعيت  .  به خيابان ها آمدند     
نشان ميدهد که مساله تبليغات و              
توجيهات برای خود اين دولت ها          
نيز چندان جدی و تعيين کننده                  

 .نبود

 

اما روشن است که در دوران                   
معاصر برای حمله به يک کشور         
سوم، بويژه زمانيکه اين حمله از          
نوع حمالت امپرياليستی است،             
مهاجمين بايد توجيهات                                
عوامفريبانه و دهان پرکن ارائه            
دهند و صورت را با سيلی سرخ            

حمله نظامی و اشغال      .  نگاه دارند 
عراق يکی از بارز ترين اين                   

در واقعيت امر،         .  موارد است    
طراحان و استراتژيسين های اين         
جنگ توجه چندانی به توجيه                   

زيرا .  مقبول اين جنگ نداشتند           
هدف اصلی اين جنگ اثبات                     
ابرقدرتی و قدرقدرتی آمريکا در         

بايد به دنيا    .  نظم نوين جهانی بود     
نشان داده می شد که آمريکا هر              
دولتی را که بخواهد تغيير می                 
دهد، هر کشوری را بخواهد نابود        

قرار بود به دنيا نشان            .  می کند  
داده شود که آمريکا هم قدرت                  
نظامی و اقتصادی اين کار را                 

 -دارد و هم از نظر سياسی                        
ايدئولوژيک قادر به پيشبرد آن              

از اين رو اين تبليغات نقش        .  است
چندانی بازی نکردند، از روز اول      

 .افشاء شده بودند

 

مساله سالح های کشتار دستجمعی     
زيرا .  خيلی سريع بايگانی شد            

دروغ بودن آن در سطح رسمی             
اما .  در آمريکا و بريتانيا افشاء شد      

مهاجمين پرچم دموکراسی را                 
هنوز در دست دارند و تکان می            

باراک اوباما ديروز احيای       .  دهند

 

  ، در منطقه،تحوالت در عراق
 ...نگاهی به کشمکش قطبهای تروريستی 

دموکراسی در عراق را از                
افتخارات کشور خود دانست و       
از ارتش آمريکا بخاطر تحقق         

بيک معنا اين   .  آن قدردانی کرد  
هم يک تبليغ دروغين هست و          

اين کامال بر ميگردد    .  هم نيست 
به تصور و برداشت انسان از          

از نظر      .  مقوله دموکراسی     
بورژوازی و سرمايه جهانی           
معنای واقعی دموکراسی همين      

دموکراسی در               .  است
" در حال توسعه       "کشورهای    

اگر کسی به     .  دقيقا همين است    
سرکوب و عدم آزادی و فساد           
در اين کشورها اشاره کند،                

: توضيح خواهند داد که                       
دموکراسی در اين کشورها           "

مردم عادت  .  تازه و جوان است   
ندارند و بايد آموزش ببينند و            
ياد بگيرند که به اصول                         

لذا .  دموکراسی احترام بگذارند   
کمی صبر کنيد درست می                 

 ".شود

 

اين بعهده کمونيسم کارگری             
است که در عين حاليکه اهداف      
سرکوبگرانه و امپرياليستی             
آمريکا و بريتانيا را از حمله             

 ،نظامی به عراق افشاء می کند      
در عين حال واقعيت                               

. دموکراسی را نيز برمال کند          
توهمات بسياری در مورد                 
مقوله دموکراسی، اصول                  
دموکراسی، ساختار                              
دموکراسی در جهان وجود               

بسياری دموکراسی را با     .  دارد
آزادی و برابری اشتباه می                

اين را نيز بايد نشان و          .  گيرند
اگر کسی خواهان    .  توضيح داد 

آزادی و برابری واقعی است           
بايد نه برای دموکراسی که                

 . برای سوسياليسم مبارزه کند

 

 در يک نگاه      :يک دنيای بهتر   
اجمالی پس از تقريبا هشت                
سال سياستهايی که منجر به              
آغاز اين جنگ ارتجاعی شد را      
چگونه بايد ارزيابی کرد؟                  

١۶٧شماره   

جنگ عراق چه تغييری در موقعيت       
جهانی آمريکا ايجاد کرد؟ اکنون               
کجا ايستاده اند؟ آيا موفق شدند؟ آيا           

 شکست خوردند؟ 

 

 حمله به عراق           :سياوش دانشور   
بدنبال سقوط شوروى و عاشوراى          

نظم " طلوع خونين        ،"پايان تاريخ  "
و دورخيز آمريکا        "  نوين جهانى   

براى تثبيت رهبرى خود بر جهان            
حتى قبل از حمله    .  سرمايه دارى بود  

 تز نظم نوين جهانى        ،دوم به عراق   
در محاق رفته بود و کشمکش براى        
شکل دادن به جهان چند قطبى و                 
پايان ابر قدرتى آمريکا آغاز شده              

روندى که هنوز ادامه دارد و          .  بود
. به فرجام نهائى خود نرسيده است           

اين سياستهاى آمريکا در دور دوم            
حکومت نئوکنسرواتيوها و بوش              

نه فقط موقعيت        .  شکست خوردند   
معنوى و نفوذ و رهبرى آمريکا                 

 بلکه نفرت از                ،گسترش نيافت     
سياستهاى آمريکا و بى اعتبارى               

. سياسى اش را به اوج رساند                       
سياست اتکا به قدرت نظامى براى          
احياى موقعيت رهبرى آمريکا در           
جهان به موقعيت رو به افول                         
اقتصاديش فائق نيامد و با اولين                  
موج بحران عميق اقتصادى ماشين         
و سياست جنگى آمريکا زمينگير             

پديده اوباما پاسخى به اين                  .  شد
اوباما با   .  اوضاع و تغيير آن بود          

سياست عقب نشينى نيروهاى                     
نظامى آمريکا از عراق نيروى                  
وسيعى را در انتخابات آمريکا بدور       

 . خود جمع کرد

 

با اين حال اشتباه است که آمريکا را         
بدون قلدرى نظامى در سياست                  

. جهانى تعريف و تبئين کرد                          
مهمترين نقطه قدرت دولت آمريکا         
نيروى نظامى وسيع و مدرن و                   
پيچيده آنست که بايد مرتبا در                       
ميدانهاى مختلفى با کشتار و ارعاب       
در مقياس بزرگ به دنيا گوشزد                 

دمکرات و جمهوريخواه در         .  شود
آمريکا برسر نفس اعمال سياست             
ميليتاريستى معضلى ندارد و                       

بسيارى از جنگهاى مهم آمريکا           
اما .  را دمکراتها رهبرى کرده اند     

تا به سياست هائى که منشا و                    
 اين  ،محرک حمله به عراق بودند      

سياستها در تقابل با واقعيات ريشه      
دار و روندهاى سياسى و                           
اقتصادى دنياى امروز شکست             

آمريکا نه فقط استراتژى     .  خوردند
 نه فقط   ،جهانى اش شکست خورد    

استراتژى خاورميانه بزرگ در          
 بلکه شکست در              ،محاق است    

عراق و افغانستان هم تدريجا                  
اما آمريکا بدون سهم     .  پذيرفته شد 

به هر  .  و غنائم جنگى نبوده است      
حال سياست ميليتاريستى توانست      
جنگها و بمبارانهاى مهيب و قتل          
عام وسيع را در جلو چشم                          
ميلياردها انسان روى صحنه                  

باالخره توانست يک            .  بياورد
کشور مانند عراق را تماما نابود           
و هر گوشه عراق و افغانستان را         

باالخره .  به ميدان جنگ تبديل کند     
توانست کنترل نفت عراق را در          
دست گيرد و بازسازى کشور                
ويران عراق توسط موشکها و              
بمبهاى خود را بدست شرکتهاى           

طورى که داد     .  آمريکائى بسپارد  
اينها و     .  موئتلفينش را درآورد        

تامين حضور نظامى وسيع در              
منطقه و انواع پايگاههاى نظامى         

 همه  ،که منطقه را قرق کرده اند         
از زاويه منافع استراتژيک                      
 . آمريکا دستاورد محسوب ميشوند

 

آمريکا امروز در مقابل اسالم                
. سياسى نيز موقعيت ضعيفى دارد     

سرنگونى صدام به تقويت و                    
قدرت اسالم سياسى در عراق                

خود آمريکا مشوق         .  منجر شد    
قدرتگيرى جناح ديگرى از اسالم       

. سياسى بود که ضد آمريکا نيست      
در افغانستان نيز همان جمهورى         
اسالمى و لويه جرگه مشتى                     
مرتجع و تروريست و قاتل را به          

مردم تحميل     
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين حکومتهاى عهد عتيقى        .  کرد
و "  پروژه دمکراسى "تحت عنوان   

و ترهاتى  "  عمليات آزادى عراق   "
از اين قبيل به مردم منطقه تحميل         
شد و امروز نيز در پى سازش با            
طالبان و تقسيم قدرت با او بعنوان        

پيشتر در     .  روانند"  راه صلح    "
عراق نيز اين شاخه جريان                       
اسالمى را براى کنترل فعال                    
مايشائى جناح ضد آمريکائى                   
طرفدار جمهورى اسالمى فعال            

آمريکا در قلمرو تقابل             .  کردند
تروريستى با اسالم سياسى حتى           
نتوانست تعادل جديدى را به نفع            

. خود به اسالم سياسى تحميل کند          
آمريکا نهايتا سياستى پراگماتيستى     

امروز ناچارند بر متن               .  دارد
ناتوانى شان با اسالم سياسى و                
تروريسم اسالمى سازش و معامله      
کنند و هر وقت که بتوانند تهاجم             
جديدى را عليه اسالم سياسى                   

نتيجه اين دور       .  سازمان ميدهند   
جنگ و ميليتاريسم و آدمکشى                
نشان داد که از سياست                                  
ميليتاريستى و دمکراسى موشک        
کروزى تنها ارتجاع تاريخ قد علم        
ميکند و نبايد به اين ماشين کشتار          

. براى رسيدن به آزادى دل بست          
براى آزادى بايد به قدرت انقالبى         
و سازمان انقالبى و استراتژى               

 .     انقالبى متکى شد

 

 آينده عراق را        :يک دنيای بهتر     
چگونه می بينيد؟ تداوم                                 

 چند پاره   ،کشمکشهای خونين فعلی  
 يا دست باال پيدا                 ،شدن عراق    

کردن اسالميستها يا ناسيوناليسم           
 عربی؟ کداميک؟ چگونه؟

 

 متاسفانه عراق پيش     :علی جوادی 
را بخود   "  آرامش"از آنکه روی       

ببيند صحنه جدالهای گسترده تر            
سياسی و نظامی و اجتماعی و                
چند جانبه ميان جنبشهای متفاوت         
اجتماعی مدعی قدرت بر سر آينده      

شاخه های     .  عراق خواهد بود         
مختلف اسالم سياسی يک پای                 
اصلی جدال قدرت سياسی در اين        

ناسيوناليسم عرب و       .  منطقه اند   

 

  ، در منطقه،تحوالت در عراق
 ...نگاهی به کشمکش قطبهای تروريستی 

شاخه پرو غربی اين جنبش در       
کنار ناسيوناليسم کرد نيروهای      
عمده صحنه قدرت سياسی در        

متاسفانه کمونيسم  .  عراق هستند 
کارگری نيرويی عمده ای در          
صحنه قدرت سياسی عراق در      

از ميان   .  شرايط حاضر نيست    
اين نيروها دو نيروی                             
ناسيوناليسم عرب و اسالم                 
سياسی ادعای سراسری و يا            

عراق را دارند و    "  يکپارچگی"
به همين اعتبار نيرويی برای           
شکل دادن به آينده سياسی                   

ناسيوناليسم کرد   .  عراق هستند  
در جدال سراسری در عراق            
عمدتا نقش نيروی دست دوم را      

اما هر گونه تعادلی     .  ايفا ميکند 
در ميان اين نيروها در ميان              

 ، غير قابل دوام      ،مدت ناپايدار  
 . و بسيار شکننده است

  

دو آينده در ميان مدت در                     
يا تفوق و   .  عراق متصور است  

هژمونی پيدا کردن جريانات           
اسالمی و يا قدرتگيری مجدد          
جريان ناسيوناليسم عرب و               
عمدتا شاخه های پرو غربی             

راه .  اين يک راه حل است      .  آن
حل محتمل ديگر چند تکه شدن       
عراق  بر محور حوزه نفوذ               
گرايشات عمده رقيب در                     

در .  صحنه قدرت سياسی است    
دراز مدت کمونيسم کارگری          
ميتواند اين صحنه را دگرگون        

تعادل کنونی در عراق           .  کند
عدم .  کامال شکننده است              

توانايی در شکل دادن دولت             
عراق گوشه ای از اين واقعيت       

به صحنه سياست    .  پيچيده است 
عراق بايد رقابت نيروهای                
عمده سياسی منطقه را نيز                 

رژيم اسالمی در     .  اضافه کرد  
 عربستان سعودی و                ،ايران

 . ترکيه از نيروهای دخيل اند

 

حاد شدن جدال اين نيروها                  
ميتواند شيرازه جامعه عراق را     

. بار ديگر چند پاره کند                         
 کشمکش        ،درگيری نظامی       

١۶٧شماره   
 ،نيروهای تروريستی و ضد جامعه       

کشمکش های مذهبی و قومی و ملی       
ميتواند عراق را کامال در حفره                 

در اين صورت      .  سياهی فرو ببرد     
عراق به احتمال زياد چند پاره                     

اين آلترناتيوری است که    .  خواهد شد 
جريانات ناسيوناليست و اسالميست       

در .  در مقابل عراق قرار داده اند            
مقابل تنها کمونيسم کارگری ميتواند       
متضمن يک آينده سعادتمند در                    

آينده ای که مستلزم           .  عراق باشد   
.  برابری و رفاه همگان باشد      ،آزادی

کمونيسم کارگری تنها اميد آينده ای         
انسانی و سوسياليستی در عراق                

 .است

 

 همزمان با خروج      :يک دنيای بهتر   
بخش عمده نيروی نظامی آمريکا از      
عراق ما شاهد اعالم مجدد مذاکرات      
صلح ميان اسرائيل و فلسطين توسط      

کال به اين مساله           .  آمريکا هستيم   
 يک تالش بی    ،چگونه بايد نگاه کرد   

حاصل ديگر؟ يک شکست ديگر در       
مذاکرات صلح؟ يک حربه تبلغياتی        
ديگر؟ آيا صلح امپرياليستی با توجه       
به تجربيات تاکنونی عمال ممکن               
است؟ صلح پايدار و واقعی مستلزم         

 چه تغييراتی است؟ 

 

 نقش کليدی مساله               :آذر ماجدی     
فلسطين در ايجاد هر نوع تحول                 
اساسی و نرماليزه شدن اوضاع در          
خاورميانه و حاشيه ای کردن                      
جريان اسالميستی بر کليه جريانات       
سياسی بورژوايی جهانی روشن               

تفاوت بر سر شيوه برخورد         .  است
هيات .  به دو جريان درگير است            

حاکمه کنونی آمريکا بيشتر بر راه           
. حل سياسی و ديپلماسی تاکيد دارد          

نئوکنسرواتيو ها بر دفاع بی قيد و             
شرط از جريان راست هيات حاکمه        

. اسرائيل و تقابل نظامی تاکيد داشتند     
جريان اخير بر غلبه نظامی اسرائيل      
اصرار داشت و جريان اولی می               
کوشد که اسرائيل را به برخی                      

 .سازش ها راضی کند

  

باراک اوباما با تاکيد بر اهميت                   
ديديم .  بقدرت رسيد "  لينک فلسطين "

که چگونه چند هفته پيش از سوگند           
اوباما دولت اسرائيل يک حمله                   
وحشيانه را بمدت سه هفته از زمين         

. و هوا عليه نوار غزه سازمان داد            
 تن    1000در نتيجه آن بيش از                  

فلسطينی، بيش از نيمی از آن                  
غيرنظامی و بخش عمده آن                     

اين حمله و    .  کودک، بقتل رسيدند   
شدت وحشيانه آن دنيا را به                      

اعتراضات وسيع  .  حرکت درآورد 
. در سراسر جهان شکل گرفت             

حتی سازمان ملل و سازمان های         
حقوق بشری نظير عفو بين الملل         
اين جنايات را با جنايات عليه                 
بشريت مقايسه کرده و مشابه                  

اين حمله قرار بود          .  قرار دادند   
گربه را دم حجله                 "بعبارتی      

." رياست جمهوری اوباما بکشد         
در پی اين جنگ راست ترين                  

. جناح در اسرائيل قدرت گرفت           
ناسيوناليسم افراطی، يهودی                  
گرايی و ميليتاريسم به حرف اول        

ابتدا دولت  .  در اين دولت بدل شد      
اوباما کوشيد فشارهايی بر دولت         
ناتنياهو وارد آورد، اما اکنون                
روشن شده که طی مذاکرات و               
تنش های موجود، اين دولت                    
اوباما است که از موضع ظاهری       

 .اولش عقب کشيده است

 

اکنون مساله فلسطين از هر زمان       
. ديگری بنظر آشفته تر می رسد          

بار ديگر زد و خوردهای مرزی         
ميان اسرائيل و لبنان از سر                     

دولت آمريکا    .  گرفته شده است      
کمک های نظامی خود به دولت           
لبنان را بعنوان تنبيه قطع کرده              

فضای ميليتاريستی در لبنان   .  است
تنش و     .  دارد اوج می گيرد              

درگيری ميان دو جريان حاکم در        
فلسطين، پی ال او تحت رهبری           
محمود عباس و حماس سر                       

از آنسوی   .  فروکش کردن ندارد     
هر دو جناح حاکم در اسرائيل                
بميزان زيادی اعتبار خود را نزد        

 .مردم از دست داده اند

  

البته بار ديگر اميدهايی در فضا           
رسانه های متمايل    .  موج می زند   

به چپ مرکز در آمريکا از راه              
حل تشکيل دو دولت مستقل و                 
قرار گرفتن اين راه حل بر روی          

اما .  ميز مذاکره خبر می دهند             
بنظر نمی رسد که صلح ميان                  
فلسطين و اسرائيل را بتوان                     

فاکتورهای .  بزودی شاهد بود          
ايدئولوژيک تغيير        –سياسی       

وجود .  چندانی نکرده است              
دموکرات ها در قدرت در آمريکا       

نيز در حل         
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .مساله کليدی نيست

 

مذاکرات صلح و توافق بر تشکيل        
دو دولت مستقل و متساوی                        
الحقوق فلسطين و اسرائيل بيست         
سال پيش آغاز شد، زمان رياست         
جمهوری جرج بوش پدر، از آن            
مقطع اوضاع مداوما عقبگرد                 

دو جريان راست در      .  داشته است 
اسرائيل و فلسطين خواهان صلح         
نيستند و مدام در حال سابوتاژ هر         

. حرکت مثبت در جهت صلح اند          
ترور اسحاق رابين اولين حرکت         

اسالميست .  اصلی اين جريان بود     
ها، حزب اهللا و در راس آن                        
جمهوری اسالمی خواهان صلح           

وجود اين کانون بحران و       .  نيستند
 –جنگ از نظر سياسی                                

ايدئولوژيک بنفع رژيم اسالمی             
اين زخم قديمی و عفونی            .  است

شده منبع تغذيه جريانات کثيف و           
ضد انسانی اسالم سياسی و يهودی  
 .گری سياسی و قدرت طلب است

 

قطعا برای تحقق صلح، حتی راه          
. حل امپرياليستی، بايد کوشيد                 

مردم فلسطين هر روزه قربانی              
وضعيت چند ميليون        .  می دهند   

انسان در نوار غزه بسيار اسفناک        
اسرائيل و حماس   .  و دردناک است  

نوار غزه را به يک زندان بزرگ         
رشد جريان اسالمی   .  بدل کرده اند  

در فلسطين تقريبا تمام بروزات             
مدنی سکوالريسم را از اين جامعه      

موقعيت زنان    .  محو کرده است       
عمال .  بويژه بسيار وخيم است            

روسای قبايل و مذاهب جامعه را          
در اسرائيل نيز       .  اداره می کنند      

جريان راست و يهودی گری                   
افراطی رشد چشمگيری داشته              

استقرار آپارتايد جنسی در        .  است
اتوبوس های اورشليم يکی از                 

اين جنگ  .  دستاوردهای آنها است   
دارد هر روزه به اشکال مختلف            
از مردم عادی قربانی می گيرد و         

. بايد کوشيد تا آن را متوقف کرد            
يکی از عوامل بسيار مهم و قابل           
تحقق، سرنگونی رژيم اسالمی             

با سرنگونی رژيم اسالمی،      .  است

 

  ، در منطقه،تحوالت در عراق
 ...نگاهی به کشمکش قطبهای تروريستی 

اسالميست ها حاشيه ای می              
شوند و دولت اسرائيل و                       
آمريکا توجيه خود را برای               
ادامه جنگ در مقابل مردم                 
اسرائيل و آمريکا از دست                 

باين ترتيب شانس    .  خواهند داد 
 .صلح بمراتب افزايش می يابد

اما تا آنجا که به صلح پايدار               
مربوط است، اين صلح کامال          
به امکان تحقق سوسياليسم                 

وجود مناسبات    .  بستگی دارد   
ارتجاعی بورژوايی، رقابت           
های سرمايه دارانه و دولت              
های ديکتاتوری و عقب مانده          
حاصل اين مناسبات در منطقه،     
امکان يک صلح پايدار را                  
بسيار دور از دسترس می                  

می بينيم که حتی يک           .  سازد
صلح امپرياليستی با چنين                  
موانعی روبرو است و اکنون           
بيست سال است که بر سر آن           
هزاران نفر جان خود را از               

يک صلح پايدار   .  دست داده اند  
نياز به يک شرايط بسيار                    
انسانی تر و برابری طلبانه                
دارد و فقط سوسياليسم است که      
ميتواند چنين شرايطی را فراهم     

 . آورد

 

 جنگ عراق     :يک دنيای بهتر    
موقعيت منطقه را به طور قابل       

. مالحظه ای دگرگون کرد                
رژيم اسالمی در پس اين جنگ      
به امکان مانور و قدرت عمل          

. منطقه ای فراتری دست يافت       
جريانات اسالميستی در سطح        
ديگری در تغيير و تحوالت              

از پاکستان   .  منطقه سهيم شدند    
تا افغانستان و ايران و عراق            
رژيمهای مرتجع اسالميستی          

کال آينده اسالم   .  حاکميت ميکنند 
 سياسی را چگونه می بينيد؟  

 

 مشاهدات       :سياوش دانشور      
مورد اشاره درست اند اما بايد         
اضافه کرد که اسالم سياسى             
در سال گذشته سير افول را               
طى کرد و ناسيوناليسم عرب           

١۶٧شماره   
اما .  بدرجه بيشترى تحرک يافت           

مستقل از تناسب قواهاى مختلف و           
افت و خيزها مابين فراکسيونهاى             

 اسالم سياسى    ،بورژوائى در منطقه   
يک نيروى مدعى قدرت با امکانات       

در تقابل تروريستى         .  زياد است    
 و مادام که دولتهاى          ،دنياى امروز  

دمکراسى غربى مشغول                                
 ،سازماندهى جنگ و تروريسم اند          

تروريسم اسالمى و اسالم سياسى             
نيرو و موقعيت خود را کمابيش                 

با شکست آمريکا    .  حفظ خواهد کرد   
در منطقه و عقب نشينى نيروهاى             
آن و در فقدان يک نيروى آلترناتيو          

 اسالم سياسى بخشى از         ،و قدرتمند  
خال را پر خواهد کرد و براى                       
تحکيم قدرت خود با اتکا به                            

 . تروريسم تالش خواهد کرد

 

تغيير جدى در موقعيت و آينده اسالم   
سياسى در گرو دست باال پيدا کردن        
آمريکا و اسرائيل و قطب تروريسم         

مضافا اينکه هنوز        .  دولتى نيست   
هيچ چشم اندازى براى عروج                     
ناسيوناليسم عرب بعنوان يک                     
بازيگر مهم و پر قدرت در منطقه             
که تناسب قوا را به ضرر اسالم                  

. سياسى بهم بزند موجود نيست                  
تغيير جدى در موقعيت و آينده اسالم   
سياسى و شيفت در روندهاى سياسى   
خاورميانه را نيروهائى بيرون اين          

براى .  تقابل تروريستى رقم ميزنند       
تضعيف و حتى شکست اسالم                     
سياسى بايد معضالت گرهى منطقه        

که منشا تغذيه و سواستفاده اسالم         
حل .  سياسى اند پاسخ جدى بگيرند    

مسئله فلسطين و تشکيل دولت               
مستقل و متساوى الحقوق                          

 سرنگونى انقالبى                  ،فلسطينى
 و    ،جمهورى اسالمى در ايران          

قدرتمند شدن نيروهاى سکوالر و       
سوسياليست در منطقه ارکانى               
است که ميتواند کمر اسالم                       
سياسى را بشکند و مجددا آنرا به          
حاشيه اى ترين گوشه سياست در        

تحقق هر   .  خاورميانه پرتاب کند     
کدام از اينها و بويژه سرنگونى             
انقالبى جمهورى اسالمى شطرنج     
سياست منطقه اى و جهانى را بهم       

به نيروهاى سکوالر و            .  ميزند
پيشرو و سوسياليست و مبارزه             
انقالبى جانى تازه ميدهد و منشا            
تحوالتى پايدار و اميدوراى به               
صلحى پايدار در منطقه را فراهم        

همينطور حل مسئله               .  ميکند
 سياست تروريستى و              ،فلسطين

جنگ طلبانه دولت اسرائيل را              
بدرجات زيادى مهار ميکند و راه        
رشد اسالم سياسى را به بهانه                 
مسئله فلسطين بشدت دشوار                   

 . ميکند
 

مبارزه با تروريسم کار بشريت            
کار .  متمدن و آزاديخواه است            

تروريسم اسالمى در ايران را نه         
آمريکا و اسرائيل بلکه کمونيسم           
کارگرى و جنبش سوسياليستى             

 . طبقه کارگر يکسره خواهد کرد

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه عليه ! کارگران شاغل و بيکار

!بيکارى بميدان بيائيد  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

  کمپين مبارزه عليه اعدام1  اطالعيه شماره 
 

 اکتبر را به روز اعتراض ١٠
جهانی عليه رژيم اسالمى اعدام و 

 !سنگسار تبديل کنيم
 

بشريت دير زمانى است که براى لغو مجازاتهاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار                     .  روز جهانی عليه مجازات اعدام است        )   مهر ١٨(اکتبر    ١٠
 اکتبر را به روز      ١٠بايد  .   بساط اعدام براه است     ، از آمريکا تا چين و ايران       ،اما هنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جهان            .  مبارزه ميکند 

 .  رژيم خاوران ها و کهريزک ها تبديل کرد، رژيم خالق گورهاى دسته جمعى، رژيم سنگسار،اعتراض جهانى عليه رژيم اسالمى صد هزار اعدام

 

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و            .  جان کسى را بگيرد   حق ندارد   هيچ دولتى تحت هيچ شرايطى      .  اعدام قتل عمد دولتی است    
اعدام يک ابزار رژيم اسالمی و طبقات حاکم برای به انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگهداشتن مردم                    .  بهانه ای، حق هيچ دولت و قدرتی نيست        

يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی آزاد،         .  قدرتها و حکومتهاى مدافع اعدام و سنگسار بايد سرنگون شوند          .  اعدام بايد لغو شود   .  معترض است 
 .برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است

 

آمار اعدام در  . هر روز در زندانها گروه گروه از انسانهاى محروم و قربانى به قتل ميرسند. در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد 
رژيم اسالمی حکومت سه دهه جنايت جمعى تکان دهنده            .   نفر هستند  ٢٠٠٠ نفر ميرسد و جالدان در صدد اعدام بيش از               ٣٠٠ماههاى اخير به     

 تنها نمونه های برجسته     ٦٧ و قتل عام زندانيان سياسى در شهريور          ٦٠ اعدامهاى بعد از خرداد      ، در کردستان  ۵٨اعدامهاى صحرائى سال    .  است
مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، بدون سازمان             .  جمهوری اسالمی سمبل مجازات اعدام در جهان است          .  دستگاه آدمکشی اسالمی است    

 . دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی اعدام در ايران ممکن نيست
 

حزب از تمامی نيروهای آزاديخواه،          .   اکتبر را روز جهانى مبارزه با حکومت اسالمى اعدام اعالم ميکند                         ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
اين روز را بايد به روز اعتراض        .  انساندوست و پيشرو ميخواهد که دراين روز متحدانه عليه مجازات اعدام و رژيم اسالمی اعدام به ميدان بيايند                    

در اينروز بايد اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعى عليه نفس مجازات اعدام و رژيم                     .  عمومی و روز اقدام جهانى عليه رژيم اسالمی تبديل کرد              
 اکتبر بايد    ١٠روز  .  برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده بميدان بيائيد                       .  اسالمى صد هزار اعدام سازمان داد        

 بشريت  .بايد جهان يکصدا رژيم طالبانهای ايران را محکوم کند               .  جمهوری اسالمی را در پيشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد                     
 ! آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتهاى اعدام و سنگسار را تحمل کند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢٧ – ١٣٨٩ شهريور ۵

١۶٧شماره   

! اعدام قتل عمد دولتى است
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه 
قبلى  توسط دولت و قانون  

کارگران و مردم ! است
آزاديخواه براى الغاى مجازات 

!اعدام مبارزه ميکنند  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شما مسئوليت       :يک دنيای بهتر      
اهداف .  اين کمپين را عهده داريد        

عمومی اين کمپين چيست؟ چرا             
  اکتبر؟ ١٠روز 

 

 حزب اتحاد کمونيسم      :آذر ماجدی 
کارگری اصوال با مجازات اعدام        

اعدام را    .  مخالفتی اساسی دارد       
بعنوان قتل عمد دولتی ارزيابی              
می کند و تداوم آنرا عليه انسانيت،       
مانعی برای پيشروی جامعه                    
بشری و عامل افزايش و تشديد               

. خشونت و عقب ماندگی می داند         
بعالوه، اعدام در دست رژيم                    
اسالمی يک سالح وحشيانه                     
سرکوب و به قهقرا کشيدن جامعه        

اين رژيم با اتکاء به اعدام          .  است
های وسيع، سرکوب و کشتار سی       
و يک سال بر قدرت تکيه داده                 

اعدام های هزاران نفره دهه     .  است
شصت يک نقطه سياه در تاريخ             

 . بشری است
  

در يک سال اخير، عليرغم تغيير          
توازن قوای سياسی ميان مردم و          
رژيم و خيزش توده ای مردم،                 
رژيم اسالمی با تکيه بر شکنجه و        
اعدام می کوشد که حيات ننگين             

به علت تمام    .  خود را تداوم بخشد     
اين مولفه های اصولی و سياسی           
حزب مبارزه همه جانبه و قاطعانه      
عليه اعدام را در دستور خود                   

 .گذاشته است

 

اکتبر روز جهانی عليه اعدام         10
اين روز فرصت مناسبی          .  است

برای جلب توجه جهانيان به                      
سرنوشت مردم در ايران، به آمار        
باالی اعدام ها در ايران، به زنده           
کردن مخالفت و ضديت شديد با             
اين رژيم جنايتکار و دامن زدن به        
يک موج ديگری از مبارزات                 

. متحدانه عليه رژيم اسالمی است       
حزب با در نظر گرفتن تمام                      
فاکتورهای فوق تصميم گرفت که        
بار ديگر به استقبال اين روز                   
برود و بکوشد يک کمپين بين                  
المللی عليه مجازات اعدام و عليه         

ما .  رژيم اسالمی سازمان دهد           

 

 اکتبر را به روز اعتراض   10
 !عليه رژيم صد هزار اعدام اسالمی بدل کنيم

 گفتگو با آذر ماجدی

پيش از اين نيز چنين اقدامی را       
انجام داده ايم که با استقبال                  

اميدواريم که  .  خوبی روبرو شد  
امسال موفق شويم کمپين بسيار      
وسيعتری را در سطح بين                  
المللی عليه اعدام و رژيم اعدام       

 .اسالمی سازمان دهيم

 

 اين کمپينی       :يک دنيای بهتر      
دارای بعد      .  سراسری است     

داخل کشوری و خارج                         
در اين دو           .  کشوری است     

عرصه چه اقدامات مشخصی         
را مد نظر داريد؟ انتظارات و         
توقعات از اين کمپين کدام                   

 است؟

 

 روشن است که          :آذر ماجدی   
شرايط درون ايران با خارج             

و .  کشور بسيار متفاوت است       
اين تفاوت در نوع سازماندهی        
يا فراخوان دهی ما تاثير جدی         

جنبش عليه اعدام در             .  دارد
جامعه ايران نيز بسيار قوی              

در مقايسه با کشورهايی      .  است
که مجازات اعدام در آنها                    
قانونی است، مردم ايران در            
باالی ليست معترضين به اعدام     

ما حتی شاهد        .    قرار دارند   
تالش های مردمی برای بدر            
بردن محکومين به اعدام از              

البته در . زير چوبه دار بوده ايم 
ايران مقوله اعدام علی العموم         
با اعدام زندانيان سياسی، يا               
اعدام سياسی تحت پوشش                  

اما .  جنايت بسيار مخدوش است   
در اين شرايط فضای جامعه             

 .عموما عليه اعدام است

 

اما وقتی در نظر بگيريم که               
خانواده های زندانيان سياسی و      
اعدام شدگان و مردم در                       
همبستگی با اين خانواده ها                
تقريبا هر روزه در مقابل                    
زندان يا دادستانی انقالب تجمع      
می کنند و خواهان آزادی                    
زندانيان سياسی می شوند يا به        
اعدام عزيزان شان اعتراض           

١۶٧شماره   
می کنند، آنگاه می توان دريافت که          
می توان از اين موقعيت ها برای               
سازماندهی يک مبارزه متحد عليه          

تالش برای اينکه   :  اعدام سود جست  
 اکتبر مردم در مقابل          10در روز     

زندان های اصلی يا دادستانی                      
انقالب در شهر خود تجمع کنند و              
خواهان آزادی زندانيان سياسی و             

اين کامال  .  لغو مجازات اعدام شوند     
 . عملی و ممکن است

  

نگاهی به يک سال اخير نشان                     
ميدهد که بعلت اختناق شديد و                      
ممنوعيت احزاب و سازمان های             
سياسی و يا تشکالت مردمی، مردم         
عمال بشکل تقريبا خودانگيخته در           
روزهايی که انتظار می رود در                
شهر تظاهرات و تجمعی انجام گيرد       
برای پيوستن به اعتراض به خيابان        

اين شامل روزهای مقدس       .  می آيند  
مردم در اين     .  رژيم نيز شده است       

روز به ضد تظاهرات دست زده                
لذا يک روز جهانی و شناخته           .  اند

شده، بطور اتوماتيک بعنوان روز          
اعتراض در اذهان اغلب مردم                   

بنابراين اگر ما و      .  شناخته می شود   
ساير نيروهای آزاديخواه و برابری        
طلب از حاال بر لزوم اعتراض                  
همبسته و متحد در اين روز تاکيد              
کنيم، ميتوانيم فضا را کامال برای             
يک اعتراض وسيع در اين روز                

 . آماده کنيم

  

در خارج کشور، حزب می کوشد با        
تبليغات گسترده به فارسی و                         
زبانهای بين المللی اين پيام را حتی          

حزب به   .  االمکان وسيعا پخش کند      
همه آزاديخواهان و انسان دوستان           
فراخوان می دهد که در اين روز به         
اعتراض بلند شوند و شعار محاکمه        
سران رژيم اسالمی به جرم جنايت          

. عليه بشريت را به اهتزاز درآورند       
تشکيالت های حزب از حاال برای          
اين روز در محل زندگی خود                      
اقدامات الزم را در دستور خواهند          

 ساعته ماهواره   24راديوی  .  گذاشت
ای و اينترنتی حزب بطور مرتب             
در مورد اين روز، کمپين عليه                    
اعدام و رژيم اسالمی و مجازات               
اعدام برنامه های ويژه خواهد                     

دوستان می توانند برای              .  داشت
شنيدن اين راديو به سايت آن رجوع        

ما امروز سوت آغاز اين                 .  کنند
کمپين را بصدا در می آوريم و با                
اميد به سازماندهی يک کمپين موفق       

و گسترده کار خود را آغاز می              
 . کنيم

 

 فراخوان اين        :يک دنيای بهتر       
کمپين به ساير نيروهای سياسی            
آزاديخواه و برابری طلب و چپ          
چيست؟ آيا آکسيون مشترکی را            
مد نظر داريد؟ آيا به دنبال شکل            
دادن به ائتالفی هستيد؟ سبک کار       
مورد نظر حزب در اين کمپين              

 کدام است؟

 

 ما از تمام اين نيروها      :آذر ماجدی 
می خواهيم که به اين کمپين                      

قطعا مذاکرات برای           .  بپيوندند
هماهنگ کردن و هر چه گسترده         
تر کردن اين کمپين يک کار                    

می .  اصولی و مفيد خواهد بود           
توان به سبکی که در يک سال                
اخير نيز در برخی شهرها انجام           
شده آکسيون های مشترکی را                 

ما در پی تشکيل           .  سازمان داد   
اما گسترده  .  ائتالف معينی نيستيم   

ترين همکاری و همبستگی را               
توصيه کرده و برای ايجاد آن                 

در آکسيون ها       .  تالش می کنيم      
جريانات می توانند حول يک                 
پالتفرم مشترک اما با بنر های               

اقدامات .  حزبی خود شرکت کنند      
بعدی را ما مرتبا طی اطالعيه               
هايی باطالع عموم خواهيم                      

. اکنون آغاز کمپين است       .  رساند
ما مردم را در جريان اقدامات                
خويش و نتايج بدست آمده قرار             

اما همين جا از تمام        .  خواهيم داد 
آزاديخواه، |نيروها و افراد                       

برابری طلب و همچنين جريانات       
چپ و سوسياليستی دعوت می              
کنيم که به اين کمپين بپيوندند و              
بيايند با هم يک کمپين موفق و                
وسيع متحد را عليه رژيم                           
اسالمی، رژيم صد هزار اعدام و        
عليه مجازات اعدام، قتل عمد                 

  *.دولتی، سازمان دهيم



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از آغاز سال جديد تا امروز خطر و تهديد بيکاری           ،بنا به خبر دريافتى   
 نفر از کارگران شرکت         600و اخراج همچنان بر زندگی بيش از               
عوامل کارفرما برای ايجاد        .  سيکو پارس خودرو سايه افکن است            

تزلزل شغلی در ميان کارگران و برای دستيابی سودهای سرشار به                  
نيروی کار ارزان و خاموش نيازمندند و به همين دليل قراردادهای                    

 روزه منعقد نموده و مدام از فسخ قراردادها و             89کاری کارگران را     
مدير شرکت پيمانکاری همه        "  ميرزايی.  "اخراج کارگران ميگويند    

تقصير را به گردن مسئوالن پارس خودرو انداخته و خود را بيگنا ه                   
چندی پيش قراردادهای کارگران را تا پايان همين شهريور ماه           .  ميداند

 روز بيشتر به پايان قراردادها باقی    20تمديد نمودند و حاال که بيش از  
 ميرزايی و همدستانش بطور مداوم کارگران را تهديد به                           ،نمانده

خطر اخراج و بيکاری تا پايان شهريور همه          .  اخراج از کار می کنند     
 . کارگران را تهديد می کند

 

ميرزايی و   .  همه اين حرفها بهانه است           :يکی از کارگران ميگفت        
همه اين آقايان به    .  مديران پارس خودرو دستشان توی يک کيسه است        

آنها فقط به دنبال کارگر ارزان،        .  شدت به کار ما کارگران محتاج اند        
 ميخواهند هميشه از ترس اخراج و بيکاری و         ،مفت و مطيع می گردند    

 .گرسنگی امر بردارشان باشيم   

 

 کارگر قراردادی با            600شرکت پيمانکاری سيکو با بيش از                       
 303 روزه، يکطرفه و سفيد امضا و پايه دستمزد                    89قراردادهای   
 ناظر و مجری استخر رنگ پارس خودرو واقع در                    ،هزار تومانی  

 صبح تا   7ساعت کار کارگران از     .   جاده قديم کرج ميباشد    10کيلومتر  
 عصر و اضافه کاری اجباری به روش بردگی مطلق تا پاسی از                      3

اکثريت .  شب و ايام تعطيل بنا به صالحديد کارفرما برقرار است                      
کارگران به دليل شرايط نامناسب و غير ايمن کار و استنشاق بوی                       
انواع مواد شيميايی و رنگ به بيماريهای مزمن و العالج تنفسی از                  

مبتال شده اند بی آنکه پولی و        ...  قبيل آسم و تنگی نفس و حساسيت و           
 . مجالی برای درمان و استراحت داشته باشند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٣١ – ١٣٨٩ شهريور ٩

 

 ! کارگران سيکو پارس خودرو
 شمارش معکوس اخراج

١۶٧شماره   

 نفر از کارکنان     135 دستمزدهای مرداد ماه بيش از          ،بنا به خبر دريافتى    
 تهران پرداخت نشده و بالتکليف رها        5خدماتی آموزش و پرورش منطقه       

اين در حاليست که اين نيروهای خدماتی زحمتکش همين چندی           .  شده است 
پيش با اتکا به اعتراض و پيگيريهای بسيار زياد موفق شدند دستمزدهای                 

 . معوق چندين ماه گذشته را نقد نمايند

 

در اين روزها جمعی از کارکنان معترض بخش خدمات که مصرانه                           
 بطور مکرر به          ،خواستار دريافت دستمزدهای مرداد ماه خود بودند                  

مدير "  اسفنديار"اما از     .   مراجعه نموده اند      5آموزش و پرورش منطقه         
آموزش و پرورش و مسئولين حسابداری چيزی جز بودجه نداريم و نيست             

کار شکنی و جر زنی، تاخير      .  و مشتی جوابهای سر باال و تهديد نشنيده اند        
و نسيه کاری در پرداخت دستمزدها سياست ثابت و هميشگی و ضد                            

 .  ميباشد5انسانی اوباش حکومت اسالمی در آموزش و پرورش منطقه 

 

کارکنان و نيروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنايی آموزش و                
 نفر ميباشند همگی تحت شرايط       135 تهران که بيش از       5پرورش منطقه   

 هزار تومانی در شرايط نامناسب                  303کار قراردادی، دستمزدهای           
مشغول به کارند و هميشه دستمزدهايشان با انواع تاخير و کار شکنی                         

 . پرداخت ميشود
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٣١ – ١٣٨٩ شهريور ٩

 

  تهران5آموزش و پرورش منطقه 
 ! دستمزدهای مرداد هم پرداخت نشد

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله بر سر ،کرده اند

کارل مارکس!                 تغيير آنست  

 

:سايتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 

!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/ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 به  2010 اگوست    13روز جمعه    
دعوت کمپين عليه دادگاه های                
اسالمی در کانادا و با همکاری              
سازمان آزادی زن، کنفرانسی با          
تم جهانی شدن اسالم سياسی و                
تاثيرات آن بر موقعيت زنان، با             
تمرکز بر چند همسری، حجاب و         
نقاب، نسبيت فرهنگی و چند                    
فرهنگی گرايی در تورنتو برگزار     

سخنرانان اين کنفرانس هما         .  شد
ارجمند، طارق فتاح و آذر ماجدی       

شيال آئيال از فعاالن انجمن       .  بودند
انساندوستی آانادا و از فعاالن                
جنبش سكوالريسم در اين آشور           

  .گرداننده جلسه بود

 

هما ارجمند، يکی از سخنرانان              
اين کنفرانس، از فعاالن سياسی             
مقيم تورنتوست که فعاليت سياسی      
ـ اجتماعی را از جوانی آغاز                   

او متولد جنوب ايران      .  آرده است 
است و تحصيالتش را در انگليس        

هما ارجمند با         .  به پايان برده        
پيوستن به سازمان اتحاد مبارزان        

 به     ١٣۵٩آمونيست در سال                
جرگه مبارزان جنبش آمونيسم             
آارگری درآمد و از آن تاريخ چه          
در حزب آمونيست ايران و چه             
در حزب آمونيست آارگری                   
ايران و امروز در حزب اتحاد                
آمونيسم آارگری مبارزه خويش         
را برای سوسياليسم و رهايی                   
انسان ادامه داده و در عين حال               
در کنار مردم ايران عليه رژيم               
جمهوری اسالمی فعاليت کرده              

 .  است

 

هما ارجمند در چند سال گذشته با          
رهبری آمپين موفق عليه دادگاه           
های اسالمی در آانادا به يك                     
چهره سرشناس عليه اسالم سياسی     

او هم اآنون مسئول             .  بدل شد    
چندين آمپين سياسی اجتماعی از         
جمله آمپين بين المللی بستن                     
سفارتخانه های جمهوری اسالمی،    
آمپين عليه قتل های ناموسی و               

. آمپين عليه مدارس اسالمی است      
يك “او همچنين يكی از سخنگويان      

سيستم آموزشی سكوالر در                      

 

 جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر حقوق زنان
 گفت و گوی شهروند با هما ارجمند، فعال سياسی

 فرح طاهری

 .است” انتاريو

 

ارجمند جايزه سكوالر سال را        
 از سازمان         ٢٠٠۵در سال         

انساندوستان انتاريو دريافت            
 به     ٢٠٠۶آرد و در سال                  

عنوان انساندوست سال از                 
طرف همين سازمان در آانادا        

او همچنين در سال    .  شناخته شد 
 به عنوان زن سال از             ٢٠٠۶

 طرف روزنامه فرانسوی زبان
Gazette   در ماه   .  شناخته شد

 از طرف مرآز        ٢٠١٠مارچ   
پژوهشگران انتاريو  به نام هما      
ارجمند جايزه ای تعيين شد آه         
همه ساله قرار است به يكی از         

. مدافعان سكوالر داده شود               
جايزه امسال به طارق فتاح               

 .تعلق گرفت

 

به مناسبت برگزاری کنفرانس      
جهانی شدن اسالم سياسی و          “

” تاثيرات آن بر موقعيت زنان        
با هما ارجمند که از                                 
سازماندهندگان اين کنفرانس           

 .بود، گفت وگو کرديم

 

*** 

 

خانم ارجمند، موضوع دادگاه         
های شريعه به کجا کشيد و آيا         
اکنون دادگاه هايی براساس             
موازين مذهبی در کانادا وجود      

 دارد يا نه؟

 

ـ شايد الزم باشد برای                            
خوانندگان اول در مورد زمينه       
هاى شكل گيری دادگاههاى              
مذهبى در کانادا صحبتى کرده       

در کانادا قانونى وجود         .  باشم
داشت به نام اليحه حکميت                

 استان انتاريو    ١٩٩١)  داورى(
که عمال اين امکان را به همه           
مذاهب و از جمله اسالمی ها            
می داد که دادگاه هاى موازى           
با دادگاه هاى سکوالر براى             

١۶٧شماره   

رفع مسائل تجارى، کسبى و                         
خانوادگى داشته باشند و گروه هاى         
اسالمى با استفاده از اين قانون می           
خواستند آه دادگاه های اسالمی را           

 .در آانادا برپا آنند

 

کمپين بر عليه دادگاه هاى اسالمى            
معروف به کمپين عليه شريعه، به            

کمپين عليه آليه دادگاههای مذهبی و       
. به يک کمپين بين المللى تبديل شد           

علت جهانی شدنش اين بود آه مردم        
رابطه دادگاه های اسالمی را با                  
اسالميست ها به درستی درك آرده         

مردم عادى از گسترش نفوذ        .  بودند
) جامعه(آنان در کاميونيتی هاى                

مهاجران وحشت داشتند و دارند                
چرا آه به روشنی نفوذ و افشاندن              
بذر تنفر نسبت به ديگران، تحميق و       
سرکوب زنان، کودکان و انسانهاى         
سکوالر در آن و جمع آورى نيرو و        
ايجاد پشت جبهه قوى براى گروه ها       
و دولتهاى اسالمى در منطقه  را                

مردم از هر جريانى آه         .  می ديدند  
بخواهد در مقابل اينها بايستد و با               
دفاع از ترقى خواهى، حقوق زنان          
و حقوق کودکان، اينها را افشا کند و        

سرجايشان بنشاند، سريعا حمايت              
مردم از کمپين ما از         .  خواهند آرد  

همان ابتدا آه خود را يک کمپين                
بين المللى اعالم کرده بود، حمايت           
وسيع آردند بخصوص آه می ديدند       
فعاالن اين آمپين به سراغ همه                   
انسان هاى آزاديخواه، مدافع حقوق         
زنان و سکوالر رفته است  و  تاآيد          
بر اين دارد آه تالش اسالمی ها                 
براى زدن دادگاه هاى شرعى يک           
حرکت سياسى و بين المللى است و          
بايد با آن در سطح سياسى و جهانى          

ما برخالف ديگر            .  مقابله کرد     
نيروها در کانادا که قضيه را يک              
امر محلى و حقوقى می ديدند از                 
همان ابتدا به دنبال تمام متحدينمان           
رفتيم و اعالم جنگ جهانى عليه اين       

 .دشمنان بشريت داديم

 

به معنی سياسی و حقوقى اين آمپين        
اين پيروزی سياسی در     .  پيروز شده 

واقع يک پيروزی بود برای جنبش          
برابری طلب زنان و جنبش ترقی             

خواهانه و سکوالر، آه در رأس          
آن جنبش آمونيسم آارگری قرار        

اين .  اين را همه می دانند         .  دارد
پيروزی ثابت آرد آه اين تئوری         
نيست آه می گوييم امروز ما                  
هستيم آه می توانيم هر جنبش                
حق طلبانه، آزاديخواهانه،                       
برابری طلبانه و سكوالر را نه              
تنها نمايندگی، بلكه به موفقيت               

انعكاس اين پيروزی بين     .  برسانيم
 .المللی بود

 

در پاسخ به بخش دوم سئوالتان              
بايد بگويم که ديگر هيچ دادگاهی         
بر اساس موازين مذهبی در                    

 .انتاريو وجود قانونى ندارد

 

چندی پيش مسئله پوشش نقاب         
و برقع در مونتريال مسئله ساز           
شد و کار به شکايت فردی که                
خواستار اين پوشش بود و از               
ثبت نام او در کالس زبان                          

اين .  خودداری شده بود کشيد           
موضوع در بين مقامات به کجا            
انجاميد؟ نظر شما در مورد                     
استفاده از برقع در مکان های              

 عمومی و اداری چيست؟

 

ـ تا  آنجايی آه من اطالع دارم                 
دولت آبك موافق با اخراج زن              
نقاب پوش از مدرسه بود و  وزير      
آابينه خانم ناتالی نورماندو اعالم       
آرد آه دولت وظيفه دارد تضمين       
آند آه آليه آسانی آه از                             
موسسات دولتی استفاده می آنند          
بدون نقاب و روبند در اين ارگان         
ها شرآت آنند در غير اين                        
صورت از دريافت هرگونه                    

من .  خدماتی محروم خواهند شد        
. نيز با ايشان آامال موافق هستم            

از نظر من نقاب و روبند، هر دو          
پرچم اسالم سياسی بخصوص در       

. غرب هستند  
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همانطور آه می دانيد اين دو نوع         
پوشش تا قبل از تثبيت جمهوری           
اسالمی در ايران در بخشی از                
اماآن ايزوله شده در عربستان               
سعودی و خليج فارس به زنان                
تحميل می شد ولی امروز زنان              
تحصيل آرده از دانشگاهای                    
غربی آه تا ديروز بدون حجاب             
در آنار همكالسی های مرد به               
برآت جنبش برابری طلب و                   
آزاديخواه مشغول آموزش بودند،        
داوطلبانه بر سر و صورت می              
آنند و در اماآن عمومی ظاهر               

اينان همان آسانی          .  می شوند    
هستند آه اينجا و آنجا در مقابل               
نورافكن ها ظاهر می شوند و                  
سرسختانه از برقع و نقاب به                   
عنوان يك پوشش ساده صحبت می   
آنند و دم از آزادی پوشش حجاب         

ناگفته نماند   .  برای زنان می زنند      
آه به خاطر فعاليت های اين بخش       
است آه مردان چنين خانواده هايی     
به جان زنان و دختران جوان                   
خانواده افتاده اند تا آنها نيز نقاب            

روزی نيست آه اينجا     .  پوش شوند 
و آنجا شاهد آشته شدن جوانی                 
نباشيم آه در برابر عقايد عقب                

قتل .  مانده خانواده ايستادگی کرده     
های ناموسی دقيقًا در غرب به                
همين خاطر افزايش يافته است،            
اما هدف اصلی نقاب داران همان         
علم آردن پرچم اسالم سياسی                 
برای آار تبليغی و توسعه و بسط          

آنها همان      .  آار سياسی است          
مبلغان اسالم سياسی هستند آه                
قصد دارند اين جنبش را در                      
عرصه فرهنگی و اجتماعی در             

  .سطح جهان گسترش دهند

 

اين در صورتی است آه زنان در         
آشورهايی آه اسالم سياسی دست       
باال را دارد و يا به قدرت رسيده             
در تمام عرصه های مبارزاتی               
حجاب را به مصاف می آشند و             
در تظاهرات آن را می سوزانند و        
اين حق را به خود می دهند آه                 
حجاب را فقط يك قطعه پارچه                 
ندانند، بلكه آن را ابزار سرآوب و       

چرا آه عمال با      .  تحقير زن بدانند   
پوست و گوشت و استخوان تاثير          

 

جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر 
 حقوق زنان

  ...گفت و گوی شهروند با هما ارجمند 

مخرب آنرا در زندگی روزانه        
 .  خود تجربه آرده اند

 

اسالم سياسی برای حفظ                     
موقعيت و تثبيت خود، تمام                
سعی اش اين است آه حضور          
سياسی اجتماعی خود را به               
نحوی، روزانه به جهانيان                

از اين رو بايد توجه       .  بشناساند
اين .  رسانه ها را جلب آند              

عمل بعضًا با عمليات                            
تروريستی و يا انتحاری                      
صورت می گيرد و يا با                       
تظاهرات عليه انتشار تصاوير      
محمد و يا اعتراض برای                    
توزيع گوشت حالل در مدارس      
ابتدائی و يا برپائی مد لباس                
اسالمی زير برج ايفل فرانسه         
و يا اعتراض برای مكان                    
برگزاری نماز در مدارس،              
دانشگاه ها، ادارات و                            

در غير اين    …    آارخانجات و 
صورت حاميانش ترافيك را بند     
آورده، در وسط خيابان های             
پاريس و لندن و نيويورك با               
حضور نقابيست ها در اول               
صف نماز حاجت به پا می                 

وقتی هم آه ديگر نمايش       .  آنند
مسخره شان مورد توجه قرار         
نگيرد آنوقت زنان با روبند                

را راهی اماآن عمومی     )  نقاب(
از جمله  مدارس، دادگاه ها،             

. می آنند …  حوزه های رای و   
در صورت مقابله، برقع داران      
شكايت نزد انجمن های حقوق         
بشر می برند آه نمونه ذآر                
شده از جانب شما يكی از                     
موضوعات پر جنجال اخير در      

 .آانادا بود

 

و اما موضع من در مورد برقع       
و نقاب اين است آه بايد آال                
ممنوع شود درست همانند                  
پرچم فاشيست آه در جهان                

در .  برافروختنش ممنوع است    
مورد بقيه انواع حجاب زنان            
آزادند آه اين پوشش را اختيار        
آنند، ولی همين هم در تمام                
موسسات دولتی و مدارس بايد        

١۶٧شماره   
 .ممنوع شود

 

ممنوعيت نقاب و برقع به طور حتم         
جنبش اسالمی را به عقب خواهد               
راند و به جنبش برابرطلبی زنان               
برای آسب برنامه های پيشرو آتی          

 و اما حجاب    .آمك بسيار خواهد بود   
به هر نوع و شكلش برای آودآان             

 بايد ممنوع باشد و             ١٨زير سن       
متخلفان آن بر اساس و ضوابط                    
قانون حمايت از آودآان مورد                   

 .پيگرد قرار گيرند

  

شما کمپينی را آغاز کرده ايد مبنی           
بر اينکه دولت و بويژه جمعيت                  
حمايت از کودکان وضعيت کودکان        
کانادايی بويژه در خانواده های                 
مذهبی را بيشتر نظارت کند و                     

. مواظب سوء رفتار با آنها باشد              
همچنين در مورد موضوع                            
چندهمسری در کانادا نيز در اين               

در اين  .  کنفرانس نظراتی مطرح شد   
 زمينه چه اقداماتی انجام شده؟

 

ـ همانطور آه می دانيد آنفرانس                
اخير در تورنتو تحت نام جهانی                 
شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر                 
حقوق زنان روی چند همسری،                 
حجاب و نقاب، نسبيت فرهنگی و             

. چند فرهنگی گرايی تمرکز داشت         
مسئله چند همسری، ازدواج های             
اجباری و خواستگاری، نقاب و قتل        
های ناموسی موضوعاتی است آه          
در اين دو دهه در غرب به                              

. موضوعات حادی بدل شده است            
مولتی آالچراليسم و پلوراليسم                    
قانونی و احترام به فرهنگها به اين           

اينها .  پديده ميدان داده است                    
موضوعاتی است آه در چارچوب          
حقوق زنان و مسئله ستم آشی زنان         

زنان و آودآان   .  بايد بدان توجه آرد   
مهاجر و يا جوامع به اصطالح                   
مذهبی امروز به نحوی از اين پديده        

هر روز بر تعداد        .  ها رنج ميبرند    
قربانيان قتل های ناموسی افزوده             

 و يا   ١٣دختران جوان گاه    .  می شود 
 ساله را به زور به آشورهای              ١۴

پاآستان و افغانستان می برند و به             
ازدواج اجباری مردان چند برابر             

در .  سن اين آودآان درمی آورند           
مواردی آه اين دختران به آانادا               
برمی گردند، قانون از آنها و                        
آودآانشان حمايت نمی آند، زيرا            
آه فرزندانشان قانونًا مقيم آانادا                

 .نيستند

 

در مقابل همه اينها بايد ايستاد و             
 ١٣آنفرانس      .    مبارزه آرد     

اگوست هم اساسًا با اين هدف                  
برگزار شد آه پلوراليسم قانونی           

. را به نفع  انتگراسيون تغيير دهد       
چند همسری نه تنها غير قانونی            
شود، بلكه به بخش جنائی انتقال            
يابد آه  بايد بگويم در اين زمينه             
آمپين عليه چند همسری اقدامات         
الزم جهت ارائه آيس به دولت              

. فدرال به عمل آورده است                      
آنفرانس همچنين تقاضای پيگيری    
از سرنوشت آودآانی آه توسط           
خانواده هايشان  از آشور آانادا           
خارج شده اند و ديگر بازنگشته            

واقعيت اينست آه آانادا      .  اند، شد 
بر اساس پلوراليسم قانونی اش              
دست گروه های مذهبی و                          
جريانات اسالمی را برای تجاوز        
به حقوق آودك و زنان باز                        

به نحوی آه به            .  گذاشته است   
مورمون ها اجازه داده شده آه               

حرمسرا تشكيل دهند و بعضًا تا             
 زن را به همسری خود                       ۵٣

و يا به مسلمانان اجازه        .  درآورند
داده شده آه فرزندان دختر خود            
را وادار به ازدواج های اجباری          

  .کنند
 

اما يك موضع راديكال و پيشرو            
اين است آه بايد نه تنها جريانات          
اسالمی را افشا آرد، نه تنها در             
مقابل دست درازی مال و شيخ و           
مكالی مذهبی به زندگی و حرمت      
زنان و آودآان بايد ايستاد، بلكه            
بايد جايگاه اسالم سياسی و رابطه       
سهم خواهی و قدرتخواهی اين              
جريان با رشد و نفوذ دستگاه                   

بايد .  مذهب و اسالم را نشان داد         
بر جنبه سياسی مبارزه با اسالم            
سياسی و مذهب به طور آلی                   

از طرف ديگر بر           .  تاآيد آرد   
جهان شمولی حقوق انسان، زنان        
و آودآان به طور مشخص تاآيد          

در عين حال مبارزه قاطعی       .  آرد
را بايد با نسبيت فرهنگی و                       

 .احترام به فرهنگها به پيش برد            
بايد بر ضد مولتی آالچراليسم و           
در دفاع از انتگراسيون آار در             
مقياس سياسی، فرهنگی و قانونی       

بايد مماشات احزاب و دولت     .  آرد
های غربی با حكومت های                      

  *.اسالمی را شديدًا افشا آرد
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ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 

 فرم تقاضاى عضويت 

 در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است  

 
 

اسمى که با آن فعاليت سياسى :             (نام و نام خانوادگى -١
)ميکنيد  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

 

سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و * 
:تخصص هاى حرفه اى  

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين 
 اطالعات را علنى نميکند

 

. پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است
 ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل 

 ريال ايران ١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا 

! کمونيستها،کارگران  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى سرنگونى 
سرمايه دارى از طريق يک انقالب کارگرى و 

کليد . برقرارى حکومت کارگرى مبارزه ميکند
آزادى جامعه دست طبقه کارگر و راه حل 

. به حزب بپيونديد. سوسياليستى اش است  
!اين حزب شماست  

 ٢٠١٠ اوت ٢٨: تاريخ

 هما ارجمند
 

 

 

 فراخوان به تظاهرات 
 برای يك سيستم آموزشی سكوالر برای همه

 

، دولت ايالت اونتاريو مهماندار يك       ٢٠١٠ سپتامبر   ١۴ و   ١٣در روز   
اجالس بين المللی  دو روزه در مورد بنيادهای آموزش و پرورش،                    

 .ميباشد" آليت سيستم رفورم"تحت عنوان 
 /e4bb/ca.on.gov.edu.www 

 

آمپين يك سيستم آموزشی واحد در اين رابطه تظاهراتی را                                      
فراميخواند و از همه آسانی آه خواهان جدايی مذهب از آموزش و                    
پرورش هستند و همه آسانی آه مخالف دخالت مذهب در زندگی                         
آودآان هستند و همه آسانی آه مخالف گتوهای مذهبی، ملی، نژادی،             

 . فرهنگی و زبانی هستند ميخواهد در اين تظاهرات شرآت آنند
 

ما مخالف   .  ما خواهان يك سيستم آموزشی واحد و سكوالر هستيم                    
اختصاص بودجه به مدارس مذهبی بوده و شديدا با جدا سازی آودآان            
و مانع شدن آنان جهت شرآت در فعاليتهای اجتماعی، فرهنگی،                         
ورزشی و تفريحی تحت عنوان آزادی مذهب و حقوق اقليتهای                              

ما معتقديم آه دولت موظف است از         .  فرهنگی و قومی مبارزه ميكنيم     
 .آودآان در مقابل هر گونه اجحاف و ستم و آزار محافظت آند

 

  بعد از ظهر١٢  ساعت ٢٠١٠  سپتامبر ١٣روز :  زمان تظاهرات
 Front 100تورنتو، مقابل هتل رويال يورك:  محل تظاهرات

Street West 
 

برای اطالع پيشتر به سايت های زير مراجعه آنيد و يا با شماره تلفن                 
 . زير تماس بگيريد

 

com.nosharia.www 

com.CanadaasDirtyLittleSecret.www 

org.onessn.www 

416-737-9500 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شوراى حمايت از مبارزات                 "
در "  آزاديخواهانه مردم ايران          

 يکسال فعاليت انقالبى و       ،استکهلم
ضد جمهورى اسالمى را پشت              
سر گذاشت و خود را موظف                   
ميداند ارزيابى از فعاليت يکساله          
خود را در اختيار عموم قرار                  

 ،ارزيابى از فعاليتهاى شورا     .  دهد
اعم از نقاط قوت و کمبودها تا                  
اهدافى که در دوره آتى بايد در                

 در يکماه       ،مقال خود قرار دهد         
گذشته ميان فعالين و اعضاى                  
شورا مورد بحث بود و اسنادى              
کتبى تهيه و در ميان شورا توزيع         

 . گرديد

 

 مجمع    ،بدنبال بحث و همفکرى          
 ٢١عمومى شورا در تاريخ                      

آگوست تشکيل شد و ضمن بحث           
فعال به اتفاق آرا تصميم گرفت که       
نکات زير را بعنوان مبانى و                   
خطوط بحث و نظر شورا بطور            

 . علنى منتشر کند

 

 شورا ضرورى است -١

نفس ايجاد شورا براى تقابل با                 
سياستهائى که تالش داشتند مردم          
را زير پرچم جمهورى اسالمى             

 تالشى مثبت و اصولى و             ،ببرند
ارزيابى شورا      .  ضرورى بود     

اينست که وضعيت سياسى ايران          
عميقا بحرانى است و تقابل                        
بخشهاى مختلف مردم و بويژه               
طبقه کارگر با حکومت امرى                 

لذا مجمع عمومى بر     .  واقعى است 
. ادامه کارى شورا تاکيد دارد                  

شورا بايد تالش کند ايرانيان                     
آزاديخواه را حول سياست و                    

 .  اهداف انقالبى خود بسيج کند

 

 حقانيت سياستهاى شورا  -٢

شورا بر حقانيت چهارچوب                    
سياستهاى خود در يکسال گذشته          

سياستهاى ما بسرعت   .  تاکيد ميکند 
اثبات شدند و متقابال سياستهاى              
جرياناتى که بدنبال تقويت جناحى       
از حکومت و جمهورى اسالمى           

 

 ارزيابى از يکسال فعاليت 

 استکهلم -شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 . بودند ورشکست شدند

 

 فکرى و       ،استقالل عملى     -٣
 سياسى 

نقطه قدرت شورا در استقالل          
نظرى و سياسى و عملى از               
اردوى راست و مخدوش                    
نکردن صفبندى چپ و راست        

 مخالفت قاطع   ،انقالبيگرى.  بود
 و    ،با کل جمهورى اسالمى           

جانبدارى سياسى در باره آينده       
 نقطه قدرت           ،سياسى ايران     

شورا بر تداوم اين       .  شورا بود  
سياستها تاکيد دارد و براى                 
گسترش و توده اى کردن آنها           

 . تالش ميکند

 

تاکيد بر آلترناتيو کارگری         -۴
 و سوسياليستی 

شورا آگاهانه جانبدار بود و               
برخالف بسيارى نيروها که             
اهداف راست خود را در                     

مى "  حرف مردم    "زرورق     
 بر تقويت راه حل                  ،پيچيدند

کارگرى و سوسياليستى براى        
اين وجه  .  آينده ايران تاکيد کرد    

 حرکت  ،اثباتی و روشن سياسى   
ما را تقويت کرد و شورا را               
بعنوان يک قطب چپ در مقابل      

. نيروهاى راست متمايز کرد          
فعاليت همينطور                                       

 حمايت از           ،انترناسيوناليستی
مبارزات کارگران و                             
آزاديخواهان در ديگر کشورها      
و تالش براى ايجاد ارتباط با            

 يک بعد جديد     ،نيروهاى پيشرو 
 .  فعاليت شورا بوده است

 

شورا پرچمدار عمل                 -۵
 راديکال

شورا نقش کليدى در تغيير                 
فضاى سياسى خارج کشور به        
ضرر جمهورى اسالمى                     

اعم از شورای       (شورا.  داشت
شهر استکهلم و شوراهای                  
ديگر که در همين راستا در               

١۶٧شماره   

)  شهرهای مختلف اروپا تشکيل شدند    
پيشرو تهاجم به سفارتخانه هاى                 

شورا .  رژيم در خارج کشور بود           
فضاى انقالبى را در خارج کشور            

. تقويت و بدرجه زيادى مسلط کرد          
 اپوزيسيون طرفدار    ،اگر شورا نبود   

 می توانستند    رژيم در خارج کشور     
 شورا بر      .بر اوضاع مسلط شوند        

مخالفت قاطع خود عليه جمهورى            
اسالمى تاکيد ميکند و براى جمع               
کردن بساط جمهورى اسالمى در            

 . خارج کشور تالش ميکند

 

 سازمانيابی شورائى  -۶

شورا بر يک شکل مناسب و بشدت         
باز سازمانيابى يعنى مجمع عمومى        
متکى بوده است و به ارگانى براى           
همکاری سازمانها و افراد آزاديخواه    

شورا نه   .  و سوسياليست تبديل شده      
 و نه اتحاد        ، نه جبهه     ،حزب است  

. عمل موردی گروههاى سياسى              
شورا يک تشکل توده اى چپ و                  
شکل نوينی از همکاری کليه                        
نيروهائى ست که عليرغم اختالف          
ديدگاهها روى اصول مهمى توافق          

آئين نامه شورا که در اولين          .  دارند
مجمع عمومى به اتفاق آرا تصويب         

 چهارچوب فعاليت را روشن             ،شد
 . کرد

 

 فرهنگ نوين سياسى -٧

شورا آزادى عمل و راديکاليسم را           
بعنوان دو رکن فعاليت خود پيش               

شورا يک الگوى جديد                    .  برد
 که همراه خود فرهنگ و        يستسياس

سنت سياسى جديد و مدرنى را ببار          
شورا هيچ امتياز و يا                      .  آورد

محدوديتى را براى هيچ فرد و                     
شورا تالش کرد    .  جريانى قائل نشد   

اصل برابرى را در قوانين و شيوه           
يعنى عليرغم وجود     .  کار حاکم کند    

 مانعى بر تداوم      ،ديدگاههاى متفاوت 
تريبون شورا براى     .  همکارى نبود  

ارائه نظرات افراد و سازمانها باز           
هيچکس مجبور نبود نظراتش       .  بود

را به چهارچوب شورا محدود کند و       
در عين حال از حداقل ها و اصول            

شورا پرچمها   .  شورا خارج نميشد     

را سانسور نکرد و بر دهانها                  
چسپ نزد و هويت ها را انکار              

داوطلبانه کار کردن يک         .  نکرد
پرنسيپ شورا بود که امکان ميداد      
که هر کس در هر حرکتی که                  
نمی خواهد يا موافق نيست                       

 يا از شورا خارج           ،شرکت نکند  
. شود و يا دوباره به شورا بپيوندد        

شورا بر تعميق اين فرهنگ آزاد          
سياسى و همزمان بر موجوديت           

 .راديکال تاکيد دارد

 

 پروژه هاى شورا -٨

شورا در عين حال اشکال ديگرى       
را براى گسترش فعاليت از جمله         

. در نظر گرفت         "  پروژه ها    "
کسانی که در چهارچوب اصول           
شورا عالقه داشتند بر امری                   

 که سايرين ممکن       ،متمرکز شوند  
 می توانستند در      ،بود مايل نباشند   

چهارچوب پروژه ها کار کنند و           
حتی با افراد همنظر در خارج از         

. شورا وارد همکاری شوند                     
و "  پروژه زندانيان سياسی            "
پروژه تمرکز بر جنبش                           "

دو مورد تاکنونى             "  کارگری
اين شکل از سازمانيابی         .  هستند

ضمن آنکه اختالفات را تاب می          
آورد عالئق مشترک را پيش می          

 . برد

 

 يک تجربه پيشرو  -٩

شورا در قياس با تجارب                  -۶
گذشته در خارج کشور و در ميان        

. ست   قالب جديدى      ،نيروى چپ   
يک دليل اساسى که شورا توانست      

تقريبا را    يکسال فعاليت سياسى          
پيش ببرد    بزرگ    بدون دردسر        

نکات و اصول فوق       .  همين است  
به ايجاد چترى توده اى و پيشرو           
با مناسبات آزاد منشانه مجال داد          
و متقابال همين اصول بروز                    

فرهنگ فرقه   
١۴صفحه   
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شورا .  محدود کرد   عمًال    اى را       
بعنوان قطب سرخ و طرفدار راه          

 الگوئى است که            ،حل کارگرى   
در بيش از اين            ضرورى است   

ما .  خارج کشور تکثير شود                
در معتقديم اگر اردوى چپ جامعه      

 ،تداوم خود تالش کافی نکند                    
راستها فضاى سياسى را تسخير           
ميکنند و نتيجه آن شکست چپ               

 . است
 

 ضعف ها و محدوديتها -١٠

شورا در يکسال گذشته خالى از             
اوال .  ضعف و کمبود نبوده است         

شورا ميتوانست بسيج کننده ميزان      
بسيار بيشترى از راديکاليسم                  

اين تالش  .  موجود در جامعه باشد    
از جانب شورا آنطور که ممکن             

شورا .  بود صورت نگرفت              
ميتوانست ميزان بيشترى از مردم       
معترض را زير پرچم سرخ و                 

 بويژه    ،راديکال خود بسيج کند           
وقتى که شکست راستها و اصالح       

اين امر    .  طلبها مسجل شده بود         
 اما تا آنجا که      ،البته يکجانبه نيست  

به شورا مربوط است از حقانيت           
گسترش گرايش  سياسى اش به نفع      

. استفاده نکرد    و سياست خود               
 ،شورا از نظر سازمان ادارى                
 ،تبليغات و ارگانهاى تبليغى                    

 جا انداختن    ،تدارکات و امور فنى     
مفاهيم اساسى خود و بويژه سبک         

 استفاده درست    ،کار و سنت جديد     
 ضعف   ،از تمام نيروهاى موجود       

يک مانع    .  و کمبود داشته است         
 ،اساسى در پيشروى سهل تر                  
 ،وجود ديدگاههاى متفاوت                       

برداشتهاى مختلف از شورا و کار       
 عدم انطباق عمومى با           ،شورائى

 تقابل     ،روشها و سنتهاى جديد             
تجارب تاکنونى افراد و جريانات         
و غيره است که منجر به کند شدن         
حرکت ما در قوام سازمان شورا           

 . بوده است

 

ادامه کارى قوى شورا در گرو              
برسميت شناسى اين مجموعه                 
کمبودها و ضعفها و تالش براى            

 .   رفع آنهاست

 

ارزيابى از يکسال فعاليت شوراى حمايت 
 -از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 ...استکهلم 
قدردانى و يک تاکيد                -١١

 صريح

ما شورا را متعلق به همه                    
کسانى ميدانيم که از ابتدا تا                
امروز به انحا مختلف فعال و           

تمام کسانى که   .  همراهش بودند 
در اجتماعات شورا شرکت              

 کسانى که در صف                ،کردند
جمهورى در برابر               شورا

 ،قاطعانه ايستادند        اسالمى         
کسانى که پرچم سرخ را با                 

 و حتى   ،افتخار در دست گرفتند   
بعضا بدليل اختالف شورا را           

شورا به همه اين      .  ترک کردند 
مجموعه و تعداد بسيار زيادى         
از راديکالها و انسانهاى شريف     
و انقالبى شهر استکهلم تعلق            

شورا از زحمات تک           .  دارد
 ، سازمانها  ، احزاب  ،تک افراد  

از حضور سياسى آنها چه در          
تظاهراتهاى پرشکوه و چه در        

 ،جدال سياسى و فکرى                        
 . قدردانى ميکند

 

 شورا و آينده -١٢

 ،شورا بر گسترش فعاليت خود      
سازماندهى قويتر و پايه اى              

 و  ، فعاليتهاى سياسى متنوع   ،تر
عضوگيرى وسيع در                            
چهارچوب اهداف خود تاکيد           

شورا بر رفع کمبودها و       .  دارد
نقاط ضعف خود تاکيد ويژه              

ما جوانان و زنان                  .  دارد
برابرى طلب و مخالف تبعيض      
را به صف شورا دعوت                      

 ،شورا عموم انقالبيون    .  ميکنيم
 آزاديخواهان و         ،سوسياليستها

کسانى که خواهان سرنگونى          
انقالبى حکومت اسالمى اند را       

. به صفوف خود دعوت ميکند        
شورا همراه با کارگران و                  
مردم انقالبى و شريف ايران            
براى جامعه اى سوسياليستى           
مبارزه ميکند و تقويت اين                 

. اردو را وظيفه خود ميداند               
کليد يک آينده خوشبخت دست         

جامعه کارگری     اردوى چپ         
است و شورا بسترى و چترى          
براى تقويت راه حل اجتماعى         

١۶٧شماره   
 . چپ است

 

 !به شورا بپيونديد

 

شوراى حمايت از مبارزات 
 –آزاديخواهانه مردم ايران 

 استکهلم
 

 ٢٠١٠ اوت ٢٩

*** 

  ،ضميمه يک

 

ليستى از اقدامات شورا در طول 
 يکسال فعاليت

 

اين ليست شامل کل اقدامات شورا و        
فعالينش نميشود بلکه صرفا خالصه      
اى از مجموعه اقداماتى است که               
شورا پيرامون آنها گزارش منتشر           

 . کرده است

  

 تظاهرات وسيع       2009ـ خرداد       ١
عليه نمايش انتخابات در مقابل                    
سفارت رژيم جمهورى اسالمى به          

 ".کميته نه به انتخابات"فراخوان 

تظاهرات هر روزه در ميدان              -٢
مرکزی شهر استکهلم در پی خيزش      

ستاد "توده ای در ايران به فراخوان        
 ".حمايت از مبارزات مردم ايران

 تظاهرات بزرگ   2009 تير   18  -٣
 .سرخ ها در ميدان سرگل استکهلم

 تظاهرات     2009 ژوئن          26  -۴
وسيع در جلوی سفارت جمهورى            

. اسالمى که منجر به اشغال آن شد           
اين اقدام در دفاع از کارگران                      
دستگير شده در اول ماه مه و به                  
فراخوان اتحاديه های کارگری                  

 .صورت گرفت

 

از قبل از برگزارى مضحکه                    (
انتخابات فعاليتهاى ما تحت عنوان           

و بدنبال    "  کميته نه به انتخابات          "
خيزش توده اى در ايران تحت نام             

ستاد حمايت از مبارزات مردم                "
 )صورت گرفت" ايران

 

 برگزارى    2009 اگوست       6    -۵
 تغيير نام به                     ،مجمع عمومى      

شوراى حمايت از مبارزات                "
 ،"آزاديخواهانه مردم ايران                   

تصويب آئين نامه و اهداف شورا        
 . به اتفاق آرا

 برگزارى  2009 اکتبر   4 و   3  -۶
پروژه دفاع از زندانيان سياسی            
طى دو روز شامل؛ اجرای تئاتر          

"  هزار پرنده و ماه چهارگوش      5"
بزبان سوئدى در سالروز قتل عام       

 و   67زندانيان سياسى در سال            
برگزاری سمينار بحث     .  60دهه   

و گفتگو در کافه مارکس در باره          
 ضرورت  ، زندانى سياسى   ،زندان

برچيدن زندانهای سياسی ونفی            
ارائه چند         .  شکنجه واعدام        

سخنرانى توسط زندانيان سياسى         
عضو شورا و بحث عمومى                    

 .پيرامون آن

 اکتبر تظاهرات در ميدان        10  -٧
سرگل عليه مجازات اعدام در               
 . روز جهانى عليه مجازات اعدام

 آذر تظاهرات در                      16  -٨
مدبوريار پالتسن بمناسبت روز           

مناظره راديويی با              .  دانشجو
 .طرفداران سبزها

 دسامبر مصادف با مراسم      10  -٩
تظاهرات .  اهداى جايزه نوبل          

جلوی مراسم نوبل در نفی اعدام           
 .و برای آزادی زندانيان سياسی

 ، مارس روز جهانى زن         8  -١٠
تظاهرات همراه با چپ های                   

 در دفاع   ،سوئدی در صف مستقل    
از حقوق زنان و مقابله عليه                     

 .قانون شريعه در سوئد

برگزارى مراسم بمناسبت          -١١
اول مه روز جهانى کارگر در                

 آوريل در کافه          30روز جمعه       
ارائه چند       .  مارکس استکهلم       
 . سخنرانى و جشن

شرکت در راهپيمائى اول مه       -١٢
در روز   .  و برگزارى ميز کتاب      

اول مه بخشى از فعالين شورا                
همراه با سازمانهاى چپ سوئدى         
در مدبويارپالتسن اجتماع و به             
طرف کونگستردگوردن                           

در اين         .  راهيپمائى کردند        
راهپيمائى از جمله شعارهائى در        
دفاع از حق تشکل و اعتصاب               

 خواست     ،براى کارگران ايران        
 عليه      ،آزادى کارگران زندانى          

سرمايه دارى و در دفاع از                      
همينطور .  سوسياليسم سر داده شد    

پروژه جنبش کارگرى شورا در           

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کونگستردگوردن ميزى همراه با        
باندورل شورا و پيام و پوسترهائى  

 .  بمناسبت روز کارگر داشت

 مه شرکت در تظاهرات        10  -١٣
همبستگی با کارگران يونان در             
همکاری با چپ های سوئدی در            

 .مقابل سفارت يونان در استکهلم

  12تظاهرات در روزهاى          -١۴
 مه در ميدان سرگل و          14 و 13و

سپس دو روز متوالی در مقابل               
سفارت جمهورى اسالمى در                  

 تن از           5اعتراض به اعدام                
اين تظاهراتها    .  زندانيان سياسى   

صبح همانروز که خبر اعدام ها            
 .پخش شد آغاز شد

 ژوئن تظاهرات در دفاع          2  -١۵
از اشغال کنندگان سفارت                          
جمهورى اسالمى در هلند مقابل           

 .سفارت هلند در استکهلم

.  ژوئن عليه نژاد پرستی          5  -١۶
شرکت در فستيوال ضد نژاد                    
پرستى در همکاری با چپ های            
سوئدی در يکى از پارکهاى شهر         

شورا از برگزار کنندگان    .  استکهلم
 .اين مراسم بود

 ژوئن تظاهرات در               20  -١٧
 خرداد و قتل عام               30مناسبت    

انقالبيون عليه جمهورى اسالمى و     
مجازات اعدام و در دفاع از                      
زندانيان سياسی در مقابل بوک              

 . هاندل

 ...و 
 

  جدل با راستها،مباحثات راديوئى

طى اين مدت نمايندگان شورا در          
مباحثات راديوئى متعددى شرکت       

مضمون عمومى اين             .  داشتند
مباحثات دادن تبئينى راديکال از          

 

ارزيابى از يکسال فعاليت شوراى حمايت 
 -از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 ...استکهلم 
 مخالفت با       ،رويدادهاى ايران   

 دفاع   ،کليت جمهورى اسالمى     
از مبارزات کارگران و                       
مبارزات آزاديخواهانه مردم           

 و تقابل با جريانات                  ،ايران
راست و طرفدار جمهورى               

 . اسالمى بوده است

  

شعارهای تاکنونی ما از جمله         
 :عبارت بوده اند از

 

سرنگون باد رژيم جمهوری        -
 اسالمی

مرگ بر جمهوری اسالمی            -
 به سوئدی و فارسی

مرگ بر رژيم تروريستی در       -
 ايران به سوئدی

کارگر زندانی، زندانی                -
سياسی  آزاد بايد گردد    ترور          
 شکنجه  اعدام ملغی بايد گردد

 زنده باد   ،زنده باد سوسياليسم    -
 آزادی

 زنده باد انقالب کارگرى -

اين النه جاسوسی تعطيل بايد        -
گردد در مقابل سفارت به                    

 سوئدی و فارسی

قلم بيان تشکل آزاد بايد باشد            -
زندانهای سياسی برچيده بايد           

 گردد

  ...و 

 

www.shora.se 

Mobil: 0701502011 

shoraye1@gmail.com 

١۶٧شماره   
 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود را از       “  يک دنياى بهتر  ” ساعته   ٢۴راديو  

 ۴ برابر با     ١٣٨٩ مرداد   ١٣امروز    طريق ماهواره و اينترنت از        
لطفا مشخصات راديو را به اطالع          .  آغاز کرده است     ٢٠١٠اوت  

 . عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 
 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 
 : اى ميل راديو

1917@wupradio.org  

 

برنامه حزب اتحاد “ صداى کمونيسم کارگرى”
 به وقت تهران ٩کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

 . از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود
 

 صداى  ، صداى کارگران کمونيست    ،“صداى کمونيسم کارگرى   ”به  
 صداى متعهد به      ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد         و  آزاديخواهى  

 صداى مبارزه براى     ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى          
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت                
 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

سران و کاربدستان جنايت عليه مردم 
در سه دهه گذشته بايد در دادگاههاى 

!علنى و عادالنه محاکمه شوند   

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيانيه زير مصوب دفتر سياسى             
 دسامبر      ٢حزب در مورخه                 

 ١٣٨۶ آذر      ١١ برابر با         ٢٠٠٧
دوره اى که مانند امروز            .  است

تهديدات جنگى دولت آمريکا و              
جمهورى اسالمى افزايش يافته             

اصول اعالم شده در اين               .  بود
 ارزيابى از اهداف                           ،بيانيه

 ،نيروهاى درگير تروريستى                  
سياست و موقعيت اپوزيسيون                
بورژوائى در قبال جنگ و تحريم        

 و همينطور روش                   ،اقتصادى
برخورد کمونيسم کارگرى به                 
چنين بحرانهائى و پراتيکى که در       
مقابل طبقه کارگر و بشريت                     

 نه فقط با          ،متمدن  قرار ميدهد         
گذشت چند سال هنوز قويا                         
معتبراند بلکه خط مشى سياسى             
امروز ما در قبال اين تهديدات                
جنگى نيز بر همين اصول و                     

. جهتگيريهاى سياسى استوار است    
امروز که شاهد تشديد تحريمهاى         
اقتصادى و دور جديدى از                         

 مجددا اين   ،پروپاگاند جنگى هستيم  
 . سردبير. بيانيه را منتشر ميکنيم

  

 
بيانيه حزب اتحاد کمونيسم                      

  کارگری
 

 ،کمونيسم کارگری

 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

 

بحران و جنگ تروريستی              -١
امروز ريشه در جدالهای به فرجام      
نرسيده دنيای پس از جنگ سرد            

طرفين اين   .  دارد و ادامه آنست        
تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف         
سياسی و منافع اقتصادی خود را          

آمريکا با قلدرى        .  دنبال ميکنند   
ميليتاريستى برای تحکيم هژمونی      

رهبری "خود و کسب موقعيت              
تالش "  بالمنازع آمريکا در جهان     

کشمکش آمريکا و                  .  ميکند
متحدينش با رژيم اسالمى برسر           

 نه جدالى برسر      ،پرونده هسته اى   

 

  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 جنگ، جامعه و قدرت سياسی ،کمونيسم کارگری

 نه    ،"صلح و امنيت جهانى          "
عليه "سياستى اصولی                         

 بلکه تالشى براى         ،"تروريسم
تحميل توازن قواى جديدى به          
اسالم سياسى در منطقه و در            

يک رکن   .  سطح جهانى است     
مهم اين سياست تقويت و تکيه         
بر جناحهاى طرفدار سازش            

. در جنبش اسالم سياسى است        
در طرف ديگر اسالم سياسى          
با توسل به سياست تروريسم            
کور ميکوشد به پرچمدار                   
انزجار مردم خاورميانه از               
تحقير تاريخى جهان عرب و           

اين .  مسئله فلسطين تبديل شود      
نيرو بدنبال افول و شکست                
ناسيوناليسم ميليتانت عرب               
تالش دارد به سخنگو و                        
پرچمدار بورژوازى منطقه             

آمريکا حتی اگر       .  تبديل شود   
وارد جنگ با جمهوری                        
اسالمی شود هدفش در حال              
حاضر نه سرنگونی رژيم                 
اسالمی بلکه تضعيف و مطيع         

جنگ آمريکا در    .  کردن آنست 
عراق منجر به تقويت و                        
گسترش دامنه نفوذ و قدرت              
رژيم اسالمی در منطقه  شده            

رژيم اسالمی دستيابى به     .  است
سالح هسته اى و سازماندهی          
جنبش اسالمی در منطقه را به         
استراتژی بقاء حکومت خود و       
تبديل شدن به قدرت منطقه اى         

در جدال با     .  تبديل کرده است    
آمريکا جمهوری اسالمی                   
دستيابی به اين هدف را دنبال           

تقابل نظامی احتمالى         .  ميکند
اين دو نيرو يکی از خطرناک         
ترين و در عين حال تعيين                  
کننده ترين جبهه های نبرد دو          

. قطب تروريستی جهان است         
اين ادامه جدال دو اردوى                   
تروريسم بين المللى است که            
برمتن رقابتها و تجديد تعريف         
حوزه نفوذ بخشهاى مختلف              
بورژوازى در سطح بين المللى     
و منطقه خاورميانه در جريان        

 .است

 

١۶۶شماره   

 ديپلماسى، مذاکره، تبليغات،             -٢
تهديدات جنگی، حمله نظامی و                  
جنگ بخشى از کشمکش اين دو                 

آمريکا در اين تقابل از       .  قطب است 
اهرمهای تحريم اقتصادى و اعمال          
فشار ديپلماتيک و تهديد روزافزون        

تحريم .  ميليتاريستى استفاده ميکند       
اقتصادى يک سالح کشتار جمعى            
است که جامعه ايران را به فقر و                
فالکت و استيصال سياسى ميراند و         
فقط به تحکيم ارتجاع و اختناق                    

هر نوع حمله نظامى،    .  خدمت ميکند 
محدود يا گسترده، توسط آمريکا و           

 منطقه را به آتش ميکشد و        ،اسرائيل
اسالم سياسى و تروريسم اسالمى را      
به يک نيروى افسار گسيخته تبديل          

مصائب انسانى و اجتماعى و     .  ميکند
سياسی و محيط زيستی اين حمله               
نظامى دهشتناک و غيرقابل مقايسه        
با تجارب و تراژديهاى تاکنونى                 

نسلها از مردم در منطقه     .  خواهد بود 
و جهان بايد تاوان مصائب اين                    

 .جنگ ارتجاعی را بپردازند

 

 جنگ، نيروهای سياسی                    -٣
اپوزيسيون جمهوری اسالمی را              

برخی از اين      .  متحول خواهد کرد     
نيروها نامشان در ليست قربانيان             

اين .  سياسی جنگ ثبت خواهد شد          
تغيير و تحول از هم اکنون آغاز                 

  :شده است

 

ناسيوناليسم، چه عظمت طلب      :  الف
و چه قومی، در مقابل مردم و کنار           
آمريکا و جمهوری اسالمی در حال        

بستر اصلی جريان . صف کشيدن اند 
ناسيوناليسم پرو غرب از هم اکنون         

مقابله با تجزيه و دفاع        "زير پرچم    
، برای قرار         "از تماميت ارضی        

گرفتن در کنار جمهوری اسالمی             
. اعالم آمادگی کرده است                               

ناسيوناليسم قوم پرست در اين جدال       
 . متحد و ابزار جنگی آمريکاست

  

 –بخشهای مختلف جنبش ملی          :  ب
اسالمی نيز در همسويی و حمايت            

. از رژيم اسالمی بسيج شده اند             
بخشهايی از اين جنبش اکنون                 

" صلح و حقوق بشر         "پرچمدار    
هدف اين نيروها تقويت       .  شده اند  

و طرفدار      "  معتدل"جناحهای      
. مصالحه در رژيم اسالمی است         
 -بخشهای ديگر جنبش ملی                     

و "  جنبش صلح "اسالمی با شعار     
، "دفاع از ميهن در مقابل اجانب      "

عمال کنار جمهوری اسالمی قرار      
در جنبش ملى اسالمى     .  گرفته اند 

مجاهدين يک استثنا است که کنار       
. ارتش آمريکا ايستاده است                     

مجاهدين و جريانات دست ساز            
قومى، نقش کنترا و يونيتا و زائده        
های ارابه جنگی آمريکا را ايفا             

 .ميکنند

 

جنبش کمونيسم کارگری             :  ج
برخالف نيروهای متعدد کمپ              
راست، هيچ نوع همسوئی با                   

. هيچکدام از طرفين جنگ ندارد         
تنها همسوئی ما با انقالب                           
کارگری و منافع و مصالح آزادی       

سرنگونی رژيم      .  جامعه است     
اسالمی و به شکست کشاندن                  
دورنمای نظم نوينی آمريکا ارکان     
استراتژی کمونيسم کارگری                  

يک وظيفه مهم جنبش               .  است
کمونيسم کارگرى و حزب ما در          
اين بحران مقابله با سياست دفاع          
از اردوهاى تروريست و جنگ            
طلب و افشاى ماهيت ضد                         
اجتماعى و ضد مردمى اين                     

 .نيروها به جامعه است

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری      -۴
در هر شرايطی برای سرنگونی          
جمهوری اسالمی، تصرف قدرت     
سياسی و برقراری فوری يک               

. جامعه کمونيستی مبارزه ميکند         
هدف ما نابودی جامعه طبقاتی              
سرمايه داری و برقراری يک               
جامعه آزاد و مرفه و انسانی                    

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری در عين حال در قبال هر       
وضعيت و سياستی که                                 
واپسگرائی فکری و فرهنگی و           
تعصب مذهبی و قومی را به                   
جامعه تحميل کند، قاطعانه                       

شرايط جنگی     .  ايستادگی ميکند    
تغييری در ارکان استراتژی                   
جنبش ما ايجاد نميکند بلکه شرايط  
مبارزه براى تحقق اهداف ما را            

. تغيير ميدهد   
١٧صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما سياستهاى ارتجاعى                                 
ميليتاريستى و تروريستى آمريکا        
و متحدينش عليه مردم در ايران و        
عراق و فلسطين و کشورهای                 

ما .  منطقه را قويا محکوم ميکنيم        
سياست تحريم اقتصادی را يک             
مجازات جمعی مردم ايران و                  
استفاده از يک سالح کشتار جمعی      

ما اين سياست ضد بشری       .  ميدانيم
و مدافعانش را محکوم و برای                
لغو فوری اين تحريمها تالش                  

ما هرگونه حمله نظامی به     .  ميکنيم
ايران و تهديدات جنگی عليه مردم       

ما .  را قويا محکوم ميکنيم                   
تالشهای آمريکا و نهادهای دست         
راستی برای راه اندازی و                         
سازماندهی جريانات فرقه ای و            
ارتشهای دست ساز و دامن زدن           
به نفرت و شکاف قومی و ملی را         

کمونيسم .  قاطعانه محکوم ميکنيم     
کارگری در مقابل اين جريانات             
فرقه ای و تروريست و قوم                       
پرست از امنيت مردم و مدنيت              

ما هر  .  جامعه قاطعانه دفاع ميکند    
گونه همسوئی جريانات                              
اپوزيسيون با رژيم اسالمی و                  
آمريکا را دشمنى با طبقه کارگر و       
اهداف آزاديخواهانه مردم ايران          

ما مخالف دستيابى                .  ميدانيم
جمهورى اسالمى به سالح اتمى           

کمونيسم کارگرى مدافع        .  هستيم
خلع سالح عمومى و يک دنياى             

ما .  بدون سالح هسته اى است             
براى بسيج بشريت متمدن و                     
جنبشهاى برابرى طلب و                           
انساندوست در دفاع از روندهاى         
پيشرو و سکوالر و آزاديخواهانه         

 .تالش ميکنيم

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۵
مخالفت با جنگ را به سرنگونی           

. جمهوری اسالمی گره ميزند                
معنی عملی و فوری اين امر،                  
هوشيار بودن در مقابل تبليغات             
ناسيوناليستی و ارتجاعی است که       
فراخوانشان دفاع از رژيم اسالمی      

خطرناک ترين سياست           .  است
برای مردم ايران در قبال اين                   
بحران، سياست صبر و انتظار و          

 

  ،کمونيسم کارگری
 ...جنگ، جامعه و قدرت سياسی 

گره زدن سرنوشت و آينده خود      
. به دولتهای جنگ طلب است          

تشديد مبارزه مردم براى                    
سرنگونى حکومت اسالمى             
تنها راه اصولی برای مقابله با         

گسترش .  اين سياستها است         
 ،مبارزه براى آزاديهاى سياسى    

 برعليه   ،بر عليه فقر و فالکت        
 بر عليه                ،آپارتايد جنسى       

سياستهاى ميليتاريستى، برعليه    
تروريسم اسالمى ميتواند                   
بسرعت صحنه سياست در               

. ايران و منطقه را عوض کند         
مردم ايران ميتوانند پيشاپيش           

مردم پيشرو جهان در مقابله با        
تروريسم و ميليتاريسم در تمام        

عليه ".  اشکال آن قرار گيرند      
جنگ، عليه جمهوری                          

برای آزادی و                :  اسالمی
 اين   "!برابرى و رفاه همگان       

خط مشی و فشرده سياستی                
است که ميتواند اردوی آزادی        
و برابری و سوسياليسم را در          

١۶۶شماره   

صفی مستقل و پيشرو در اين جدال          
  .نمايندگى کند و بميدان بکشد

 

 همراه با بمبهای آمريکا، رژيم          -۶
اسالمی به بهانه جنگ و شرايط                 
فوق العاده خواهد کوشيد مبارزات          
سرنگونی طلبانه توده های مردم را        

شرايط "ميکوشد به بهانه     .  قيچی کند 
" دفاع از ايران اسالمی     "و  "  جنگی

در اين جنگ جنبش    .  مردم را بکوبد  
اسالمی در همسويی با رژيم         -ملی  

مصائب .  اسالمی عمل خواهد کرد       
جنگ را توجيه و به مردم وعده                  

بهمراه "  مبارزه برای صلح               "
. جمهوری اسالمی را خواهد داد              

اساس سياست کمونيسم کارگری در       
اين شرايط بسيج و سازماندهی                   
مقابله توده ای مردم برای سرنگونی      
رژيم اسالمی و ختم فوری جنگ               

کمونيسم کارگرى ميتواند و         .  است
بايد در مقام رهبر مقاومت توده ای          
طبقه کارگر و مردم در مقابل رژيم          

و جريانات باند سياهی و                            
کمونيسم .  تروريست قرار گيرد       

کارگری در اين دوران بايد در              
راس سازماندهی شبکه ها و                   
نهادها و ارگانهای مختلف مردم           
برای تامين امنيت خود در محالت  
و مناطق و کارخانه ها و                             
همينطور ايجاد سازمان نظارت و      
کنترل مستقل مردم بر توزيع                  
نيازهای پايه ای جامعه قرار                   

اردوی آزادی و برابری           .  گيرد
بايد در اين دوران تعيين کننده                 
بتوانند با خارج کردن قدرت از             
کنترل رژيم اسالمی سنگرها و             

. مناطق آزاد و ايمن ايجاد کند                 
سازماندهی يک جنبش مقاومت           
انقالبی و توده ای برای تصرف           
هر بخشی از قدرت، دفاع از                   
جامعه در مقابل جمهوری اسالمی     
و تروريستهاى متفرقه، در                      
سطوح سياسی و نظامی، وجه               
مشخصه يک سياست فعال                       
کمونيستی برای سرنگونی                      
جمهورى اسالمى در دوران                   

 . جنگ است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
برای بميدان کشيدن بشريت                    
متمدن عليه اردوهای تروريستی        
و در دفاع از مبارزات مردم                   

کمونيسم .  ايران تالش ميکند            
کارگرى بايد در صف مقدم اين             
جدال در ايران و جهان قرار گيرد       
و به سخنگويان و رهبران جنبش         
مقابله با سياستهاى ارتجاعى و              
ميليتاريستى آمريکا و متحدينش و      
تروريسم اسالمى و جمهورى                

 .اسالمى تبديل شود

  

عليه جنگ، عليه جمهوری "
اسالمی، برای آزادى، برابری و 

 !"رفاه همگان

 

نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به 
 !تروريسم اسالمى

 

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢
١٣٨۶ 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری مخالفت با جنگ را به                               
معنی عملی و فوری    .  سرنگونی جمهوری اسالمی گره ميزند    

اين امر، هوشيار بودن در مقابل تبليغات ناسيوناليستی و                      
. ارتجاعی است که فراخوانشان دفاع از رژيم اسالمی است              

خطرناک ترين سياست برای مردم ايران در قبال اين بحران،          
سياست صبر و انتظار و گره زدن سرنوشت و آينده خود به                

تشديد مبارزه مردم براى              .  دولتهای جنگ طلب است             
سرنگونى حکومت اسالمى تنها راه اصولی برای مقابله با                 

 ،گسترش مبارزه براى آزاديهاى سياسى        .  اين سياستها است    
 بر عليه       ، برعليه آپارتايد جنسى         ،بر عليه فقر و فالکت            

سياستهاى ميليتاريستى، برعليه تروريسم اسالمى ميتواند                  
. بسرعت صحنه سياست در ايران و منطقه را عوض کند                   

مردم ايران ميتوانند پيشاپيش مردم پيشرو جهان در مقابله با              
 . تروريسم و ميليتاريسم در تمام اشکال آن قرار گيرند

 
برای آزادی و        :  عليه جنگ، عليه جمهوری اسالمی               "

 اين خط مشی و فشرده سياستی              "!برابرى و رفاه همگان      
است که ميتواند اردوی آزادی و برابری و سوسياليسم را در             
صفی مستقل و پيشرو در اين جدال نمايندگى کند و بميدان                    

  .بکشد
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اخيرأ با تصويب اليحه ارتجاعی         
و لمپنی اسالمی مبنی بر حمايت            
از خانواده توسط مجلس سرمايه           

 خيلی از مرتجعين      ،داری اسالمی 
اسالمی را برای آينده اسالم                      

. نگران کرده و بر خود ميپيچند             
زهرا رهنورد يکی از اين                          
مرتجعين است که اين روزها به            
اين طرف و آن طرف سر ميکشد          
و ميخواهد به اصطالح خودش              
تمام جنايتهايی که تاکنون اسالم             
ناب محمديش و خط اماميش بر              
سر مردم و خصوصا زنان اعمال        
داشته است را توجيه کند و به                   

تازگی .  گردن سردمداران بيندازد    
بعد از تصويب اليحه ارتجاعی             

 در نامه ای خطاب      ،قانون خانواده 
اين :  "به مجلس چنين مينويسد            

اليحه متاسفانه برچسب اسالمی           
خورده و در ادامه می گويد در                
دولت نهم و دهم با چه استنادی                

 ٥٥ ماده   ٦ و بند    ٢٢؛٢٤؛٢٥مواد  
در اليحه حمايت خانواده گنجانده         

روح آيات  :  شده است؟ و ميفرمايند   
قران و هم شواهد تاريخی حاکی            
از آن هست که آيات مرتبط به چند        
همسری ناظر به زمانه ايست که           

 حاکمان  ،حرم سراهای شهوترانها   
و طبقات  مرفه بيداد ميکرد و                  
آيات فوق برای مهار چند همسری       
است نه توصيه و حکم چند                        
همسری وساير خوش گذرانيهای         

 ".مرتبط

 

زهرا رهنورد کمر بندش را سفت        
کرده که از اسالم ناب و قوانين               
ارتجاعيش دفاع کند و آنرا                         

"  معصوم و حامی انسان     ،رحمان"
اما نمی دانم خانم             .  نشان دهد    

رهنورد که برای دفاع از اين                   
قوانين ارتجاعی و برای دفاع از           

 با شواهد تاريخی    ،آن بخود ميپيچد  
جنايتهای اسالم چه خواهد کرد و          
چگونه بر آنها سر پوش خواهد               

 گذاشت؟

 

از زمان روی        !  خانوم رهنورد   
کار آمدن رژيم وحشى و ضد زن          

 

 خانم رهنورد کدام آيات؟ کدام شواهد تاريخی؟
 در جواب زهرا رهنورد در خصوص قوانين اصالح خانواده

 

 روزبه بيات

اسالمى تان که انقالب                           
آزاديخواهانه و برابری طلبانه       

 ،مردم ايران را سرکوب کرد          
از زمانی که اوباشان خط                   
امامی و انجمنهای امام                         
زمانيتان  حمالت خود را به              
مردم آزاديخواه و خصوصا             
زنان آغاز کرد و سايه شوم                
اسالم سياسی بر جان و مال               

 برای مردم        ،مردم حاکم شد       
 ،ايران خصوصا زنان بجز فقر     

 توهين و      ، بی خانمانی     ،تحقير
تجاوز از اسالم نابتان چيز                 

اين .  ديگری عايد نشده است         
ديگر وقاحت ميخواهد که سياه        
را سفيد و سفيد را سياه جلو                 

شما ميخواهيد با زيرکی       .  دهيد
تمام تبعيض های فاحش                       

 سال    ١٤٠٠اسالمتان را که           
است در حق زنان روا داشته            
نه به خود اسالم بلکه به اين               
شخص و آن شخص نسبت                 

بايد متذکر شوم که تالش      !  دهی
 مردم آزاديخواه و      ،بيوده نکنيد 

 طبقه کارگر          ،برابری طلب    
ايران و خصوصا زنان خوب          
می دانند که اسالم منشاء و                 
سرچشمه تمام اين ستم ها و                

 . جنايت هاست

 

قانونهای اليحه ارتجاعی                   
خانواده و کل قوانين ارتجاعی        
جمهوری اسالمی از همان                
قرآن و اسالم محمدى و نهج              
البالغه امام علی تان گرفته               
شده و تمام اين قوانين متکی بر        
استثمار و آپارتايد جنسی و                
توجيه کردن و قانونی کردن             
عشرت کده ها و حرم سراهای        
پيغمبرتان و امامانتان و هم                
اکنون نيز سردمداران و                      
شکنجه گران جمهوری                       
اسالميتان است که ادامه                      
دهندگان همان اسالم محمد                

حکومت شما اگر              .  هستند
ميتوانست ايران را افغانستان          

اين زور زنان     .  طالبان ميکرد  
و آزاديخواهان و وصله ناجور       
بودن اسالم به جامعه ايران بود      

١۶٧شماره   

که تا همين حد با اجراى اين قوانين           
 . ترمز زده است

 

فاکتهايی که در زير می آورم تائيدی       
بر قوانين به اصطالح اصالح                     
خانواده که تماما از قوانين ضد زن          

 . اسالم گرفته شده است

 

زنان کشتزار شمايند برای کشت به         
هرگاه مباشرت   .  آنها نزديک شويد     

آنان خواهيد و برای ثواب ابدی                   
چيزی پيش فرستيد و از اهللا بترسيد          

. و بدانيد که نزد او خواهيد رفت                 
 {223سوره بقره آيه {

  

مردان را بر زنان تسلط و حق                     
بواسطه آن برتری      .  نگهبانی است  

که اهللا بعضی را بر بعضی مقرر               
 زنانيکه از مخالفت و            ....داشته و  

نافرمانی آنها بيمناکيد بايد نخست پند      
دهيد و از خوابگاهشان دوری جوييد    
در صورت نافرمانی آنها را به زدن       

 { 34سوره نساء آيه {. تنبيه کنيد

  

ای پيغمبر ما زنانی را که مهرشان           
را ادا کردی بر تو حالل کرديم و               
کنيزانی که به غنيمت خدا تو را                  
نصيب کرد و ملک تو شد و نيز                   
دختران عمه و دختران خالو و                    
دختران خاله آنها که با تو از وطن             
خود هجرت کردند و نيز زن مومنه         
ای که خود را به رسول بی شرط و           
مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش           
مايل باشد، که اين حکم مخصوص          
تو است و نه مومنان که ما حکم                   
زنان عقدی و کنيزان ملکی مومنان         
را بعلم خود بيان کرديم، اين زنان             
را همه بر تو حالل کرديم بدين                    
سبب بود که بر وجود تو در امر                  

. نکاح هيچ حرجی و زحمتی نباشد          
 {50سوره احزا ب آيه {

  

تو ای رسول هر يک از زنانت را             
که خواهی دوستش موخردار و هر          
که را خواهی به خود بپذير هم آن               

را که از خود راندی اگرش                      
خواندن باز بر تو باکی نيست، اين  
بهر و شادمانی دل و روشنی ديده         
آنهاست و هرگز هيچيک بايد                 
محزون نباشند بلکه به آنچه ايشان       
را عطا کردی هميشه خشنود                  

 {51سوره احزاب آيه { ....باشند

  

اميد است که اگر پيغمبر شما را             
طالق دهد اهللا زنان بهتر از شما            

. به جايتان با او همسر کند                         
مسلم،مومن،مطيع، پرهيز کار             

. مهاجر و انصار، بيوه يا باکره             
 {5سوره تحريم آيه {

 

زنان را بر شوهران حقوق                       
مشروعی است چنانچه شوهران         
بر زنان ليکن مردان را بر زنان           

 آيه     .....فزونی و برتری است            
 : سوره بقره281

.....  

اگر مديون سفيه و فقير است و                
صالحيت امضا ندارد ولی او به           
عدل و درستی امضا کند و دو تن          
از مردان را به گواه آريد و اگر              
دو مرد نيابيد يک تن مرد و دو               
زن هر که را طرفين راضی                   

توجه کنيد که   ...  (شوند گواه گيرند  
حتی گواهی دادن زنان مشروط            
بر اين است که دو مرد يافت                     

 )نشود

  سوره نساء2آيه 

 

اگر بترسيد که مبادا در باره                     
يتيمان مراعات عدل و داد کنيد              
پس آن کس از زنان را به نکاح              
خود آريد که شما را نيکو و                       

دو يا سه    .  مناسب با عدالت است     
 4يا 

  سوره نساء10آيه 

 

حکم خدا در حق فرزندان شما اين       
است که پسران دو برابر دختران         

 ارث برند

  سوره نساء11آيه 

 

سهم ارث شما مردان از ترکه                 
زنان نصف است در صورتی که         

و سهم    ....  آنان را فرزند نباشد         
ارث زنان          

١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ربع ترکه شما مردان است

  سوره نسا18آيه 

 

ای اهل ايمان برای شما حالل نيست که زنان را              
يعنی اگر   (به اکراه و به جبر به ميراث گيريد                   

اکراهی در کار نبود آنان را نظير يک کاال می                 
 )توانيد به ارث ببريد

  سوره نسا34آيه 

 

 

 اينها فقط گوشه اى از آياتی بودند            ،خانم رهنورد 
در قرآن وجود     "  ارج و قرب زنان      "که درباره     

تمام .  کتابهاى ديگر و احاديت بجاى خود           .  دارد
بند بند آيات قران و احاديث اعمه اطهارتان ضد              

مگر نه اينکه امام اولتان علی               .  زن می باشد     
زنان پيش  .  ميگويد هرگز با زنان مشورت نکنيد        

. از اسالم منزلتی بيشتر از پس از اسالم داشتند               
پس گناه را به گردن اين آخوندها و دولت نهم و                 
دهم نيندازيد که آنها کاری به جز پيروی از                         

و به پيروی از همين        .  دستورات قرآن نمی کنند     
قوانين الهی است اين قوانين ضد زن اصالح                     
خانواده تصويب شده است و به پيروی از همين              
قوانين الهی است که سه دهه ستم بر مردم ايران              

 . خصوصا زنان اعمال می شود

 

زهرا رهنورد و ديگر جماعت اسالم دگرانديش             
خمينى چى و نيروهای نان به نرخ روز خور و                
ناسيوناليستهای پرو غرب که برای ادامه استثمار         

 ،جامعه احتياج به دستگاه مذهب و آخوند دارند               
اين را خوب بدانند که ما و مردم نميگذاريم اين                 

جنبش .  بساى مفتخورى و جنايت سرپا بماند                 
کمونيسم کارگرى هر نقطه سازشى را درهم                    

 ، برابر  ،ميشکند و تا برقراری يک دنيای آزاد               
بدون جهل و خرافه و برقراری يک دنيای                          

  *.شايسته انسان به مبارزه خود ادامه خواهد داد

 

خانم رهنورد کدام آيات؟ 
 ...کدام شواهد تاريخی 

١۶٧شماره   

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  

 ! اسالمى براى خودش مهم باشد

 

و "  آذربايجانى"و  "  کرد"و  "  بلوچ"و  "  بهائى"و  "  يهودى"براى کمونيسم کارگرى اما آزادى       
و هويتهائى که هر روز توسط عده اى مورخ و جامعه شناس قلم به مزد کشف                    "  اقليتها"انواع  

 نبش قبر در شجره شناسى و بازيابى هويتهاى کاذب        ،و جلوى ويترين سياست قرار داده ميشوند 
 آزادى آنها در گرو رهائى      ،ادارى با اين نقطه عزيمت نيست       –و تعريف حق در سيستم سياسى      

بودن را  ...  و  "  آذربايجانى"و  "  کرد"و  "  بلوچ"و  "  بهائى"و  "  يهودى"از وضعيتى است که       
در دنياى امروز بازتوليد ميکند تا حاکميت سرمايه و ارتجاع سياسى و فکرى و فرهنگى را بر                  

 . *ميلياردها کارگر و انسان محروم تحکيم کند

 

 " يهودى تبار"
 ...در دادگاه سوسياليسم اسالمى راه توده 

 برابرى و رفع تبعيض 
 

ارگرى و يک                  برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم ک
ام                                ظ دن ن رچي ا ب د ب اي ه ب ى است ک ست ي اصل بنيادى جامعه آزاد سوسيال

ردد                      رار گ رق ه دارى ب اي عيض سرم رى   .   طبقاتى، استثمارگر و پر تب راب ب
وقى و                کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابرى حق
ر                     ان را در ب صورى افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آن

صادى،        .   دارد ت مرو اق برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قل
ا است                 ان انسان ه ي قط در حقوق                .   اجتماعى و سياسى م ه ف رى ن راب ب

ادى و                           ات و مواهب م کان رخوردارى از ام سياسى، بلکه همچنين در ب
اعى و                                 م اه اجت گ اي راد در ج رى اف راب محصوالت تالش جمعى بشر، ب
ات                  اسب ن مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در م

ن حال                 .   مادى متقابل انسان ها با يکديگر      ه در عي ى، ک ست برابرى کموني
راد و                    ه اف وع هم شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى مختلف و متن
ا              شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ه

ه        .   به طبقات امکان پذير ميشود     جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامع
  .اى برابر و آزاد باشد

 

  ،آزادى زن
معيار آزادى هر 
!جامعه است  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راه توده در ميان طيف ملى                       
اسالمى طرفدار جمهورى اسالمى     

جالب از اينرو    .  پديده جالبى است   
که رکورد دار انحطاط سياسى و           
چکيده انحطاط سوسياليسم اسالمى     
است که تا ديروز مريد استالين و          
خروشچف و برژنف و موئتلف             

 و     ،جريان اسالمى خمينى بود            
 سينه     ،امروز بيشتر از ديروز            

ضديت "و  "  اسالم رحمانى "چاک  
" امام خمينى با انجمن حجتيه                   

 .  است

 

براى يک کمونيست و مارکسيست     
 حتى براى يک ليبرال      ،سهل است 

کالسيک و يک سکوالر ليبرال             
مهم نيست دستگاه دين چند صد              
فرقه و سکت دارد و تمايزات آنها         

اين متدولوژى کالبد              .  چيست
شکافى ارتجاع سياسى تاريخا در        
خدمت پختن تئورى تحبيب يک             
جناح ارتجاع و موئتلف شدن با              
سياست و قدرت طبقه حاکم بوده            

بنا براين بحث برسر                  .  است
اختالفات سکتهاى اسالمى و                   
مذهبى را به مورخين و                                
کارشناسان مذاهب واگذار کنيم و         
يادمان باشد که توده ايسم در ايران       
با همين ديدگاه همواره متحد                     
جمهورى اسالمى از طريق                     
حمايت از يک جناح آن بوده                     

اينجا بحث برسر يک                 .  است
استدالل کهنه و پوسيده راسيستى          
است که مغز سوسياليسم اسالمى          
راه توده و خود جمهورى اسالمى        
و طيفى از راستهاى ناسيوناليست        

ضديت با       :  اسالم زده است            
 "!يهودى تبارى"

 

راه توده در تبليغاتش در حمايت            
از خمينى و بعدتر جريان دو                     

 ،خرداد و بعدتر موسوى و شرکا          

  ،ستون آخر
 

 " يهودى تبار"
 در دادگاه سوسياليسم اسالمى راه توده

 

 سياوش دانشور

و افشاى رقبا در جناح راست           
 با حساسيت ويژه اى         ،افراطى

افشا ميکند که مثال فالن مهره          
حکومتى از رئيس جمهورى تا       
آخوند فالنى تا ميلياردر فالنى         

بوده است و يا با     "  يهودى تبار "
نگرانى در مورد ديگرى                    

بايد اميدوار بود تبار     "ميگويد؛  
؟ در اين     "!يهودی نداشته باشد    

تبار "شجره شناسى تشخيص          
اين و آن براى     "  اصيل اسالمى 

منزه "و    "  خوارج"پاکسازى    
حکومت اسالمى از         "  کردن

 البته استاد        ،"يهودى تباران   "
مورخ راه توده عبداهللا شهبازى      

تنها در  "  يهودى تبارى .  "است
بارگاه شيعه اثناعشرى و دادگاه     
سوسياليسم اسالمى راه توده             

 ،نيست که تحت تعقيب است             
حتى بخشا در ميان راستهاى            
پنتاگونيست و ناسيوناليست              

 وقتى ميخواهند      ،هاى اسالمى  
 ،عليه نفوذ مارکس حرفى بزنند    

مارکس يهودى تبار      "ميگويند   
اين اواخر خود       "!  بوده است   

جمهورى اسالمى و عواملش          
در مورد منصور حکمت شايع       

فرزند يک     "کرده بودند که             
 "!    خانواده متمول يهودى است

 

اگر در چهارچوب دمکراسى          
کسى ياد کنند    "  تبار"غربى از    

ايرانى "و مثال بگويند فالنى             
 منظورشان           ،است"  تبار

ضرورتا سلب امتيازى از وى        
نيست و بيشتر منعکس کننده            
راسيسم نهادى در نظام سياسى       

است "  اروپا محور  "و ادارى      
که زير سايه مولتى کالچراليسم      

اما تحت   .  بعضا افسار ميگسلد    
يهودى "حکومت اسالمى اتهام      

بالفاصله بعنون معيارى     "  تبار
براى تشخيص عدم صالحيت         

١۶۶شماره   

جاسوس   "،بودن"  غير خودى   "و    
و شاخصى براى سرکوب          "  بودن
" يهودى تبار    "ضديت با          .  است

. جوهر راسيسم اسالمى است                     
ها منعکس  "  يهودى تبار "ضديت با    

کننده تمايالت آنتى سيميتيستى است        
که يک رگه اساسى تبليغات                           

در ايران البته تنها        .  فاشيستى است  
با خطر مرگ و         "  يهودى تبارى  "

اتهام جاسوس آمريکا و موساد                    
 بهائى بودن و                   ،روبرو نيست      

مسلمان نبودن و کمونيست بودن نيز      
مفسد فى  "همواره شمشير داموکلس     

روى سرش    "  ملحد"و    "  االرض
عليرغم جار و             .  آويزان است      

جنجالهاى کوته فکران سوسياليسم          
 راه توده و احمدى نژاد                ،اسالمى

در واقع کل      .  اينجا به هم ميرسند        
جمهورى اسالمى و موئتلفين سياسى     
اش با همين متر و معيار مشترک به        

تفاوتهايشان ثانوى       .  هم ميرسند      
واقعا .   اشتراکاتشان ميچربد       ،است

چه فرقى ميکند که تفاوت فرقه هاى        
ظهور امام   "اسالمى در باره تبئين         

چيست؟ اين شايد روزى در        "  زمان
دستور جانبى علم بررسى چرائى            

 اما براى ما       ،مسخ بشر قرار گيرد      
ضد دين ها و ماترياليست ها و اته             

اگر بايد به آن    .  ئيست ها ثانوى است   
پرداخت به دليل سمى است که                     
امروز در قلمرو سياست تزريق                

 .  ميکند

 

" يهودى تبارى "و اين استدالل ضد       
راه توده و سوسياليسم اسالمى با                
استدالل خود دولت اسرائيل در                  

دولت نژادپرست  .  ماهيت يکى است   
را "  فلسطينى تبارى   "اسرائيل هم       

" تروريست"فى النفسه جرم و                    
ميداند و فلسطينى را قابل کشتن آنهم        

. بصورت مجازات دسته جمعى                
همان استدالل و سياستى که فاشيسم         
هيتلرى در مورد يهوديان بکار برد         

امروز در عمل پرچم دولت                     
. اسرائيل عليه فلسطينى ها است          

تکليف دولت اسرائيل و توجيه               
جنايات اش عليه فلسطينى ها                  

اما کسانى که            .  روشن است     
مخالفت با سياستهاى نژادپرستانه       
و جنايتهاى دولت اسرائيل را به            

و کارگران و    "  يهودى"ضديت با    
مردم منتسب به يهود ارتقا                        

 درست مانند راستهاى              ،ميدهند
افراطى در غرب که مخالفت با             
تروريسم اسالمى را به مخالفت با       

و تهاجم راسيستى به      "  مسلمانان"
کارگران و مهاجرين ارتقا                        

 از نظر سياسى همراه با           ،ميدهند
دولت اسرائيل و راست افراطى           
در غرب و جمهورى اسالمى و            

. طالبان يک جا ايستاده اند                        
سوسياليسم اسالمى راه توده و               
شرکا از اين گنداب نشخوار ميکند    
و دراين چهارچوب ارتجاعى                
 .  راسيستى شمشير اسالمى ميکشد

 

يا "  نژاد آريا  "در جامعه اى که          
و "  تبار يهودى "يا  "  تبار اسالمى "

هر نوع اصل برترى مذهبى و              
 ،قومى و نژادى حکم ميراند                   

اقليت قومى و         "کارخانه توليد         
 منشا انواع ناسيوناليسم         ،"مذهبى

 و کوره     ،و جريانات ضد جامعه      
تخاصماتى است که خطرناک               
ترين دشمن براى طبقه کارگر و           
مردمى است که براى مستقر                  
کردن آزادى و برابرى و رفاه                

 . همگان تالش ميکنند

 

تهاجم حکومت اسالمى به هر                
 ،کسى که چيزى ديگر ميگويد               

تهاجم به شهروندان جامعه و                   
گوشه اى از سياست سرکوب                 

پاسخ اين سياست        .  آزادى است   
حکومت اسالمى نفى و درهم                 
کوبيدن ماشين و نظام سرکوب              

راه توده را با پرچم ضد              .  است
در کنار         "  يهودى تبارى         "

دايناسورهاى اسالمى در حکومت     
شان "  يهودى تبار "عليه برادران    

در انجمن حجتيه به حال خود                  
اين جنگ فرقه هاى             .  بگذاريم

اسالمى است که ميتواند در سنت         
 سوسياليسم 

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

١٩صفحه   


