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  سياوش دانشور 
 

 

 وحشت آنها، 
 !قدرت ما

 

همين يکماه پيش بود که عناصر متفرقه اردوی راست تر          
پشت سرهم    "  اصولگرا"حکومت اسالمی موسوم به             

رهبرشان "  نغز"موعظه ميکردند و در باره سخنان                  
" جذب حداکثری و حذف حداقلی         "خامنه ای راجع به          

همان روز ما گفتيم عاقبت اين فرمايشات           .  منبر ميرفتند 
ملوکانه اسالمی به همان نتيجه ای خواهد رسيد که بار                 

دعواهای درون حاکميت تشديد خواهد شد و           .  اول رسيد 
ديگر کسی درون حکومت هم برای            .  همينطور هم شد    

پشم کاله آقا       .  و سخنانش جديتی قائل نيست            "  رهبر"
دولت ساز خودش را ميزند، مجلس اوباش          .  ريخته است 

مجلس "!  در راس امور  "را هيچ کاره ميداند و خودش را     
پاسخ دندان شکن ميدهد و تذکر جمعی و تهديد به                              

" بنی صدريزه  "آن يکی از         .  استيضاح رئيس جمهور     
رئيس قوه قاتليه موسم به قضائيه معلم              .  شدن ميترساند  

ادبيات رئيس جمهور ميشود و تذکر ميدهد که با ادبيات               
از برادران   !  باشد"  متين و فاخر    "لمپنی حرف نزند و         

الريجانی تا باهنر و توکلی و مطهری و ديگران هر که                
به فراخور حالش به احمدی نژاد حمله ميکنند و احمدی               

جناب رهبر هم مرتب     .  نژاد همه شان را به هيچ ميگيرد        
 .ژست ميگيرد و توصيه ميکند اما کی است که گوش کند

 

مانور و جدل لفظی و هميشگی باندهای اسالمی را نبايد             
جدی گرفت چون امری برسر قدرت و ثروت و بقای                    

آنچه که در اين ميان قابل           .  نظام منحوس اسالمی است      
ديدن است اينست که راس حکومت اسالمی هم نميتواند              

حکومت ازهم    .  جنگ باندهای اسالمی را کنترل کند               
پاشيده شده است، اتوريته و اعتبار نهادهايش برای                         

٢صفحه خودی ترين خودی ها زير سوال               

 يادداشت سردبير

ريک     ،انفجار مهاباد :  در صفحات ديگر   ى              ، کارگران جنرال الکت ات ب ران روغن ن ارگ  ک
ران شرکت واحد          ، کارگران مشاوره برداشت   ،بهشهر ارگ ن              ، ک ي ان زم ان سازم ن ارک  ک

 ... و ، قطعنامه عليه گرانى و فقر، اکتبر عليه مجازات اعدام١٠ روز ،شناسى تهران

 : جدال جناحهای رژيم اسالمی
 ؟"سپاه در مقابل آخوندها"

 

 ٣صفحه على جوادى                                               

 

 سخنرانی هما ارجمند 
  تورنتوـ آانادا، سپتامبر١٣ تظاهرات 

 براى يك سيستم آموزشی واحد و سكوالر
 

  ١١صفحه 

 

 چرا پناهندگی؟
 

 ١٢صفحه پدرام نو انديش             

 

 کمپين عليه اعدام در ايران 
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 ٨صفحه 

 

تزهای بنيادی حزب 
 " حکمتيست"

 

 ١٣صفحه سياوش دانشور                 

رئيس دانا تحت فشار 
 کمونيسم منصور حکمت

 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ايجاد حداقل انسجام درون        .  است
حکومتی برای وقت خريدن و                 
تخفيف بحران به يک معضل جدی  

دم به دقيقه تهديد     .  تبديل شده است   
را "  سران فتنه      "ميکنند که             

ميگيرند و زندان ميکنند و روز             
توبه کنيد و             "ديگر سفرای             

ديگر .  راه می اندازند     "  برگرديد
در اين حکومت مردم ناراضی که       
سهل است دايناسور آخوندهای تا          
مغز استخوان مرتجع هم مورد               

در باال ميجنگند و           .  تعرض اند   
دندان به هم نشان ميدهند و در                  

. پائين از مردم قربانی ميگيرند             
آنچنان وحشتی سراپای حکومت          
را فرا گرفته که هر روز با توطئه         
و تمهيدی وسائل توجيه کشتار و           

به خودشان  .  اعدام راه می اندازند    
و آينده شان اطمينان ندارند                        
ميخواهند نشان دهند هنوز ميتوانند     

 .بکشند و سرجايشان هستند

 

اما وحشت حکومت عليرغم                    
سبعيت اسالمی اش بروشنى                    

ميخواهند با حذف       .  نمايان است   
سوبسيدها و سياست فقر و فالکت         
شديد طبقه کارگر هم درد بی                    
درمان اقتصاد ورشکسته شان را         
التيامی بدهند و هم با سالح فقر                
طبقه کارگر را در جستجوی نان           

اما هر بار که       .  به اسارت بکشند    
ميکنند که از فالن             "  استخاره"

روز طرح را اجرا ميکنيم ناگهان        
کابوس مشتهای گره کرده و فرياد        
سهمگين جمعيت وسيع گرسنگان        

اين .  را در مقابل خود ميبينند               
وحشت حکومتی از اجرای طرح        
رياضت اقتصادی انعکاس وحشت    
از طبقه کارگری است که به خاک       
سياه نشانده شده است و بطور                  
واقعی ديگر چيزی برای از دست        

ميدانند بحدی         .  دادن ندارد        
نارضايتی های اجتماعی تلمبار            
شده است که فرق نميکند چه                     

اگر .  واقعه ای چاشنی انفجار شود     
بتوان در دانشگاه را تخته کرد و            
سروش نامی را برای کشتار به              
دانشگاهها اعزام کرد اما نميتوان         
در صنايع را گل گرفت و                            

 

 وحشت آنها،  
 ...قدرت ما 

کارگران را دسته جمعی                     
لذا تظاهر به          .  اخراج کرد    

قدرت و استحکام ميکنند،                   
سخنگويان و مزدوران سرمايه     
اندرباب شوک اقتصادی                     
وراجی ميکنند و همزمان از            
عواقب آن ميترسند و وحشت           
شان را به همديگر انتقال                     

يک جا ميروند شعار        .  ميدهند
ميدهند و دنيا را بمصاف                     
ميطلبند و يکجا پيام مذاکره                

هر جای اين حکومت       .  ميدهند
را که ورانداز ميکنيد تصويری     
جز تالشی و انشقاق، بی                      
اعتباری اجزا و کل حکومت،         
باال کشيدن اموال و رو شدن             
دزديها، سرکوب و آماده باش،        
اعدام و تهديد به اعدام،                         
تروريسم و قتل عام، و                          
همزمان وحشت از سرنگونی         

 . را نمی بينيد

 

اين حکومت که نميتواند                      
خودش را جمع و جور کند                 
چطور ميتواند کارگران و                  
اکثريت مردمی را مجاب کند           
که کارد به استخوانشان رسيده        
است؟ چطور ميتواند روز                 
دوش اختناق سياه اسالمی و             
ماشين اعدام رکورد فقرو                   
فالکت را بشکند و هنوز سرپا         
باشد؟ سرکوب همواره برای           
دوره ای جامعه را محتاط                   

. ميکند اما بحران را حل نميکند   
تا امروز هرچه از دست شان           

اعدامهای .  آمده انجام داده اند        
دسته جمعی و روزانه صدها           
نفر، حکومت نظامی مستمر،         
تحمل نکردن حتی مسلمان های     
مرتجع و آدمکش پاره تن                    
رژيم، و بی اعتباری مطلق               
نظام اسالمی حتی در درون             
خوديها همه تشديد بحران                   
حکومت اسالمی را نشان                   

جامعه نيز اين وحشت        .  ميدهد
عميق را در سراپای اين نظام          

. ميبيند و مترصد فرصت است      
مولفه .  چيزی عوض نشده است   

های اساسی بحران حکومتی           

١٧١شماره   
سرجايشان هستند و هر روز تشديد          

بحران اقتصادی و تشديد          .  ميشوند
آن، زمينگير شدن اقتصاد مملکت و       
تعطيلی وسيع مراکز صنعتی و                  
بيکارسازيهای ميليونی، تاثيرات             
مخرب تحريمهای اقتصادی بر                  
معيشت طبقه کارگر و مردم                         
زحمتکش، گرانی و تشديد فقر و                
گرسنگی، و چشم انداز وخيم تر                 
شدن وضعيت معيشتی دهها ميليون        

.  بحران سياسی را تشديد ميکنند     ،نفر
اين واقعيت سر سخت يعنی ناتوانی         
حکومت برای مواجهه با پيامدهای         
سياست رياضت اقتصادی است که         
خود را ديکته ميکند و عليرغم                    
اشتهای اژدها وار سرمايه برای                
اجرای سياست رياضت اقتصادی           
دست و پايشان را به لرزه افتاده                  

ما از همان ابتدا تاکيد کرده            .  است
. بوديم که اين طرح قابل اجرا نيست       

بدليل وضعيت کنکرت حکومت و           
ناتوانی اش در مقابل پيامدهای                    
اجتماعی آن و نه بدليل نخواستن                
سرمايه داران و حکومت اسالمی            

 .              شان

 

بحران جمهوری اسالمی همه جانبه       
و فلج کننده است و تشديد بحران در         
هر قلمرو به تشديد بحران در کل               
حکومت و الجرم تشديد جدال جناح        

طبقه ما،    .  های آن منجر ميشود           
 بايد در پس       ،اردوی بردگان مزدی    

وحشت حکومت سرمايه قدرت خود      
بايد به اين قدرت       .  را جستجو کنيم    

واقعی متکی شويم و آنرا سازمان             
بايد عليه    .  دهيم و بميدان بياوريم         

گرانی و فقر و راهزنی سرمايه                  
داران اسالمی ايستاد و اين طرح               
رياضت اقتصادی را با حکومت               

بايد .  رياضت و جنايت درهم بکوبيم     
همه جا دسته جمعی از پرداخت                 
قبض های آب و برق و گاز امتناع            

بايد عليه هر نوع توجيه گرانی      .  کنيم
و چاپيدن مردم به اعتراض دسته              

نه فقط بايد مانع شد     .  جمعی برخيزيم 
که کاالهای مورد نياز را با قيمت              
چند برابر بفروشند بلکه پرچم رفاه          
همگانی را برافرازيم و دولت را               
موظف به تهيه امکانات تحصيل و           
آموزش رايگان، ارائه نيازهای                 

طبقه کارگر و مردم زحمتکش              
. متناسب با سطح دستمزدها کنيم         

بايد اعالم کنيم که هيچ دولتی حق         
ندارد بخاطر چرندياتی مانند                  

رشد اقتصاد     "و     "  منافع ملی    "
 ،و نسخه رياضت کشی            "  ملی

طبقه کارگر و ميليونها خانواده             
کارگری را به فقر و گرسنگی               

اين ثروتهای نجومی    .  محکوم کند 
و باد آورده در دست سرمايه                   
داران و حکومت انگلی شان                   
محصول کار و توليد طبقه کارگر       

ما کارگران بدهی ای به             .  است
کسی نداريم و از کسی گدائی                  

دولتی که نميتواند                .  نميکنيم
معيشت کارگر و خانواده کارگری     
را تامين کند بايد گورش را گم                

طبقه کارگر و حکومت               .  کند
کارگری تضمين ميکند که تمام             
آنچه را که بورژوازی قادر به               
تامين آن نيست به بهترين و وسيع        

 . ترين شکل تامين کند

 

جمهوری اسالمی هر روز بيشتر       
از ديروز در باتالق بحران همه            

اين .  جانبه اش فرو ميرود                   
حکومت بدون تالشی به اندازه              

اين حکومت  .  کافی موثر نمی افتد    
را بايد انداخت و اين در توان                  

کليد .  طبقه کارگر متشکل است         
پيشروی متشکل شدن عليه فقر و         
گرسنگی و سازماندهی مقاومت و     
اعتراض انقالبی در مقابل                        
سياستهای حکومتی است که                   
تصور قدرت اعتراض طبقه ما            
آن را در وحشت عميق فرو برده          

بايد قدرتمان را دريابيم،           .  است
سازمانهای توده ای و شورائی              
مان را همه جا برپا کنيم، سالح              
اعتصاب و اعتراض و امتناع از         
پرداختن قبضها را بدست گيريم،         
در حزب ضد حکومت اسالم و             
سرمايه، حزب اتحاد کمونيسم               
کارگری متشکل شويم، و برای            
تعيين تکليف نهائی با حکومت              
مرتجع اسالمی فقر و فالکت و              
برپائی جامعه آزاد کمونيستی                

 . *  بميدان بيائيم
 

 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٩

  رفاه، برابرى،آزادى
!حق مسلم ماست  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مدتی است که يک تحليل و تبيين           
سياسی از جدال و کشمکش ميان           
بخشهای متفاوت جناح راست                 
رژيم اسالمی به تصوری رايج در      
بخشهايی از اپوزيسيون راست و         

اسالمی و     –محافظه کار و ملی         
همچنين در بخشهايی از جامعه              

اين کشمکش بر     .  تبديل شده است    
" سپاه"اساس تخاصم فرضی ميان     

اين .  استوار است   "  آخوندها"و    
تبيين متعاقبا به نتايج سياسی و                
سمت گيری های معينی نيز منجر        
ميشود که ماحصل آن دفاع از                 

" جناح"آخوندها در مقابل    "  جناح"
 .سپاه است

  

در يک بررسی عمومی از جدال          
جناحهای رژيم اسالمی در شرايط      
کنونی بايد به نکات معينی در اين         

آيا چنين تبينی     .  راستا اشاره کرد    
بيانگر واقعيت کشمکشهای درونی    
باندهای جناح راست است؟ چرا           
چنين تبيينی؟ به واقعيت                               
کشمکشهای کنونی درون جناح             
راست و برجسته شدن نقش سپاه           
چگونه بايد نگريست؟ بعالوه به            
چند سئوال جانبی نيز بايد                           

آيا پروژه کنار گذاشتن        :  پرداخت
آخوندها يک امکان در            "  آرام"

تغيير و تحوالت جناحهای رژيم            
اسالمی است؟ آيا رژيم اسالمی             
بدون دستگاه مافيايی آخوند قادر           

 به بقا و حفظ تعادل خود است؟ 

 

 مولفه های تحليلی

سپاه "معموال گفته ميشود که                    
امروز "  پاسداران انقالب اسالمی    

به يک نيروی تعيين کننده و                      
مستقل در جناح راست رژيم                    

نيرويی .  اسالمی تبديل شده است       
که دارای منافع سياسی و                            

و از   .  اقتصادی ويژه خود است        
قرار جريانی هم در سطح                          
حاکميت اسالمی نماينده سياسی و        
اقتصادی نيرويی است که در سپاه       

. پاسداران گرد آورده شده است             
حضور برخی از نيروهای سپاه            
در کابينه احمدی نژاد و يا قرار              

 

 : جدال جناحهای رژيم اسالمی
 ؟"سپاه در مقابل آخوندها"
 على جوادى

گرفتن برخی از عناصر سابقا         
سپاهی در استانداريها و                       
فرمانداريها داليلی در دفاع از        

از طرف    .  اين تحليل هستند       
ديگر بدست گرفتن برخی از            
قراردادهای تجاری و يا                      
واگذاری برخی از صنايع                  
دولتی به بخشهايی از سپاه از           
قرار داليل غير قابل انکار                 
وجود اين نيرو به مثابه يک               
نيرو و جناح مستقل در صفوف      
جناح راست رژيم اسالمی                 

 .است

  

اما مبانی اين تحليل به اين                   
در .  محدوده خالصه نميشود       

اين تحليل سپاه پاسداران نه تنها      
دارای منافع سياسی و                            
اقتصادی ويژه خود است بلکه        
از قرار نيرويی برای کنار                
زدن و يا حاشيه ای کردن                    

آخوندها در    "  اليه"جريان و       
. حکومت رژيم اسالمی است          

ميگويند سپاه مدعی است که             
آخوندها انقالب اسالمی را                
رهبری کردند اما سپاه برای            
استقرار و حفظ حکومت                     

و از   .  است"  جنگيده"اسالمی   
قرار اکنون سهم خود را از                
چپاول اموال مردم و ثروت              

ميگويند .  اجتماعی ميخواهد      
بعضا .  اکنون دوره ماست           

احمدی نژاد را نماينده اين                  
جناح و تعرض سپاه برای                  
تصرف قدرت سياسی رژيم             

 .اسالمی ميدانند

  

اين تحليل به استنتاجات معين و      
ويژه ای هم در اپوزيسيون                 
راست محافظه کار و جريانات       

. اسالمی منتج ميشود        –ملی    
حزب مشروطه اين اقدام را              

همه جانبه ميداند و        "  خطری"
اعالم کرده اند که در مقابله با           
آن حاضرند از دستگاه مافيايی       

در حکومت          "  روحانيت"
اين تحليل   .  اسالمی دفاع کنند     

در عين حال يک رکن                           

١٧١شماره   
 –امروزی تحليل جريانات ملی                 

اسالمی و توده ايستی از                                   
کشمکشهای درون جناح راست                 

در بررسی و نقد اين     .  حکومت است 
 :تحليل به چند مساله بايد اشاره کرد

 

 جايگاه سپاه در جناح بنديهای رژيم

 سپاه پاسداران يک نيروی مستقل  -١
سياسی و اقتصادی قائم به ذات در            

. درون حاکميت رژيم اسالمی نيست     
يک رکن حاکميت رژيم اسالمی               

اصلی ترين نيرو و ابزار              .  است
. حفظ و بقای رژيم اسالمی است               

همان نقشی را بطور مثال ايفا ميکند       
که گارد جمهوريخواه صدام حسين          
و يا گارد جاويدان رژيم شاه ايفا                  

اين ارگانها جرياناتی هستند      .  ميکرد
که در دفاع از حکومت معينی شکل        

 رسالت و فلسفه               ،داده شده اند         
وجوديشان حفظ رژيم سرکوبگر              

الصاق .  حاکم و مورد نظر است             
نوع خاصی از سياست و فلسفه                   
حکومتی به اين جريان به معنای               
فراتر رفتن از واقعيت وجودی و              
موجوديت سياسی اين ارگان                        

 .سرکوبگر است

  

سپاه يک نيروی يکدست و                   -٢
منعکس کننده و        .  يکپارچه نيست   

بازتاب دهنده گرايشات متفاوت در         
. حاکميت رژيم اسالمی است                      

دستجات متفاوت سپاه دارای تعلق            
. سياسی جناحی خاص خود هستند          

اما راس و ستون فقرات اين جريان          
امروز تحت کنترل دار و دسته                    
خامنه ای و راس حاکميت رژيم                 

انتصابات .  اسالمی قرار دارد             
سياسی و تغيير و تحوالت اخير در          
سپاه تماما تحت فرماندهی خامنه ای       
صورت گرفته اند و فرماندهی سپاه        
اساسا در زير مجموعه اختيارات             

قرار دادن    .  خامنه ای قرار دارند         
منافع مستقل سياسی و اقتصادی                
برای سپاه و رسالتی در تقابل با                  

و يا واليت فقيه برای اين      "  آخوندها"
جريان با واقعيات وجودی و آرايش        
سياسی و سلسله مراتب حکومتی              
رژيم اسالمی بهيچوجه خوانايی               

اقدامات و عملکرد سپاه تمام        .  ندارد
تحت کنترل باند خامنه ای و شرکاء         

 . قرار دارد

 

بعالوه سپاه يک ارگان نظامی و                
کودتای نظامی توسط     .  مذهبی است  

نيروی نظامی يک واقعيت                      
وجودی اين ارگانها در کشورهای      

اما نيروی  .  استبداد زده بوده است    
نظامی در تاريخ حاکميت سياسی        
در ايران عمدتا به غير از جريان         

 يک جريان اخته و              ،رضا شاه   
از چهارسو دامنه   .  عقيم بوده است  

مانورش به همين داليل کنترل و          
"محدود شده است       عدم دخالت    . 

يک پايه       "  سپاه در سياست            
جلوگيری از سمت گيری سياسی        
و جناحی اين جريان در دوران              
شکل گيری آن و در زمان خمينی        

از اين رو آخوند در تار و              .  بود
. پود دستگاه سپاه تنيده شده است          

سپاه فلسفه وجوديش حفظ و بقای         
ابزارش هم   .  رژيم اسالمی است     

سرکوب بمنظور تامين اين هدف         
 .است

 

قرار داده شدن برخی از                   -٣
عناصر سابق سپاه در پستهای               
متفاوت حاکميت سياسی نشان               

ارتجاع اسالمی    "  سپاه"تعرض    
برای تصرف قدرت سياسی در            

. حاکميت رژيم اسالمی نيست               
نشان به ته ديگ خوردن کفگير             

راست "  وفادار"عناصر سياسی      
برای اداره امور جاری در                       
حاکميت سياسی رژيم اسالمی               

و از طرف ديگر نشان               .  است
تالش بخشهايی از جناح راست             
برای گسترش نقش نيروهای اين         
ابزار سرکوب در پروژه بقای               

جناح راست   .  رژيم اسالمی است    
ميداند که بدون ابزار سرکوب               
يک روز هم نميتوانند بقای ننگين        

. حکومت اسالمی را تامين کنند           
از اين رو سهيم کردن بيشتر                    
بخشهای مختلف عناصر کليدی            
اين ارگان در کل حاکميت سياسی       
رژيم اسالمی اقدامی در جهت               
استراتژی جناح راست برای حفظ      

حاکميت 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . رژيم اسالمی است

 

همانطور که جناح اصالح طلب            
حکومتی بمنظور تامين شرايط             
بقای حاکميت اسالمی به دنبال               
گسترش پايه های رژيم اسالمی             

 –در صفوف جريانات ملی                      
همواره تالش کرده    .  اسالمی است 

است اين نيروها را در زير چتر             
خود چه در زمان دوم خرداد و در        

 جناح  ،دوران جنبش سبز بسيج کند   
راست حاکميت هم بمنظور پيشبرد     
سياست قمه کشی و بستن شمشين          
خونين اسالم نيازمند حفظ و اتکاء        
همه جانبه به نيروی سپاه                            
پاسداران در فعل و انفعالت                      

 .سياسی حکومت اسالمی است

  

واقعيت وجودی جمهوری             -۴
اسالمی ايران چنان با جريان                   

در "  آخوند"و  "  روحانيت"مافيايی  
هم تنيده شده است که تصور                     
حاکميتی اسالمی بدون آخوند دور       

به اين اعتبار بعضا     .  از ذهن است  
ميتوان حکومت اسالمی در ايران       

آخوندی   –را حکومت  اسالمی           
آخوندها در راس اکثر قوا و      .  ناميد

نهادهای حاکميت رژيم اسالمی            
اين ويژگی ها به            .  قرار دارند   

حکومتی اسالمی بدون آخوند و يا        
آخوند در حاشيه امکان پايداری             

اگر چنين    .  بسيار ضعيفی ميدهد      
شکل حکومتی در عراق يا در                
نوار غزه و پاکستان و افغانستان           
ميتواند يک واقعيت سياسی باشد           
در ايران تحت حاکميت رژيم                  
اسالمی از احتمال بسيار ضعيفی         

 . برخوردار است

 

بعالوه کدام پروسه سياسی ميتواند      
آخوندها را از حاکميت سياسی               
حذف و به يا به کناری بزند و                   

و "  آرام"بتواند اين پروژه را               
طی "  تکانهای شديد سياسی  "بدون  
واقعيت اين است که آخوند در . کند

جامعه ايران يک پديده منفور و              
مردم .  مورد انزجار عموم است        

 

 : جدال جناحهای رژيم اسالمی 
 " ...سپاه در مقابل آخوندها"

علی العموم از اين پديده                       
هر پروسه سياسی که      .  متنفرند

منجر به کنار زده شدن علنی و        
عملی اين جريان از حاکميت            
سياسی شود از جانب جامعه             
بمثابه سيگنالی بمنظور تعرض     
به بساط آدمکشی آخوندها و              
کل حکومت اسالمی تعبير                

اين پروسه ای است    .  خواهد شد 
که بخشهای مختلف رژيم                   
اسالمی عالوه بر عدم نيت فاقد       
ظرفيت و توان الزم برای به            

 .سرانجام رساندن آن هستند

 

از طرف ديگر دستگاه مافيايی       
در ايران هم يک       "  روحانيت"

جريان يکدست و يکپارچه                
هزار پارچه و چند تکه       .  نيست
همانطور که ما شاهد            .  است

" درجه اول  "وجود آخوندهای     
در حمايت از جريان اصالح            
طلب حکومتی و جريان                       

 باندهای ديگر      ،موسوی بوديم  
رژيم اسالمی هم در برگيرنده         

" روحانيت"جناحهای مختلف        
در تعريف تعلق سياسی و                   

 .جناحی خود هستند

  

فراهم کردن امتيازات               -۵
اقتصادی برای نهادهای مخلتف  
سپاه پاسداران را نه به معنای           

اين "  قشری"منفعت خاص و        
ارگان در تمايز با ساير جناح           
ها و باندهای رژيم اسالمی                
بلکه اساسا به معنای اهرمی             
در تقسيم ثروت اجتماعی و               
دسترنج جامعه در ميان خودی       
ها و نيروهای حافظ رژيم                   

رژيم .  اسالمی ارزيابی کرد        
اسالمی با تبديل سپاه به ارگانی      
که نقش اقتصادی هم عهده دار        
است از يک طرف توانسته               
است سهمی از غارت اموال             
مردم را در اختيار نيروی                  
سرکوب رژيم اسالمی قرار             
دهد و از طرف ديگر توانسته          
است سرنوشت اين افراد را              
عالوه بر سرنوشت اين نهاد             

١٧١شماره   
هر چه بيشتر به سرنوشت رژيم                

يک فاکتور در      .  اسالمی گره بزند     
اين چهارچوب سرنوشت ارتش در         

. دوران پايانی حکومت شاه است             
ارتش پس از يک دوره سرکوب                
اعتراضات مردم به سرعت دچار           

بطوريکه توان  .  شکاف و انشقاق شد   
مقابله خود را با جنبش سرنگونی              
طلبانه توده های مردم عمال از                    

جناح راست رژيم             .  دست داد      
اسالمی بمنظور عدم مواجهه با                 
چنين شرايطی در سپاه تالش کرده          
است که الگوی متفاوتی از نيروی           

قرار دادن    .  سرکوبگر بدست دهد      
امتيازات و امکانات مالی ويژه                   
برای بخشها و افراد اين ارگان                    

. اساسا در خدمت چنين اهدافی است       
اين الگو از زمان رفسنجانی در                 
دستور کار رژيم اسالمی قرار                   
گرفت و در دوران احمدی نژاد از            

همين .  شتاب بيشتری برخوردار شد    
 هر چند به درجاتی             ،الگو را هم      

 در ارتباط با وزارت                           ،کمتر
اطالعات و امنيت رژيم اسالمی به         

 .پيش بردند

  

جناح بنديها و آرايش جريانات            -۶
. رژيم اسالمی اساسا سياسی است           

آرايش درونی رژيم را در هر دوره        
بايد اساسا با معضالت پيشاروی               

واقعيت .  رژيم اسالمی ارزيابی کرد    
اين است که مساله محوری رژيم              
اسالمی حفظ و تداوم و بقای خود               

رژيم اسالمی با مردمی                .  است
مواجه است که حکم به سرنگونی             

خواهان سرنگونی اش    .  اش داده اند   
هستند و خيزش توده ای در يک                 
سال و نيم گذشته گوشه ای از                        
موجوديت جنبش سرنگونی طلبی           

مقابله با اين     .  مردم در جامعه بود       
واقعيت مبنای شکل دهی جريانات          

هرگونه .  درون رژيم اسالمی است      
تبينی از جناحهای رژيم اسالمی که         
مبانی پايه ای خود را از اين واقعيت   
عظيم شروع نکند به اصلی ترين              
حقيقت سياسی جامعه نپرداخته                  

 . است

 

اگر امروز سپاه پاسداران و                          
ارگانهای سرکوب مستقيم اين رژيم        
نقش برجسته تری در فعل و                          

 اين   ،انفعاالت حکومتی ايفا ميکنند       
واقعيت نشان تضعيف موقعيت رژيم     
اسالمی در جامعه و  کمرنگ شدن          
نقش ساير نهادهای رژيم در                         

شرايطی است که سرنوشت                    
حکومت به اعتراضات مردم                 
وابسته شده است و به خيابانها                

اتکاء هر چه       .  کشيده شده است      
بيشتر رژيم اسالمی به سپاه و                 
نيروی اصلی سرکوبش را اساسا        
در اين چهارچوب بايد مورد                   

رژيم در      .  ارزيابی قرار داد          
مواجهه با مردم ناچار شده است           
آرايشی مناسب در شرايطی که با        
حکم مرگ روبرو است را بخود          

 .بگيرد

  

قرار دادن سپاه در مقابل                   -٧
يک رکن تبيين              "  روحانيت"

سياسی جريانات اصالح طلب              
حکومتی از تغيير و تحوالت                  
حکومتی و ابزاری در خدمت                
تعرض به جناح احمدی نژاد                   

جناح راست برای حفظ            .  است
موقعيت خود و رژيم اسالمی                 
دست به تصفيه های وسيعی در             
درون سپاه زد و برخی از                          
نيروهای مدافع جناح اصالح                 
طلب را از پستهای کليدی اين                 

فريادهای .  جريان کنار گذاشت        
اصالح طلبان و تکرار اين                       

سپاه در      "سياست خمينی که                
کارآيی "  سياست دخالت نميکند       

چندانی در مقابله با اين تعرض              
. جريان راست در حاکميت نداشت    

سپاه در  "از اين رو تضاد فرضی       
با اين  .  را علم کردند  "  مقابل آخوند 

اميد که بتوانند بخش عمده دستگاه       
آخوند را در وحشت از حذف در          

 .کنار خود قرار دهند

  

در "  آخوند"سياست دفاع از         -٨
يک سياست تماما      "  سپاه"مقابل   

آن جرياناتی که      .  ارتجاعی است  
اسالمی و يا     –در اپوزيسيون ملی    

جريانات مشروطه خواه به دنبال         
چنين سياستی هستند نه تنها                      
ضديت خود را با مردمی به                     
نمايش ميگذارند که برای برچيدن      
کل بساط اسالم و حکومت                        
اسالمی و آخوند و سپاهی و ساير        
اجزاء اين کابوس سياه به ميدان            
آمده اند بلکه قابليت خود را در               
قرار گرفتن در کنار کثيف ترين           
نهادهای جامعه ايران نشان                     

اين سياست تنها يک بی         .  ميدهند
آبروئی و افتضاح سياسی برای            
مبلغين و مدافعين آن بدنبال خواهد      

  *.داشت
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گرايش .  جامعه قطبی شده است         
چپ جنبش ملی اسالمی بناگزير           
دارد با گرايش راست اين جنبش،         
با جريان اصالح طلب حکومتی           

در اوضاع    .  خط کشی می کند          
تالطم سياسی، در شرايط بحران          
سياسی عميق يا در دوران                         
انقالبی، جامعه قطب بندی های             

در .  عميق تری را طلب می کند           
چنين شرايطی مرکز حاشيه ای             

جامعه ميان چپ و             .  می شود    
در چنين   .  راست قطبی می شود       

مردم چپ را جستجو         "شرايطی   
می کنند، چون چپ نماينده عدالت        

  ".خواهی است

 

از اين رو است که مدافعين پر و             
پا قرص رژيم اسالمی که خود را         
چپ می دانند، جرياناتی مثل                    
حزب توده که از روی                                  
خودشيرينی برای رژيم اسالمی           

می "  تربچه پوک "کمونيست ها را  
ناميد، خود را خالصانه متعلق به           

می دانست و زمانی که " خط امام "
کمونيست ها را بطور دستجمعی          
بدار می آويختند و اجساد شان را           

ها زير خاک        "  لعنت آباد   "در    
مدفون می کردند، با رژيم                          
همکاری می کرد، اکنون خود را         

تاريخ .  به چپ منتسب می دانند           
 !همواره تکرار می شود

 

فريبرز رئيس دانا يکی از اين                 
. بازيگران کمدی تاريخ است                  

ايشان مدافع رژيم اسالمی بوده              
در زمان زمامداری                 .  است

رفسنجانی مورد تحسين قرار                 
گرفته و جايزه هم دريافت کرده             

از زمان عروج جنبش دو          .  است
خرداد، به خط اصالح طلبان                   

آقای .  حکومتی تعلق داشته است        
رئيس دانا اکنون که جامعه قطبی          
شده و حتی کبک نماها نيز ديگر            
قادر به دفاع از اين رژيم نيستند و         
مردم با شجاعت بی سابقه ای                   
برای سرنگونی آن به ميدان آمده          
اند، دست در کوله پشتی                              

 

رئيس دانا تحت فشار کمونيسم 
 منصور حکمت

 

 آذر ماجدی

خويش کرده و        "  شترمرغی"
و سوسياليستی    "  چپ"هويت    

 . خود را به رخ می کشد

 

از راديکاليسم سخن می گويد و      
تغيير "در مصاحبه با سايت             

بمناسبت "  برای برابری          
چهارمين سال تشکيل کمپين             
يک ميليون امضاء، به خط                
محافظه کارانه حاکم بر کمپين        

دو سال پس از         .  نقد می کند     
واقعه، پس از آنکه ما                             
کمونيست های کارگری در              
همان زمان خود خط تظلم                   
خواهی حاکم بر کمپين و به                
دست بوسی مجلس اسالمی               
رفتن را نقد کرديم، بياد می                
آورد که تظلم خواهی از                       
حکومت راست روی است و           
در صحبت از حقوق زن ياد              
رزا لوکزامبورگ و انقالب              

پديده جالبی     .  اکتبر می افتد        
 !است

 

که معلوم   (فريبرز رئيس دانا         
نيست چرا مصاحبه کننده او را      

) فعال کارگری می نامد                      
رهبری سنتی ملی اسالمی                

محافظه "کمپين را بخاطر                 
در "  تظلم خواهی  "و   "  کاری

درگاه حکومت مورد نقد قرار         
به گرايش چپ درون     .  می دهد 

کمپين نقد می کند که چرا در             
آن زمان بيانيه ای در نقد اين             

"حرکت نداده است     من نديدم   . 
بيانيه ای از جانب کمپين بيايد          
و محکوم کند، رفتن تظلم به              
ظالم را جلوی مجلس؛ که بنيان       

 ".گذار قانون قصاص است

 

يکی نيست بپرسد، شما که                 
اينقدر مفتخريد که از اولين                
امضاء کنندگان کمپين و                      
شرکت کننده در اجالس های           
اوليه آن هستيد، شما چرا در آن       
زمان اين حرکت را نقد                         

١٧١شماره   
نکرديد؟ آيا به اين خاطر نيست که            
شما بنا به سنت جاافتاده پدران تان            
متعلق به حزب باد هستيد؟ اين ما               
کمونيست های کارگری طرفدار              
خط منصور حکمت بوديم که                       
سياست تظلم خواهی در درگاه                    
حکومت و شرفياب شدن فعالين                 
کمپين به حضور نمايندگان مجلس           
اسالمی را مورد نقد قرار داديم و              
گفتيم که اين حرکت جنبش حقوق              

 .زن را به عقب می برد

  

آقای رئيس دانا نيز بر اين امر                      
: واقف است و از همين رو می گويد       

تعدادی از افراد محافظه کار که              "
مسأله شان خط و ربط های حقوقی           

مثل حق طالق يا ارث        .  جريان بود 
اين خواست ها           .  و ديه برابر          

از .  برايشان اساس بود و نه تاکتيک      
نمونه های آن می توانم به رفتن                  
پيش آقای صانعی، پيغام دادن به                
دفتر آقای منتظری و يا ديدار از                 
خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نام         

حرکتی که راه پيدا کرد به               .  ببرم
کسی که خود از پايه گذاران اصلی          
ترين نظام ها سرکوب و فشار و                 

اين محافظه کاری         .  خفقان است    
اين تا  .  ديگر يک روش ساده نيست      

مغز استخوان آن جريان نفوذ                       
.دارد همه اين ها باعث شد که              ... 

کسانی که از منصور حکمت حرف        
می زدند، ما را تمسخر کنند که                    
ديديد عاقبت کارتان به کجا                            

گفتگوی سايت تغيير برای           (."  رسيد
برابری با فريبرز رئيس دانا بمناسبت           
چهارمين سالگرد کمپين يک ميليون               

 ) .امضاء

 

رئيس دانا از همان ابتدای مصاحبه         
بشدت تحت فشار راديکاليسم                       
آزاديخواهانه و برابری طلبانه                    
منصور حکمت و مدافعين خط او             

برآشفته در مورد کمونيست         .  است
کسانی که  : "های کارگری می گويد    

از همان ابتدا شروع به ذهن خوانی         
و رديابی کردن فکرها و آيه نازل             
کردن از کتاب کاپيتال و از آن که              
باالتر از مارکس و انگلس می                     
دانستند، از منصور حکمت گفتند و         
معتقد بودند نبايد کاری کرد چون              
همکاری با اين کمپين آينده                             

 ".خطرناکی دارد

 

برخی از  "در پاسخ به اين سوال که        
فعالين کارگری معتقدند مطالبات              

کمپين يک ميليون امضا حداقلی           
رئيس دانا چنين پاسخ می         "  است
"دهد اين ديگر لوس بازی های         : 

 سال    35.  فعاالن کارگری است      
است که حزب کمونيست کارگری     
در آن طرف مرزها نشسته و حاال      
درباره حلورده موضع گرفته                 
است و گفته پسرش حلورده                     
دوست ندارد و نمی تواند فارسی          
حرف بزند و ميهن هم چيز بدی             

من .  است و بايد جهان وطن بود          
نمی دانم چرا نمی رود برای                   

اين خود را      .  نيجريه مبارزه کند    
دور .  نماينده طبقه کارگر می داند      
  ".و بر ما اين افراد زياد هستند

 

مملو "  کوچه بازاری  "اين پاسخ      
از حرص و غضب عوامانه تمام         

دکتر فريبرز   "فضل و دانش آقای      
رئيس دانا، اقتصاددان و                            
پژوهشگر مسائل اجتماعی،عضو     
کانون نويسندگان ايران و از                   

" همراهان فعالين کارگری و زنان    
اين بی بضاعتی   . را برمال می کند 

سياسی، تئوريک و ادب معمول           
اما .  اجتماعی ارزش پاسخ ندارد       

يک نکته مهم در مورد موجوديت       
گسترده جنبش کمونيسم کارگری        
در جامعه و فشار روزافزون                  
سياسی اين جنبش و ما کمونيست         

 –های کارگری بر جنبش ملی               
اسالمی، بر جريانات اصالح                
طلب حکومتی و اپوزيسيون پرو        

 .رژيم را کامال آشکار می کند

  

فريبرز رئيس دانا عقب افتادگی           
اخالقی ذاتی جنبش ملی      -فرهنگی

اسالمی شرق زده ايران را در          –
همين مصاحبه کوتاه، در شرايطی     
که باصطالح دارد از آزادی و               
برابری زن و مرد دفاع می کند             

"بی مهابا برمال می کند           حزب . 
توده با تمام ايرادها، پايه گذار                 

جنبش 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زنان توده ای    .  کارگری زنان بود   
در ميتينگ حزب، پستان های                
خود را بيرون آورده و به نوزادان       

مرضيه .  خود شير می دادند               
اسکويی رويکرد جنسيتی نداشت؟     
يا اشرف دهقان کور جنس بود؟ يا        
تمام زنانی که در جنبش های                    
چريکی و در سازمان مجاهدين             
خلق در روزهای نخست کار                   
خود، يا زنانی که در راه آرمان              
خود جان دادند؛ همه اين ها جامعه       
سوسياليستی می خواستند و کور          

سوسياليست ها   .  جنس هم نبودند     
پيام آور آزادی و برابری زنان               

اما من دفاع از هم جنس            .  هستند
 ".را برنمی تابم... گرايی

 

جنبش "همين تصور عاميانه از            
و تمام دستاورد       "  کارگری زنان   

زنان در ميتينگ     "حزب توده که       
حزب، پستان های خود را بيرون         
آورده و به نوزادان خود شير می          

اين دکتر و            " ذهنيت            ،"دادند
نام .  را نشان می دهد     "  پژوهشگر

بردن از زنان چريک و مجاهد               
بعنوان فعالين جنبش آزادی زن             
گواه ديگری از بی ربطی ايشان            

زنان .  به جنبش آزادی زن است          
مجاهد و چريک مبارزان سياسی         
عليه رژيم شاه بودند ولی تا آنجا             
که به جنبش آزادی زن و                             
سوسياليسم مربوط می شود، در            
بهترين حالت به جنبش پوپوليستی       
ضد غربی و شرق زده تعلق                     

جنبشی که با آل احمد و             .  داشتند
فاطمه زهرا احساس همخونی                
بيشتری ميکرد تا با رزا                               
لوکزامبورگ، آلکساندرا                           
کولونتای، کالرا زتکين و اينسا             

و باالخره شرق زدگی            .  آرماند
زمخت و عميق آقای رئيس دانا با         
موضع آخرشان ديگر بهيچوجه            

ايشان با   .  قابل پنهان کردن نيست      
افتخار و عصبانيت کاسب بازاری      

دفاع از هم       "اعالم می کند که             
اين ."  جنس گرايی را بر نمی تابد       

موضع نه تنها از نظر اخالقی و             
فرهنگی بشدت عقب مانده است،          
نه تنها هيچ ربطی به آزاديخواهی        

 

رئيس دانا تحت فشار کمونيسم 
 ...منصور حکمت 

و برابری طلبی کمونيستی                
ندارد، بلکه در کشوری که                

هم "  جرم"انسان ها را به                
جنس گرايی اعدام می کنند،              
موضعی از نظر سياسی                      
ارتجاعی است که ايشان را در        
کنار رژيم اسالمی قرار می              
دهد و مدافع اين اعدام های                 

 .ضد بشری

 

" کور جنس  "آيا سوسياليسم      
 است؟

مصاحبه کننده، مونا محمد زاده     
اين سوال را در مقابل رئيس             

"دانا قرار می دهد              بسيار : 
شنيده ام که گفته می شود در              
فعاالن کارگری و فعاالن چپ         
رويکرد جنسيتی بسيار کم                 

گاهی نيز فراتر از    .  رنگ است 
آن، عده ای می گويند متفکران       
چپ و فعاالن کارگری                          
کورجنس هستند و معتقدند آن          
هنگام که ما جامعه ای                           
سوسياليستی داشته باشيم،                  
برابری و عدالت برای همه               
است و نيازی به پرداختن                   
مجزا به مسائل زنان وجود                

رويکرد شما چگونه          .  ندارد
 "است؟

 

رئيس دانا يک پاسخ مشخصه         
چپ سنتی به اين سوال می                 

مطمئن نيستم که مونا             .  دهد
محمد زاده يا خوانندگان اين              
مصاحبه از اين پاسخ چيز                  
زيادی دستگيرشان ميشود يا            

اما بعنوان يک کمونيست     .  خير
کارگری و يک فعال قديمی               
جنبش آزادی زن عالقمندم که         

اين .  به اين سوال پاسخ گويم          
سوال موضوع بسياری از                 
مباحث و مجادالت جنبش                   
حقوق زن و فمينيستی و جنبش        

. چپ و سوسياليستی بوده است      
 80 تا          60بويژه در دهه               

ميالدی اين بحث يک موضوع       
هميشه حاضر مباحث تئوريک      
جنبش فمينيستی و سوسياليستی     

١٧١شماره   
تالش های تئوريکی از       .  بوده است  

هر دو طرف انجام گرفته که موضع       
 .خود را توضيح داده يا توجيه کنند

 

را همين جنبش           "  کور جنسی     "
فمينيستی منتقد جنبش چپ و جوامع        
باصطالح سوسياليستی ابداع کرده         

اين جنبش هيچگاه ايدئولوژی      .  است
صريح بورژوايی و مردساالر حاکم      

کور "در جامعه سرمايه داری را             
آنرا .  نخوانده است          "  جنس

مردساالر، زن ستيز يا سکيست                
اما از آنجا که                   .  ناميده است      

مارکسيسم مدافع آزادی و برابری            
زن و مرد است، اما اين خصلت با            
پراتيک و ايدئولوژی حاکم بر                     
کشورهای باصطالح سوسياليستی و     
جنبش چپ و احزابی که تحت نام              
کمونيست در کشورهای مختلف               

 ،فعاليت می کردند تطابق نداشت              
کور "مارکسيسم و سوسياليسم را             

اين تالشی تئوريک   .  خواندند"  جنس
برای پاسخگويی به اين تناقض بود،       
از جانب برخی که ضد کمونيست             
بودند، تالشی مذبوحانه، از جانب            
سوسيال فمينيست ها، تالشی                        

 .مستاصالنه

 

منصور حکمت بعنوان تئوريسين و       
ليدر سياسی جنبش کمونيسم                          
کارگری اين تناقض را بروشنی                

جوامعی که به      .  توضيح داده است     
جوامع سوسياليستی معروف شده             
بودند، سوسياليست نبودند، سرمايه        

احزاب و      .  داری دولتی بودند           
جريانات چپ و کمونيستی وقت هم         
متعلق به گرايشات مختلف                             

در .  بورژوايی و ناسيوناليست بودند    
کشورهای باصطالح جهان سوم،            
مثل ايران، اين جريانات تحت                     
حاکميت پوپوليسم قرار داشتند، ضد       
غرب و بشدت عقب مانده، آقای                 
رئيس دانا نيز به همين گرايش و                

يکی از       .  جنبش متعلق است             
درافزوده های گرانقدر منصور                
حکمت بيرون کشيدن مارکسيسم و          
جنبش کمونيستی از زير آوار                      
ايدئولوژی و جنبش چپ و                              

تبيين .  رفرميستی بورژوايی است       
تئوريک او از جامعه شوروی و                
انحراف انقالب اکتبر در مسير                   
ناسيوناليسم بورژوايی بروشنی                
پاسخ بسياری از اين تناقضات را              

 .می دهد

جنبش کمونيسم کارگری و حزب              

کمونيست کارگری تحت رهبری        
منصور حکمت آزاديخواهی و             
برابری طلبی مارکسيسم و                       
کمونيسم را در تئوری، سياست،         
برنامه و پراتيک بروشنی باثبات        

يک دنيای     "به برنامه         .  رساند
نوشته منصور حکمت،          "  بهتر

رجوع کنيد تا دفاع قاطعانه ما را          
اين .  از برابری زن و مرد دريابيد     

برنامه مترقی ترين و پيشروترين       
سند دفاع از آزادی و برابری زن         

حتی افراطی ترين     .  و مرد است    
مدافعين فمينيست نيز در بيانيه              
هايشان تمام اين مطالبات را طرح      

تجربه فعاليت ما فعالين    .  نکرده اند 
کمونيست کارگری گواه مسلم اين       

 .مدعا است

  

با توجه به اين مباحث ميتوان                  
ضديت و خصومت فريبرز رئيس      
دانا را با منصور حکمت و                       

. کمونيسم کارگری درک کرد               
فشار راديکاليسم آزاديخواهانه و         
برابری طلبانه کمونيسم کارگری       
حکمت نه تنها بر او، بلکه بر کليه    

اسالمی   –گرايش چپ جنبش ملی     
و جريانات باصطالح چپ مدافع         

. رژيم اسالمی سنگينی می کند             
بويژه که اکنون ناگزير شده اند بر       
وسعت اين جنبش در جامعه ايران      

بعالوه ايشان يک         .  اقرار کنند    
سابقه شخصی نيز با کمونيسم                
کارگری و حزب کمونيست                     
کارگری تحت رهبری منصور            

 .حکمت دارا است

  

ايشان بيش از ده سال پيش حزب          
کمونيست کارگری را متهم به               
پول گرفتن از دولت اسرائيل                  

اين حرکتی بسيار شنيع و           .  کرد
نه تنها يک دروغ      .  ارتجاعی بود 

بزرگ بود، بلکه در جامعه ای که       
تحت نظام اسالمی قرار دارد و             
ارتباط با اسرائيل با شکنجه و                 
اعدام پاسخ می گيرد، اين چراغ           
سبزی به رژيم بود که فعالين اين          

. حزب را بی مهابا به قتل برساند         
حدود ده سال پيش وقتی رئيس               
دانا برای سخنرانی به خارج                   
کشور آمد، با اعتراض وسيع                  
فعالين حزب مواجه شد و عمال              
مجبور شد از اتهامات خود عقب          

 .بکشد

 

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سخنی با فعالين راديکال کمپين            
 يک ميليون امضاء

اين گفتگو بيانگر آنست که کمپين         
از جانب فعالين چپ خويش،                    
فعالين چپ جنبش حقوق زن و                
جنبش های اجتماعی ديگر تحت           

عملکرد راست برخی    .  فشار است 
از فعالين سرشناس اين کمپين که          
در سطح رهبری اين جريان قرار        
دارند، بغير از دست بوسی مجلس       
اسالمی، تحرکات اخير آنها، از            
جمله، نشست های چپ و راست           
شان با زهرا رهنورد، يکی از                
ايدئولوگ های اصلی زن ستيزی         
اسالمی و انقالب فرهنگی                         
اسالمی، و پذيرش او به صفوف           
خود، مورد نقد جدی چپ قرار               

کمپين دارد موقعيت خود را     .  دارند
نسل .  در جامعه از دست می دهد        

جوان راديکال و آزاديخواه جامعه       
اين .  دارند از آن روی بر می تابند       

مصاحبه تالشی برای اقناع اين              
 .دسته است

 

فعالين چپ کمپين اگر می خواهند        
مبارزات راديکال و آزاديخواهانه      
و برابری طلبانه جنبش آزادی زن       
را تقويت کنند و به ثمر برسانند،            
بايد حساب خود را از اين راست           

بايد در مقابل   .  روی ها روشن کنند   
اصالح طلبان حکومتی موضعی         

بايد در مقابل      .  محکم اتخاذ کنند     
آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی            
موضعی روشن و راديکال داشته        

بايد بکوشند که در محل             .  باشند
کار، دانشگاه و دبيرستان و محل          
زندگى خود تشکالت راديکال                

امر .  مدافع آزادی زن تشکيل دهند     
آزادی بی قيد و شرط و برابری              
واقعی و اجتماعی زنان را در                 

اين امری    .  دستور خود گذارند       
روشن است، تا زمانيکه اين رژيم        
زن ستيز و سرکوبگر در قدرت            
است، زنان قادر نخواهند بود به            
جزئی ترين مطالبات شان دست            

سرنگونی رژيم اسالمی و         .  يابند
استقرار يک رژيم سکوالر شرط         

اما .  الزم سياسی آزادی زن است       

 

رئيس دانا تحت فشار کمونيسم  
 ...منصور حکمت 

آزادی و برابری واقعی،                     
اجتماعی و اقتصادی زنان تنها       
در يک جامعه سوسياليستی              

نگاهی به    .  امکان پذير است       
جوامع سرمايه داری باصطالح    
پيشرفته با نظام دموکراسی، از      
يکسو و سابقه طوالنی مبارزه        
جنبش آزادی زن و                                  
سوسياليستی، از سوی ديگر،         
اين حقيقت را برای ما روشن           

 .می کند

 

برنامه يک دنيای بهتر، برنامه       
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
و مطالبات گسترده و همه                   

تحقق .  جانبه آنرا مطالعه کنيد       
اين برنامه بمعنای تحقق آزادی      
و برابری واقعی جنسيتی در            

شما را     .  جامعه ايران است        
دعوت می کنم که به ما                          

سازمان آزادی زن و      .  بپيونديد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
برای آزادی و برابری زن و             
مرد قاطعانه و پيگير مبارزه            

راهی پر نشيب و            .  می کند   
آزادی و   .  فراز در پيش داريم      

برابری را آسان بدست نمی              
اما قطعا با مماشات و          .  آوريم

راست روی هيچگاه به آزادی         
با .  و برابری نخواهيم رسيد          

هم، در کنار هم و دست در                  
دست هم بسوی يک جامعه                
آزاد، برابر و مرفه به پيش                 

 !رويم
 

*** 
  

توهم به پيروزی يا       آذر ماجدی،     
 در حاشيه مذاکره            خود فريبی؟   

: فعالين زنان با مجلس اسالمی              
فعالين حقوق زن با استدالل های       "

"مختلف، از جمله      اين اليجه با      : 
خانم ." (فتوای شرعی تناقض دارد  

از اين آقايان استمداد              )  عبادی
کردند تا در اين اليحه تجديد نظر          

حقوقدان های شرکت کننده        .  کنند
قول دادند که حاضرند به                            
نمايندگان در اصالح اليحه، بويژه      
سه ماده مورد جدل، مواد مربوط         
به تعدد زوجات، صيغه و مهريه           

١٧١شماره   
روز بعد در واکنش به          ....  کمک کنند  

توسط سايت های       "  پيروزی"جنجال    
مختلف، اعالم شد که اين اليحه دوباره          

 .به صحن علنی مجلس بازميگردد

 

اين اتفاق، پيروزی بزرگ، موفقيت                
تاريخی و ترس رژيم ارزيابی شده                   

متاسفانه بايد گفت که فعالين زن          .  است
مجلس را به تسخير درنياوردند، بلکه            

از طريق استمداد و               .  تحقير شدند    
درخواست و قول دادن به اينکه خيال              
شلوغ کردن و جنجال ندارند و قسم به             
اسالم و قران، قول و وعده برخی                      
نمايندگان جناح ديگر را برای رای                  

در عالم    .  منفی به اليحه گرفته اند               
واقعيت مبارزه سياسی، اين را چه بايد          
خطاب کرد؟ توهم يا خود فريبی؟ شايد           

 هم عوامفريبی؟

 

عليرغم تمام جنجالی که برخی فعالين            
حقوق زن و رسانه های هميشه پشتيان          
دو خردادی ها به راه انداخته اند، اين              
برای زنان و جنبش آزاديخواهی زنان           
حتی يک پيروزی ساده هم نبود، چه                

اين يک     .  رسد به پيروزی تاريخی            
حرکت سازشکارانه است که در عمل           
نه به نفع زنان، بلکه به زيان آنها تمام              

اسالمی   –اين فعالين ملی       .  خواهد شد  
جنبش حقوق زن دارند با کرنش در                  
مقابل رژيم اسالمی توقعات و انتظارات    

اين حرکت و     .  زنان را پايين مياورند       
جشن پس از آن دارد به زنان ميگويد،            

رژيم اسالمی زنان     !"  سهم ما اينست    "
را به مرگ گرفته است و فعالين حقوق          

جالب .  زن به تب راضی شده اند                    
 –اينجاست که تئوريسين های ملی                   

اسالمی به اين واقعيت و نقدی که به اين 
حرکت خواهد شد، واقف اند و پيشاپيش        

نيما نامداری در   .  به استقبال آن رفته اند    
سايت ميدان زنان پس از تشويق فعالين         
زن و جمعبندی اين حرکت بعنوان يک         

: حرکت مهم و تاريخی مينويسد                         
توان به هنگام              خالصه آالم می             "

ضرورت از مطالبات حداقلی دفاع            
 ".آرد بی آنكه تقليل گرا بود

 

اگر اين حرکت تقليل گرايی نيست،            
پس چه نوع حرکاتی را ميتوان و بايد   
تقليل گرايانه خواند؟ فعالين زن پس           
از تحمل سرکوب و تحقير مداوم                  
رژيم، با هم به مجلس رفته اند، در               
سالن انتظار تحقير شده اند، عمال اين        
جاهلين و مرتجعين از گور برخاسته        
را بعنوان نمايندگان مردم خطاب                
کرده اند، درخواست و التماس کرده          
اند، از امام، امام تر شده اند و ادعا               
کرده اند که اسالم حسينی و قران و             
فتاوی شرعی با حقوق زن تناقض              
ندارد، در پاسخ مجلس اسالمی اليحه       
را موقتا به کميسيون پس فرستاده                

آنگاه جنجال براه انداخته اند و        .  است
اين اقدام را بعنوان پيروزی بزرگ و       
موفقيت تاريخی و تسخير مجلس به           

اين حرکت را     .  خورد مردم داده اند      
چه ميتوان ناميد بجز کرنش و                        
سازشکاری که بنا به تعريف و                      
خصلت حرکت، به تقليل خواست ها         
و توقعات زنان و تضعيف روحيه               
مقاومت و اعتراض توده ای منجر             

(خواهد شد؟   سايت سازمان   .  ک.ر" 
 2008.) آزادی زن

 

گفتگو نشريه ازادی زن با آذر                        
اليحه ارتجاعی خانواده،          ماجدی،     

، اسالمی  -نقدهای ارتجاعی ملی          
 .2008تابستان 

انتقاد اسالمی از اليحه      آذر ماجدی،    
مدافعين حقوق زن          !جديد خانواده    
 .2008 ژوئيه 28، !مومن تر از امام

http://
www.shahrvand.com/?

p=8722      گفنگوی نشريه شهروند
با آذر ماجدی در مورد جنبش آزادی         

 16.   زن و اوضاع سياسی جامعه          
    2010سپتامبر 

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى ،سوسياليسم” خطر“
!تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم        
در بخش اعظم      .  دنياى امروز است     

کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا         
از همان حقوق و آزادى هاى محدود         
و محقرى هم که مردان از آن                           

در .  برخوردارند محروم است                
کشورهاى از نظر اقتصادى عقب                
افتاده تر و در جوامعى که نفوذ                      
مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام                   
سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه              
عميق تر است، ستمکشى زن و                    
بيحقوقى و فرودستى او در                              
آشکارترين و زمخت ترين اشکال              

در کشورهاى       .  خودنمايى ميکند      
پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در                
جوامعى که به لطف جنبش هاى                    
مدافع حقوق زنان و تعرضات                         
سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى      
على الظاهر از بخش اعظم قوانين              
حذف شده است، زن همچنان در متن        
مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و                 
سنت ها و باورهاى مردساالرانه                 
جارى در جامعه، عمال از جهات                   
بسيار مورد تبعيض و ستم قرار                    

 .دارد

 

نفس ستمکشى و فرودستى زن                    
اما .  اختراع سرمايه دارى نيست             

سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز       
تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به           
يک رکن مناسبات اقتصادى و                        

. اجتماعى معاصر بدل کرده است                
ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز           
زن، نه در افکار کهنه و ميراث                      
فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع             
منقرض شده و پيامبران و مذاهب               
عصر جاهليت، بلکه در جامعه                      
سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز       

نظامى که به تقسيم            .  نهفته است   
جنسى انسان ها در قلمرو توليد به              
عنوان يک عامل مهم اقتصادى و                
سياسى در تضمين سودآورى                        

ايجاد انعطاف پذيرى   . سرمايه مينگرد 
نيروى کار در اشتغال و اخراج،                    
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش               
درونى در اردوى مردم کارگر،                      
تضمين وجود بخش هاى محروم تر          
در خود طبقه کارگر که پائين                            
نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را         
مقدور ميسازد و باالخره مخدوش              
کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى              
بشريت کارگر و دوام بخشيدن به                 
آراء و افکار و تعصبات کهنه و                     
پوسيده و فلج کننده، برکات                              
ستمکشى زن براى سرمايه دارى               
مدرن معاصر و از ارکان انباشت                 

اعم .  سرمايه در دنياى امروز است         
از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور             
کلى با برابرى زن خوانايى داشته                
باشد يا خير، سرمايه دارى انتهاى             
قرن بيستم بطور مشخص خود را بر         
اين نابرابرى بنا کرده است و به                    

 

 برابرى زن و مرد،
 ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

سادگى و بدون مقاومت                              
سرسختانه و قهرآميز از آن عقب       

 .نمى نشيند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
براى برابرى کامل و بدون قيد و           
شرط زن و مرد در کليه شئون                

رئوس قوانين و      .  مبارزه ميکند  
اقداماتى که بايد هم اکنون                          
بفوريت براى شروع رفع تبعيض       
بر زنان به اجرا درآيد عبارت                 

 :است از

 

 اعالم برابرى کامل و بى قيد           -١
و شرط زن و مرد در حقوق مدنى        
و فردى و لغو فورى کليه قوانين          
و مقرراتى که ناقض اين اصل                

 .است

 

 تامين فورى برابرى کامل زن       -٢
و مرد در شرکت در حيات سياسى       

حق بى  .  جامعه در سطوح مختلف    
قيد و شرط زنان به شرکت در                 
انتخابات در کليه سطوح و احراز        
و تصدى هر پست و مقام، اعم از         

. سياسى، ادارى، قضايى، و غيره     
لغو هر قانون و مقرراتى که حق           
زنان در شرکت برابر در حيات               
سياسى و ادارى جامعه را محدود        

 .ميکند

 

 برابرى کامل حقوق و                      -٣
موقعيت قانونى زن و مرد در                  

لغو امتيازات مرد بعنوان    .  خانواده
و برقرارى  "  سرپرست خانواده "

حقوق و وظايف برابر براى زن و       
مرد در رابطه با سرپرستى و                  
تربيت فرزندان، اعمال کنترل و            
مديريت دارايى ها و امور مالى             
خانواده، وراثت، انتخاب محل               
زندگى و سکونت، کارخانگى و            
اشتغال حرفه اى، طالق،                           
سرپرستى کودکان در صورت               
جدايى و تقسيم و تملک اموال                

. ممنوعيت تعدد زوجات    .  خانواده
لغو کليه تعهدات   .  ممنوعيت صيغه 

انقيادآور زن به شوهر در شرع و       
ممنوعيت برقرارى    .  سنن کهنه   

رابطه جنسى توسط شوهر با زن         
بدون تمايل او ولو بدون اعمال              

اينگونه موارد بايد در        .  خشونت
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز      

١٧١شماره   

جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و                 
ممنوعيت تحميل  .  محاکمه قرار بگيرند   

کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه                     
اعمال .  دارانه به زن در خانواده                   

مجازات سنگين براى هر نوع آزار،               
ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت        

 .عليه زنان و دختران در خانواده

 

 برابرى کامل زن و مرد در قلمرو             -٤
شمول .  اقتصادى و اشتغال حرفه اى           

يکسان قوانين کار و بيمه هاى                           
اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ نوع           

مزد برابر در ازاء کار مشابه         .  تبعيض
لغو هر نوع        .  براى زنان و مردان           

محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه              
برابرى کامل  .  هاى مختلف توسط زنان    

زن و مرد در کليه امور مربوط به                     
دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات      
و شيف کار، تقسيم کار و طبقه بندى               
مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى                       

تصويب و  .  کارگران در سطوح مختلف    
اجراى مقررات و موازين ويژه در                   
بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى                   
حرفه اى و شغلى زنان، نظير                               
ممنوعيت اخراج زنان باردار،                           
ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان          
باردار و وجود تسهيالت ويژه مورد               

 هفته    ١٦.  نياز زنان در محل کار               
مرخصى دوران باردارى و زايمان و             
يکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد        
که بايد با توافق طرفين توسط زن و                
شوهر هر دو مورد استفاده قرار                       

تشکيل هيات هاى بازرسى و           .  بگيرد
کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى                    

 .تعهدات فوق توسط بنگاه ها

 

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در           
مورد برابرى حقوق زن و مرد در                    
اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم          
از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و                  

تعقيب قانونى و مجازات      .  غير انتفاعى 
سنگين بنگاه ها و مديرانى که از اصل          
برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت                  

 .حرفه اى تخطى کنند

 

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن       
رايگان تسهيالتى نظير شيرخوارگاه ها      
و مهد کودک ها و کلوب هاى تفريحى            

تربيتى کودکان در سطح محلى که، با          -
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و              
نگهدارى از فرزندان بر زنان در                       
شرايط کنونى، ورود زنان به فعاليت              

اقتصادى و سياسى و فرهنگى در              
 .خارج خانواده را تسهيل ميکند

 

 لغو کليه قوانين و مقررات و راه         -٥
و رسم هاى دست و پاگير و عقب                 
مانده اخالقى، فرهنگى و ناموسى که      
نافى استقالل و اراده مستقل زن و              
شخصيت او بعنوان يک شهروند                

. متساوى الحقوق در جامعه است              
لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و        
نقل مکان زنان، اعم از مجرد و                    
متاهل، در داخل و خارج کشور، به            

لغو کليه قوانين و     .  ميل و اراده خود    
مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب           
لباس و پوشش، انتخاب شغل و                    

. معاشرت را مقيد و محدود ميکند             
ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و        
مردان در موسسات و مجامع و                    
اجتماعات و معابر و وسائل نقليه               

آموزش و پرورش مختلط        .  عمومى
ممنوعيت استفاده   .  در تمام سطوح     

از عناوينى نظير دوشيزه، بانو،                  
خواهر و هر لقبى که زن را به                        
اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف       
ميکند، در مکاتبات و مکالمات                    
رسمى توسط مقامات و نهادها و                 

. بنگاه هاى دولتى و خصوصى                    
ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب             
هر مرجعى اعم از بستگان و                          
اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى           
در زندگى خصوصى و روابط                         

. شخصى و عاطفى و جنسى زنان              
ممنوعيت هر نوع برخورد                              
تحقيرآميز، مردساالرانه،                                
پدرساالرانه و نابرابر با زنان در                 

. نهادها و موسسات اجتماعى                       
ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى         

حذف کليه اشارات تبعيض           .  شغلى
آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از          
کتب و منابع درسى و متقابال                          
گنجاندن مواد درسى الزم براى تفهيم    
برابرى زن و مرد و نقد اشکال                     

. مختلف ستمکشى زن در جامعه                
ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص            
جرم و واحدهاى انتظامى ويژه                     
برخورد به موارد آزار و تبعيض                 

 .نسبت به زنان

 

 تالش فشرده و مستقيم نهادهاى        -٦
ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ       

. مردساالرانه و ضد زن در جامعه             
تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى      
معطوف به کسب و تثبيت برابرى               

 .زن و مرد

 

 برنامه حزب    ،"يک دنياى بهتر   "از  
 اتحاد کمونيسم کارگرى

 

*** 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کمپين مبارزه       :يک دنيای بهتر      
عليه رژيم صد هزار اعدام بنظر          
شما چه ابعاد و زمينه هايی در                 

چگونه .  ايران ميتواند داشته باشد      
 بايد به استقبال اين کمپين رفت؟

 

 مدتها است         :نسرين رمضانعلی    
مردم ايران به استقبال مبارزه                 

در چند ساله    .  عليه اعدام رفته اند     
اخير ما شاهد اعتراضات زيادی          

مردم .  عليه احکام اعدام بوديم            
سيرجان يک نمونه اند که                           
اعداميان را از چوبه های دار                  

 چوبه هاى اعدام            ،پايين کشيدند   
اسالمى را آتش زدند و زد و                      
خوردهای شديدی بين مردم و                 
نيروهای سرکوبگر رژيم پيش              

يا تجمع بزرگی که در شهر           .  آمد
سنندج عليه حکم اعدام آقای                      

همچنين تجمعاتی که      .  زمانی بود  
مرتب در مقابل اوين و زندانهای          

بخشا ما    .  ديگر در جريان است        
شاهد بوديم کسانی که محکوم به            
اعدام بودند و رژيم جنايتکار                   
اسالمی تالش داشته از احساسات        
خانواده و بستگان مقتولين استفاده        

اعدام را بنام مردم         تا بساط      کند   
اما موارد زيادى بوده که     .  برپا کند 

خانواده ها به محکومين رضايت          
دادند و نگذاشتند که حکم اعدام               

ما شاهد کمپينهای          .  اجرا شود    
مختلفی عليه اعدام بوديم که در              

. داخل کشور پيش برده شده است         
بايد اشاره کرد که فعالين اين                     
عرصه تالش کردند نه تنها با کار        
آگاهگرانه در ميان مردم مبارزه           
عليه اعدام را را گسترش دهند                
بلکه صدای خانواده های اعداميان      

 .  و زندانيان دربند شدند

 

با فضای بوجود آمده عليه                          
 اين شرايط وجود       ،مجازات اعدام  

دارد که پيوند عميقی بين مبارزات      
مردم آزاديخواه عليه اعدام در                

. داخل و خارج کشور برقرار شود      
اما سوال اين است آيا مبارزات               
تاکنونی برای به عقب راندن رژيم      
صد هزار اعدام کافی است؟                     

 کمپين عليه اعدام در ايران  
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

چگونه ميشود ابعادی گسترده         
به اين مبارزات داد و چگونه            

 اکتبر را به روزی            10روز   
تبديل کرد که جانيان اسالمی            

 .برخود برلزند

 

من فکر می کنم يکی از                        
اقدامات مهم که در حال حاضر      

 اينست که    ،هم در جريان است     
خانواده های اعدام شدگان و              
خانواده هائی که عزيزانشان            

 همراه با    ،زير تيغ اعدام هستند    
خانواده های زندانيان در بند و        
با حمايت و همراهى مردمی            
که اعدام را يک اقدام                              

 در اين          ،جنايتکارانه ميدانند    
روز وسيعا در مقابل زندانها و        
بيدادگاهها و دادگستريها تجمع        

ضرورى است در اينروز    .  کنند
مردم آزاديخواه با خانواده هاى      
زندانيان و اعداميان همراه                
شوند و عليه اعدام و سنگسار           
و براى آزادى کليه زندانيان              

. سياسى صدايشان را بلند کنند        
يکصدا شعار نه به اعدام بدهند        
و مجازات اعدام را بعنوان قتل       

بگويند .  عمد دولتی محکوم کنند   
و بنويسند اگر مجرمينی در اين      
زندانها هستند که فرضا مواد           
مخدر فروختند يا دزدی کردند        

 اينها نشان   ،و يا حتى آدم کشتند     
ميدهد که مسبب اصلی اين                 
وضعيت شرايط اجتماعى اى          
است که اين حکومت ايجاد                

قربانى را ميبريد      .  کرده است  
ميکشيد و زندان ميکنيد که                 
خودتان را تبرئه کنيد؟ بايد با            
صداى بلند اعالم کرد که آدم             
عادى اگر گرسنه نباشد دزدى         

 براى سير شدن تن                ،نميکند
 مواد مخدر          ،فروشى نميکند    

اين .  نميفروشد و جنايت نميکند    
تنها سرمايه داران هستند که             
حرص و اشتهاى سيرى ناپذير       
آنها موجب ميشود که هر روز        
از کارگر دزدى کنند و هر                 
روز کارگر را در محل کار به        

 . قتل برسانند

١٧١شماره   
ترديدى نيست که امسال با توجه به          
موقعيت بحرانى که رژيم در آن                 

 فضا را نظامی خواهند         ،قرار دارد  
 خانواده ها را تهديد ميکنند و            ،کرد

فعالين جنبشهاى اجتماعى را تحت           
فشار و مورد اذيت و آزار قرار                  

تالش شان اينست که          .  خواهد داد   
با اين حال        .  اجازه تجمعى ندهند       

جاى ترديد است که در اين روز                 
تجمعاتی در مقابل اوين و زندانها              

همه نگران وضع      .  صورت نگيرد  
فرزندانشان هستند و اعدامهاى                  
وسيع اخير اين نگرانى را موجه                

لذا حتما به اشکال مختلف            .  ميکند
. تالش دارند اعتراض شان را بکنند      

مهم است که در خارج کشور نيز               
در اينروز همراه با مردم آزاديخواه        
جهان عليه اعدام بميدان بيائيم صف        
مبارزه براى لغو مجازات اعدام را         

مهم است  .  گسترده تر و قويتر کنيم       
رسانه ها در اين اينروزها به مسئله         

 با خانواده هاى              ،اعدام بپردازند    
 حداقل   ،قربانيان اعدام حرف بزنند       

صداى صدها نفرى که حکم اعدام            
باالی سرشان است را به دنيا                        

 .  برسانند

   

 چگونه ميتوان اين     :يک دنيای بهتر  
کمپين را به مبارزه فی الحال جاری        
برای جلوگيری از اعدامها و آزادی        
زندانيان سياسی و دستگير شدگان            

 گره زد؟

 

 اشاره کردم           :نسرين رمضانعلی     
. مبارزه عليه اعدام در جريان است        

کمپين عليه اعدام در روز جهانى              
عليه اعدام با تالشهاى فى الحال                 

يک حرف است که    . مردم يکى است 
سوال .  در هر گوشه زده ميشود              

اينست که چطوری ميشود رژيم                
جمهوری اسالمی را وادار به عقب         
نشينی کرد و نگذاشت بيشتر از                  
مردم قربانى بگيرد؟ بنظرم تنها و            

متشکل شدن پير   :  تنها يک راه دارد    
و جوان و زن و مرد عليه جنايت و           
قتل دولتى و ممانعت از اجراى                   

چه کسى نميداند    .  احکام صادر شده   
که هدف جمهوری اسالمی از                     
مجازات اعدام و اجراى مرتب                   

 عقب راندن مبارزات و                    ،اعدام
ما .  مرعوب کردن جامعه است             

 در      60شاهد بوديم در دهه                        
بيدادگاههای چند دقيقه ای چگونه             
هزاران نفر را به جوخه اعدام                     

نبايد در در جنايتکار بودن       .  سپردند

اين رژيم منحوس اسالمی ترديد          
اين رژيم برای بقاى خود            .  کرد

. دست به هر جنايتی ميزند                       
بنابراين تنها پاسخ در خور برای         
لغو اعدامها و آزادی زندانيان                

تنها .  سياسی متشکل شدن است         
راه نجات هزاران انسان که                     
امروز در سياه چالهای رژيم                  
هستند ايستادن در مقابل رژيم                

مبارزه عليه اعدام و آزادی      .  است
بی قيد شرط زندانيان سياسی از            
 . خواستهای کليدى اين کمپين است

 

آزادی زندانيان سياسی يکى از             
شعارهاى اعتراضات يکى دو              

آزادی .  سال اخير بوده است               
زندانيان سياسی و متوقف کردن          
ماشين جنايت اسالمى در گرو               
گسترش مبارزه عليه حکومت              
زندان و اعدام است و گسترش               
مبارزه در گرو متشکل و متحد              
 . شدن و متحدانه بميدان آمدن است

 

 فراخوان و          :يک دنيای بهتر         
تاکيدات شما برای اين کمپين به             
فعالين و دست اندرکاران مبارزه         

 عليه اعدام چيست؟

 

اولين نکته     :  نسرين رمضانعلی    
اينست که بايد صداى اعتراض             
اين فعالين در کشورى که مقام               
اول را در آدم کشتن دارد در روز        
جهانى مبارزه براى لغو مجازات       
اعدام به نحوى به گوش دنيا                     

اين مهم است که صداى            .  برسد
متفاوت عليه جنايت در ايران بلند        
شود و زمينه شنيدن آن در دنيا                

در نتيجه   .  بيشتر از گذشته است       
بايد به فکر ابتکارات متنوعى                

مثال نهادهاى عليه اعدام و           .  بود
بخشهاى مختلف مردم در کنار              
تالش براى تجمع و اعتراض                 

عليه اعدام حرف        .  بيانيه بدهند   
 مشخصا خواهان لغو                    ،بزنند

مجازات اعدام و لغو احکام صادر      
 . شده شوند

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شهريور در      ٣١عمليات تروريستى روز چهارشنبه            
 نفر و زخمى شدن بيش از         ١٢مهاباد که به کشته شدن       

 حلقه اى ديگر از خط مشى                       ، نفر منجر شد           ۵٠
که در سالهاى اخير بويژه در استانهاى       تروريستى است   

اين .  سيستان و بلوچستان و کردستان تکرار شده است           
جنايات تکاندهنده و گذاشتن خونسردانه دو چمدان مواد          

 ،انفجارى ميان زنان و کودکان و تکه پاره کردن آنان               
تنها از نيروهاى امنيتى جمهورى اسالمى و دستجات               
اساسا اسالمى و جريانات فرقه اى و ضد جامعه بر مى            

قربانيان اين تروريسم کور مثل هميشه مردم بيدفاع         .  آيد
 .  اند

 

نتيجه اين اقدامات تروريستى تشديد چرخه ترور و                    
همين امروز مصلحى وزير اطالعات            .  جنايت است  

کسانى را داد که به       "  اعدام سريع "رژيم وعده اجراى     
مستقل از اينکه اين     ".  مسببين اين واقعه اند    "ادعاى او    

اقدام توسط خود جمهورى اسالمى صورت گرفته باشد          
و يا توسط جريانات فرقه اى و تروريست مشابه در                    

 نتيجه آن گسترش چوبه هاى دار و                ،بيرون حکومت  
 ميليتاريزه کردن فضاى جامعه و زندگى        ،سياست اعدام 

 و تالش جمهورى اسالمى براى پرونده سازى و          ،مردم
خط مشى تروريستى      .  سرکوب مخالفين سياسى است       

تنها جمهورى اسالمى را تقويت ميکند و تماما بر عليه             
مبارزه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه کارگران و مردم         

 . زحمتکش در هر گوشه ايران است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين اقدام تروريستى را              
حزب به خانواده و بستگان قربانيان      .  قويا محکوم ميکند  

اين عمل جنايتکارانه تسليت ميگويد و براى زخمى                   
هشيارى .  هاى اين فاجعه آرزوى سالمتى مجدد دارد             

نبايد اجازه  .  سياسى در اوضاع کنونى بشدت مهم است        
 اعم از باندهاى        ،داد جريانات مهجور و ضد جامعه            

 مبارزه  ،حکومتى تا مشابهين شان در بيرون حکومت           
. آزاديخواهانه کارگران و مردم آزاديخواه را قيچى کنند        

اهل "نبايد اجازه داد سياستهاى ارتجاعى تفرقه براساس        
بار ديگر از مردم بيدفاع در                    "  اهل تشيع     -تسنن

نبايد اجازه داد      .  کردستان و بلوچستان قربانى بگيرد          
جريانات بى ربط به جامعه از نفرت برحق مردم از                   
حکومت اسالمى با روشهاى ارتجاعى براى خود                       

 . سرمايه سياسى بسازند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر٢۴ – ١٣٨٩ مهر ٢

 

عمليات تروريستى   
 ! مهاباد را محکوم ميکنيم

بايد وسيعا و به اشکالى که مقدور است خبر               .  خواهان آزادى کليه زندانيان سياسى شوند        
در محيطهاى  .  رسانى کرد و توجه ها را به اين روز و تقابل با سياست اعدام جلب کرد                         

 ميتوان مقدمات کار را فراهم کرد و عليه اعدام          ، در دانشگاهها و مراکز آموزشى     ،کارگری
اما مهم اينست که در اينروز يک نوع           .  هرجا ميتوان شيوه مناسب را پيدا کرد        .  حرف زد 

اتحاد وسيع بين جنبش آزاديخواهانه و برابرى طلبانه و يک نوع يکصدائى عليه اعدام و                       
اين بهترين همراهى و حمايت از هزاران خانواده                .  ماشين اسالمى اعدام نمود پيدا کند           

مهم است که يکصدا شويم     .  اعدامی و خانواده هائی است که عزيزانشان احکام اعدام دارند          
اعالم کنيم  .  و اعالم کنيم ما ديگر اعدام را تحمل نمی کنيم  و مجازات اعدام بايد لغو شود                     

اعالم کنيم دنيائى بدون اعدام دنياى انسانى ترى         .   زندانيان سياسی را آزاد کنيد     ،فرزندانمان
 . *است

١٧١شماره   

 کمپين عليه اعدام در ايران 
 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى 

 کارگران جنرال مکانيک
 !ما همه دستمزدهايمان را ميخواهيم

 

 سرانجام پس از بيش از يکماه کشمکش و اعتراض و پيگيری مداوم                ،بنا به خبر دريافتى   
کارگران، سرمايه داران در شرکت جنرال مکانيک مجبور به پرداخت دستمزدهای مرداد            

با اينحال و با وجود مشکالت و تنگناهاى مالى کارگران و خانواده                    .  ماه کارگران شدند   
مدير شرکت و عواملش از پرداخت دستمزدهای شهريور ماه                   "  ياری" هنوز     ،هايشان

 . کارگران همچنان طفره ميروند
 

اين بی وجدانها عادت کرده اند تا هميشه بخشی از دستمزدهای             :  يکی از کارگران ميگفت   
دستمزدهايمان را نميدهند تا بيشتر امر بردارشان باشيم، دستمزدهايمان         . ما را گرو بگيرند 

خالصه هميشه نان شب و زندگيمان را به               .  را نميدهند تا سود بيشتری به جيب بزنند              
 .گروگان گرفته اند

 

دريافت فوری دستمزدهای شهريور ماه، افزايش دستمزدها متناسب با سطح گرانی و                         
 بازگشت به کار کارگران اخراجی و         ، کاهش ساعت کار، لغو کار قراردادی        ،تورم روز 

 .لغو اخراج و بيکار سازی از خواستهای اصلی و ابتدائی کارگران جنرال مکانيک است
 

عدم پرداخت، کارشکنی و تاخير در پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران زحمتکش فقط                
اين دردى است که طبقه         .  خاص ياری و همدستانش در شرکت جنرال مکانيک نيست                

در بهشتی که حکومت جانيان         .  کارگر ايران کم و بيش با آن دست و پنجه نرم ميکند                      
در اين جنگل     .   قانون جنگل حکم ميراند        ،اسالمی برای سرمايه داران به پا داشته اند               

کارگران تحت شرايط برده وارى         .  حقوق و انسانيت کارگر هر لحظه لگد مال ميشود                
صبح تا شب جان ميکنند اما مشتی سرمايه دار طفيلی و بيکاره مالک همه چيزاند و                               

اين مفتخوران سرمايه دار و          .  مالکان اصلى ثروت يعنى کارگران صاحب هيچ چيز                 
وردستانشان نه تنها کار نميکنند بلکه تمام ثروتهاى توليد شده توسط ما کارگران را در                        

آنها از جيب ما    .  کنترل خود دارند و با اتکا به حکومت سرکوب از منافع شان دفاع ميکنند     
در حالی که   .  کارگران زندگى هاى افسانه اى و موقعيت و قدرت براى خود بهم زده اند                   

 برای حداقل های      ،خانواده های ما کارگران برای نان شب، برای درمان، برای مسکن                 
 .  زندگی معطليم

 

 !رفقای کارگر

. بايد مجامع عمومی مان را به پا داريم        .  بايد متحد شويم  .  چاره کار ما اتحاد و تشکل است       
بايد به پاخيزيم و به قدرت اتحاد و يگانگی طبقاتيمان مطالباتمان را نقد کنيم و بساط ننگ                    

 .و کثافت سرمايه داران و حکومت اسالميشان را برچينيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر٢٩ – ١٣٨٩ مهر ٧
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تظاهرات امروز ما ادامه                           
اعتراضاتی است آه تا حال چه              
بصورت جلسات عمومی،                        
آنفرانسها و اجتماعات متعدد،               
مصاحبه های راديو و تلويزيونی         
جهت جدايی مذهب از آموزش و          

اين .  پرورش صورت گرفته است     
خواست ساده و بحق ما در                         
صورت اجرا، اين را تا حدودی            
تضمين خواهد آرد آه آودآان ما         
بدون دخالت مذهب پدر و                           
مادرشان، بدون دخالت رسم و               
رسوم و آداب ملی والدينشان، در          
آنار هم بزرگ شوند، با هم بازی         
آنند، با هم ياد بگيرند و با هم                     

تنها در   .  آسب علم و دانش آنند         
اين صورت است آه آودآان ما             
می توانند در يك محيط سالم ،                   

 . بدون تنفر و تبعيض رشد آنند

 

، ٢٠١٠ سپتامبر     ١٣امروز روز     
ما در مقابل هتلی اجتماع آرده ايم        
آه در آن يك آنفرانس بين المللی           
بمنظور بازبينی مجدد آموزش و          
پرورش و رفرم در ساختار                      

ما اينجا  .  آموزشی در جريان است    
جمع شده ايم  تا بر اين تاآيد آنيم              
آه سيستم آموزشی آه آودآان را         
بر اساس رسم و رسوم، مذهب و           

فرهنگ به اقليت و اآثريت  تقسيم          
آند، جز جدائی، انزوا، تنفر و                 

نتيجه .  راسيسم را تقويت نمی آند       
اين آار چيز جز نوعی آپارتايد               

 .نيست

 

متاسفانه سيستم آموزش و پرورش      
استان انتاريو به آن سمت دارد می       

چرا آه دولت انتاريو نه فقط       .  رود
بودجه آامل مدارس آاتوليك را             
تامين ميكند بلكه در صدد تامين              
بودجه برای مدارس اسالمی نيز          
بود و در ساله گذشته مدارس                    
دولتی بر اساس رنگ پوست                   

اين .  آودآان نيز احداث آرده است    
 .شرم آور است

 

 

  سپتامبر١٣متن سخنرانی هما ارجمند در تظاهرات 
 تورنتوـ آانادا

 در ارتباط با يك سيستم آموزشی 
 واحد و سكوالر در استان انتاريو

آقای مك گنتی نخست وزير               
استان شرم آورانه اين سياست         
تنفر انگيز و آزار دهنده را                 

. سياست عادالنه ناميده است           
سئوال اين است آه عادالنه                
برای چه آسی؟ برای آودآانی      
آه از لذت  انتيگراسيون، اتحاد      
و برابری و دخيل بودن در                 

يا !  جامعه محروم می شوند           

عادالنه، برای فرقه ها و                     
جريانات مذهبی آه در پی                  
فرصتی مناسب برای ايفای              
نقش مخرب خود در زندگی              
اجتماعی و فرهنگی جامعه می      

 باشند؟ 

 

ما انسانهای مترقی دنيا آه در          
جبهه اول مبازه عليه دادگاهای       
اسالمی و تمام دادگاهای                      
مذهبی در آانادا بوده ايم و                  
موفق به عقب راندن آن شديم،         
امروز نيز در صف اول                      
مبارزه برای ايجاد يك سيستم           
اموزشی واحد و سكوالر                    

ما بر خالف مك گنتی         .  هستيم
بخوبی می دانيم آه با قرار                 
دادن  آودآان در مدارس                    
آاتوليك، اسالمی و يا هر                    
مذهب ديگر به معنی مجوز              
رسمی دادن به دخالت اين                   
مذاهب در زندگی خصوصی و      

آه اين  .  اجتماعی آودآان است   

١٧١شماره   

خود همان شانه خالی آردن از بار           
مسئوليت دولت نسبت به حقوق،                
 .امنيت، شادی و رفاه آودآان است

 

مك گنتی بيدار شو و تلخی ای آه                 
آودآان هر روزه با آن مواجهه                  

بخصوص آودآانی  !  هستند درك آن  
آه در خانواده های تحت نفوذ اسالم        

در جوامع ايزوله شده اسالمی                     
انزوا آنان را درك     .  زندگی می آنند   

و درگيری مستمر آنان را با             !  آن
اعضای خانواده و آمونتی شان                 
برای آسب حقوق ابتدائی شان آه             
همان حق پوشش همانند ساير                      
آودآان اين جامعه، حق شرآت در          
مدارس غير مذهبی و حق شرآت             
در آالسهای رقص و موسقی و                  
ديگر فعاليتهای اجتماعی است را             

 !  درك آن

 

 من بعنوان مسئول آمپين بين المللی       
عليه دادگاههای اسالمی، آمپين                
عليه چند همسری، ازدواج  اجباری       
و ازدواج خرد ساالن و                                     
خواستگاری در آانادا و مدافع                    

حقوق آودآان اعالم می آنم آه             
برای جلو گيری از قربانی                       
آودآان دولت موظف است آه با          
يك پالتفرم روشن و قاطع از                   

 .حقوق جهانشمول آنان دفاع آند

 

پالتفرمی آه در آن قطع فوری              
حمايت های مالی و معنوی از                
مدارس مذهبی، پايان دادن به                 
دخالت قوانين، احكام و رسوم                
مذهبی در سيستم  آموزشی در               

پالتفرمی آه   .  دستور آارش باشد   
حذف آامل آليه دروس و                          
آموزشهايی آه با حقوق آودآان و      
پيشرفت بشری و آزادی مغاير              

. است، اساس خود قرار داده است      
پالتفرمی آه مانع آموزش                         
هرگونه دگمی از جمله دگمهای            
مذهبی شود و ميخواهد آليه                     
قوانينی آه در ضديت با فرهنگ          
مدرن و سكوالر است را حذف              

پالتفرمی آه در آن                        .  آند
فشارهای روحی و روانی بر                  
آودآان برای ادامه تحصيل در             
مدارس مذهبی را جرم دانسته                
حتی اگر از جانب والدينشان و يا          

اين .  اعضای آمونيتی شان باشد       
آن پالتفرمی است آه آمپين ما،            
آمپين برای يك سيستم آموزشی            
واحد و سكوالر برای همه در                 
دستور خود قرار داده است و                  
ميكوشد تا آن را به دولت انتاريو           

 .نيز تحميل آند

  
com.nosharia.www 

com.nosharia@homawpi 

کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر 
مالحظه و منفعت ملى، اقتصادى، 
 .سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى
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تو .  نمی دانيم  چه کار کنيم  پدر             
مدرسه را چه کنيم       ...  که نيستی     

صدا قطع می   ....   کی به ما     ...  ؟  
از خشم به خود       !  الو الو  ...  شود   

ميپيچد و لبانش را با دندان می                 
.  دستش به جايی بند نيست          .  گزد

 . بغض راه بر گلويش  می بندد

 

 چرا پناهندگی؟ 

چرا محروميت از به اصطالح              
امکانات اجتماعی؟ که نه تنها خود      
محروم شدن است که حتی                         
فرزندان و گاه بستگان را در                    
زمره محرومين قرار می گيرند؟         
واقعيت اين است که خداوندان زر        
و قدرت سياسی سرمايه داری،              
چنان متعفن و به درجه گنديدگی            
رسيده اند که از سر درماندگی هر        
مخالفى را منکوب و يا سر به                   

از سويی زندگی هر    .  نيست ميکنند 
انسان منتقد و آزاديخواه که                        
واقعيت اين نظام متعفن و منشاء            
ثروت اين غارت گران را برمال           

 ثروتى که حاصل دسترنج        ،ميکند
نسلها کارگر است و نه ارث پدرى       

 از سوى     ،"خدا دادى  "شان و يا        
قدرت حاکمه زير فشار قرار                   

جاهائى مثل ايران جانش      .  ميگيرد
. را زير شکنجه از دست ميدهد             

بحث اينست که حق حيات و                      
زندگى و انتقاد و اعتراض حقى             
هر انسانی است و هيج کس نبايد            
مجاز باشد که آنها را از کسی                   

 .سلب نمايد

 

اما اين دنيا دست طبقه کارگر                  
دست بورژواها و دولت          .  نيست

آنها بخاطر منافع       .  هايشان است   
. خود مخالفين را سرکوب ميکنند        

تحت پيگرد قرار ميدهند و اگر               
هنوز به تله نيافتاده باشى بايد                   

. جانت را بردارى و فرار کنى               
فرار از دست پليس و از شرايطی         
که شکنجه و مرگ کمين کرده                
است، نه تنها    يک اجبار بلکه                 
خود دهن کجی به تمام سيستم                   
پليسی و امنيتی است که دولت                 
های سرکوبگر سرمايه داران از          

 

 چرا پناهندگی؟
 

 پدرام نو انديش

جيب طبقه کارگر راه انداخته          
 هر چند در بسياری مواقع          .اند

پليس امنيتی به سراغ خانواده          
اين عزيزان از چنگال دژخيم          
گريخته رفته و موجب آزار و          
اذيت آنان نيز شده و گاها آنان           
را نيز روانه بازداشتگاهها می       

 . کند

 

اما آنچه در انتظار فراريان و           
 دردها و              ،پناهندگان است      

رنجهاى بيشمارى که متحمل           
 راهزنانى که در کمين      ،ميشوند

 کمتر درد آور      ،شان نشسته اند   
اطالق کلمه بيحقوقی بر     .  نيست

اين عزيزان شايد چندان رسا            
وقتى که بسياری از            .  نيست

آنان حتی جايی برای خواب و         
لقمه ای نان برای خوردن                   
ندارند و خطر ديپورت همواره      

 تو گويی پايان    .تهديدشان ميکند 
جنگ سرد، وظيفه اش پايان             
دادن به وظايف نهادهائی است       
که عنوان های پر طمطراق و          
تو خالى حقوق بشر را بر                    
دوش ميکشند و دولت های                
سرمايه داری مانده اند و                      
امضاهائی که تحت اين عناوين      
زمانى پای اين کنوانسيونها               

 واقعيت اينست که        .گذارده اند  
ژست حقوق بشر مال دورانى         

تازه همان   .  خاص در دنيا بود      
زمان مشمول بسيارى در خود        

شانه .  کشورهاى غربى نميشد     
خالی کردن دول سرمايه داری       
از تعهد به آنچه که خود قبول            

 البته دالئل خاصى          ،کرده اند   
دارد و امروز ديگر نمى                      

اما تاثير آن روى وخيم      .  صرفد
شدن بيشتر وضعيت اسفبار              
گريختگان از چنگال شوم                  

. سرکوب و اعدام است                        
پناهجويانى که براى اينکه ديده      
شوند و حرفشان شنيده شود               
ناچارا و گاها دست به                            

. اعتصاب غذا و تحصن ميزنند     
آنها برای بهبود شرايط غير              
انسانی که اين دولتها عامدانه           
آنرا تحميل کرده اند مبارزه               

١٧١شماره   
ميکنند و تالش دارند حرفشان را از        
طريق رسانه ها به گوشهائى                        
برسانند که هنوز زير بار تبليغات             

 . مسموم نشده اند

 

برای دولتهای دمکرات و                               
بورژوازئى که سنگ حقوق بشر به        

 هر آنچه که رنگ و            ،سينه ميزنند  
بوی پول و سود بيشتر را داشته                  
باشد و يا به نحوی به منافع                              

 قابل   ،غارتگرانه آنها کمک رساند       
توجه است و گرنه خطرات جانی              
که از سوی پليس آنها متوجه                         
پناهجويان ميشود اصال برايشان مهم     

توريسم برای اين دولتها يک      .  نيست
صنعت است و سرشار از سودهايی       
که به جيب گشاد سرمايه داران و               

ولی .  دولتهای آنها سرازير ميگردد      
پناهنده ای که با جيب خالی و يک              
دست لباس آمده است نمی تواند                  
برای بورژوازی يک صنعت پول           

آن زمان که به نيروى           .  ساز باشد  
کارشان احتياج بود ظاهرا گذشته             

با اينحال هر وقت منافع                 .  است
 ،سياسى و تناقضات آنها حکم کند            

صورتک .  چهره عوض ميکنند          
حقوق بشرى را از صندوق خانه در       

اما فقط  .  مى آورند و مانورى ميدهند    
 آنها قوانين را به         ،در موارد استثنا    

نفع فراريان از حکومتهاى                            
 .سرکوبگر تغيير نميدهند

 

از ميان دولتهای سرمايه داری،                 
جمهوری اسالمی که به حکومت              
صد هزار اعدام شهرت دارد، در              

سه دهه گذشته مستمرا به                           
سرکوب و شکنجه و اعدام فعالين        
انقالبی و کمونيست و مخالفين               

شيوه ای  .  سياسى ادامه داده است     
که اين دژخيمان در رابطه با                   
زندانيان به کار گرفته و می                     
گيرند، حذف فيزيکی و نابودى             

تا آنجا که         .  روانی آنان است        
تجاوز جنسی به زندانيان بعنوان          
يک روش در سياهچالهای                       
حکومت اسالمی دارد عادى                   

در چنين شرايطی است         .  ميشود
که موج خروج از مرزهای ايران       
به کشور های همسايه هر روز              

اينها قربانيان    .  افزايش می يابد       
سرکوب سياسى در جامعه اى               
هستند که دولت مرتجع آن هيچ              

 . حقى را برسميت نميشناسد

 

اما پناهجو که از جهنمى فرار                
کرده و درگير مشکالت جديدى            

 بايد به نيروى خود              ،شده است   
بايد متشکل شود و         .  متکى شود  

راه درست مقابله با اين سياستهاى       
تشکل و      .  ارتجاعى را بيابد           

اعتراض ضامن امنيت و مقابله با       
ديپورت و بند و بست دولتها و                
نقطه عزيمتى مهم براى حل و يا           

من به  .  بهبود مشکالت جديد است    
پناهجويان توصيه ميکنم خود را          
همراه با دفتر پناهندگى حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگرى متشکل           
کنند و نيرويشان را براى رفع                
مشکالت و بهبود وضعيت شان            

 . *بميدان بياورند

 

:سايتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  
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هيچ مارکسيستی احزاب سياسی           
را بر اساس آنچه راجع به خود               
ميگويند بررسی و ارزيابی                      

بايد بدوا سياستها و                  .  نميکند
پراتيک واقعی هر حزب سياسی          
را مبنائی برای بررسی و تعلق              

. اجتماعی و طبقاتی اش قرار داد         
اينکه فلسفه وجودی يک حزب               
معين چيست، در پاسخ به کدام                
نيازهای اجتماعی شکل گرفته،             
نبض سياسی اش کجا ميزند و                 
مشغله اش چيست، منافع کدام                  
طبقات و جنبشهای طبقاتی را                  
منعکس ميکند و در چه سايه                    

اينکه .  روشنی با آنها قرار دارد          
يک حزب سياسی خاص چرا با             
ديدگاه های معينی مخالف است و         
يا در تضاد با آنها قرار ميگيرد و           
متقابال با خط مشی و سياستهای             

. ديگری احساس راحتی ميکند              
چرا ما انتظار نداريم که يک                    
حزب خاص مبشر سياستهائی                
باشد که با مشخصات سياسی و               
اجتکاعی اش خوانائی ندارد؟                 
بگذاريد خيلی فشرده بار ديگر               
اساسی ترين تزهای بنيادی و                   
پراتيک حزب موسوم به                             

را مرور کنيم تا با          "  حکمتيست"
اين متد مارکسی نشان دهيم که اين       
حزب منعکس کننده کدام تمايالت        
سياسی واقعی است و اسم و متن            
شکلگيری اين حزب تا چه حد                 
مربوط و يا نامربوط به واقعيت و         
ماهيت سياسی واقعی امروز                   

 .  آنست

 

اين سوال ميتواند طرح شود که آيا        
نقد اين حزب ضروری است و               
کمکی به شفافيت جنبش کمونيستی     
طبقه کارگر ميکند؟ آيا اين جريان        
وزنه ای در جنبش طبقه کارگر              
است که نقد آن اهميت يافته است؟         
آيا اين جريان از نظر فکری و                
سياسی در مجموعه سياست ايران       
جايگاه مهمی دارد و لذا نقد آن                 
اهميت پيدا کرده است؟ واقعيت              
اين جريان به روشنی نشان ميدهد        

 

 " حکمتيست"تزهای بنيادی حزب 
 

 سياوش دانشور

که هيچکدام از اينها                                
واقعيت .  موضوعيت ندارند      

اينست که اين حزب فاقد                       
چهارچوب فکری روشن و               
معرفه کمونيسم کارگری است،     
پديده ای در حال شکلگيری در       
بيرون سنت کمونيسم کارگری       

اين حزب ميتواند به             .  است
سازمانی حاشيه ای شبه                       

 سابق يا         ٣سازمانهاى خط         
جريانى ليبرال چپ تبديل شود،     
ميتواند بيان چپ تر جنبش ملی       

اسالمی و چپ آنتی                       –
امپرياليست شود، يا صاف و            
ساده ميتواند در متن تناقضاتش      

آنچه ما را           .  متالشی شود     
واميدارد که مرتبا تناقض و               
تقابل سياستهای احزاب موسوم     

را با   "  کمونيسم کارگری  "به   
کمونيسم منصور حکمت نشان       
دهيم، اين واقعيت است که اين         
احزاب نام و اعتبار منصور             
حکمت و همينطور عنوان                 

را بناحق   "  کمونيسم کارگری  "
برای سياستهائی تماما متمايز         

 . بکار ميبرند

 

واقعيت اينست که اساس                      
سياستها و نگرش اين حزب در      
تناقضی مهلک با ديدگاههای           
منصور حکمت و آنچه بنام                
کمونيسم کارگری شناخته                  

اسناد و     .  ميشود قرار دارد         
ديدگاههای اين حزب توسط ما        
نقد شدند و اينجا قصد تکرار             

برای ترسيم تناقض   .  آنها نيست 
سياستهاى اين حزب با                          
کمونيسم منصور حکمت من به     

هر .  موضوعاتی اشاره ميکنم     
مستقل از اينکه ديدگاه         -کسی   

منصور حکمت و کمونيسم               
کارگری را قبول دارد يا ندارد        

ميتواند تشخيص دهد که                -
عليه اين    "  حکمتيست"حزب    

چهارچوب است و اصوال                  
 . سنخيتی با آن ندارد

١٧١شماره   

ارزيابی از موقعيت سرمايه               -١
 داری ايران 

" حکمتيست"از نظر حزب                          
جمهوری اسالمی دارد به حکومت         
متعارف سرمايه داری ايران تبديل         

اين ديدگاه آقاى کوروش            .  ميشود
مدرسی، خط اصلی اسناد سياسی و        
پايه تحليلی سياستهای پاسيفيستی اين     

 .  حزب است

 

ترديدی نيست که يک حکومت                   
سرمايه داری ميتواند به معنی رايج        
کلمه در چهارچوبهای اقتصاد و                
سياست حکومتی متعارف باشد و             
همزمان يک جريان کمونيستی و              
انقالبی عليه نفس وجودی آن باشد و        
آگاهانه برای واژگونی اش تالش              

چنين جريانی، اگر واقعا                 .  کند
جريانی کمونيستی کارگری باشد،           
تمام تالشش را برای متحد و متشکل       
کردن طبقه کارگر، درگير شدن در         
مبارزات جاری و بيوقفه کارگران،        
تالش برای تحميل اصالحات به                
بورژوازی، و پيدا کردن راههائی           
برای قدرتمند کردن کارگران و                 

اما حزب  .  تغيير اوضاع قرار ميدهد   
ما .  از اين جنس نيست    "  حکمتيست"

در خوشبيانه ترين حالت با جريانی         
روبرو هستيم که تحليل اش اينست           
که حکومت اسالمی حکومتی                     
مرتجع و ضد کارگر و ضد جامعه           
است اما در عين حال معتقد است که        
اين رژيم توانسته مخالفتها را حاشيه       
ای يا منکوب کند، جامعه دورنمائی        
بيرون اين حکومت نميبيند، و                      
بورژوازی بعنوان يک طبقه اين               
حکومت را حکومت بسط و                          
انکشاف سرمايه داری ميبيند و پشت  

تا امروز و       .  آن بسيج شده است          
مقطع کنگره چهارم اين حزب ما               
مطلقا هيچ نشانی از اينکه اين حزب       
درگير امری برای تغيير زندگی                
طبقه کارگر و مردم زحمتکش باشد        

تالش "  حکمتيست"حزب   .  نميبينيم
بيهوده ای ميکند که مخالفت نوع ما         
با اين حکم که جمهوری اسالمی                

دارد به حکومت متعارف سرمايه       
داری تبديل ميشود را از سر                    

" ضد رژيمی بودن صرف                   "
اين استدالل خود        .  توضيح دهد   

خشنود کن و از نظر توضيح                   
رابطه سياست و اقتصاد در                     
کشوری مانند ايران تبينی بشدت          

آقای .  سطحی و خودفريبانه است      
مدرسی و رهبری اين حزب برای      
توضيح اثباتی تبديل جمهوری               
اسالمی به حکومت متعارف                  
سرمايه داری ايران بايد زحمت           

 . بيشتری بخود بدهند

 

هر کسی با ديدگاه جريانهای                    
سازمان اتحاد مبارزان کمونيست،    
حزب کمونيست ايران تا قبل از            
جدائی کمونيسم کارگری، حزب         
کمونيست کارگری دوران                       
منصور حکمت و بحثها و تزهای        
اقتصادی اين جريان در مورد                
سرمايه داری ايران و به                            
اصطالح ملزومات نرماليزاسيون     
سرمايه داری و تطبيق آن با                     
دنيای امروز اطالع داشته باشد،          
اينکه اين سرمايه داری معين                 
برای بقا متکی به چيست، چرا               
روبنای ضروری و الزم سرمايه        
داری ايران ديکتاتوری عريان             
است، چرا سرمايه داری ايران بنا      
به ماهيت اسالمی حکومت آن               
نميتواند حوزه بسط و انکشاف               
سرمايه باشد، معضالت داخلی و        
بين المللی جمهوری اسالمی برای     
جلب سرمايه و تکنولوژی و                   
الزامات بازسازی اقتصادی                   
کدامند، چرا سرمايه داری ايران         
در چهارچوب جمهوری اسالمی        

، ميداند که از       ...  پاسخ ندارد و       
ديدگاه کمونيسم کارگری بحث              

متعارف شدن سرمايه داری                "
در "  ايران با جمهوری اسالمی         

نمی آيد و اين هيچوقت بحث                    
کمونيسم کارگرى و منصور                  

حکمت نبوده   
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .  است

 

کوروش مدرسی و اعضای                     
و "  حکمتيست"رهبری حزب           

بهمن شفيق و ايرج آذرين ميتوانند        
متفق القول بگويند منصور حکمت     

ميکرد، بورژوازی ايران   "  اشتباه"
به جمهوری اسالمی رضايت داده       

ميتوانند .  و آلترناتيو ديگری ندارد     
بگويند با همه محدوديتها اما اين            
حکومت و بويژه دولت دارد تبديل       

. به دولت سرمايه داران ميشود             
ادعای ما اينست که وضعيت                   
سياسی و اقتصادی جمهوری                  
اسالمی تماما صحت ارزيابی های     
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

پای تز      .  را نشان داده است               
متعارف شدن سرمايه دارى                 "

روى "  ايران با جمهوری اسالمی     
اين بحث بقدری روشن     .  هوا است 

است که يک دانشجوی سال اول            
اقتصاد هم ميتواند آنرا با توجه به          
موقعيت داغان و بحران همه                   
جانبه و فلج جمهوری اسالمی                 

به هر حال       .  ببيند و نشان دهد          
متعارف شدن سرمايه   "مدافعان تز   

" داری ايران با جمهوری اسالمی      
هر توضيحی داشته باشند، اين               

 در مقابل ديدگاه                تماماديدگاه      
منصور حکمت و کمونيسم                       

و اين ما را به تز         .  کارگری است 
 .دوم ميرساند

 

مردم به جمهوری اسالمی              -٢
 رضايت داده اند

مردم "  حکمتيست"از نظر حزب      
به جمهوری اسالمی رضايت داده       
اند، چهارچوب تقابل و سياست              
جناح های بورژوازی اسالمی را        
پذيرفته اند، ناسيوناليسم ايرانی             
يعنی بخش مهمی از بورژوازی           
ايران به اين روند تسليم شده است،  
جنبش سرنگونی مردم شکست              
خورده است، تالشها و اعتراضات     
ميليونی مردم نه برسر سرنگونی        
و نخواستن حکومت بلکه بسيج              
شدن پشت پرچم جناح های سبز و        
سياه است که دعوای آنها هم برسر  

 

تزهای بنيادی حزب 
 " ...حکمتيست"

سرمايه داری   "  متعارف شدن "
 .  است

 

اين دو تز که در واقع يک تز             
هستند، اولی بالفاصله    "  دوقلو"

به استنتاج دومی و هر دو به              
سياست پاسيفيستی و غير                   
انقالبی منجر ميشود، متعلق به       
منصور حکمت و تئوری و               
ديدگاههای کمونيسم کارگری         

اين تزها صاحب دارند      .  نيستند
نميتواند "  حکمتيست"و حزب     

آنها را با کاغذ کادوی                             
و "  کمونيسم کارگری            "
. عرضه کند "  منصور حکمت "

. اين جزو غير ممکن ها است          
پرچمداران قديمی تر اين تزها        

ايرج آذرين         -بهمن شفيق      
سابقه اين بحثها هم به          .  هستند

بعد از عروج دو خرداد و                    
مباحث درون حزب کمونيست       

 1999کارگری در سال                      
اين تزهای دو             .  برميگردد

خردادی ابتدا بصورت الکن            
توسط بهمن شفيق در مباحثات        
حزب کمونيست کارگری قبل         
از کنگره دوم حزب طرح شد          

. و همان زمان جواب گرفتند            
رضايت "صاحب اصلی تز             

مردم به جمهوری اسالمی و            
قبول قوائد بازی حکومت و              

و "  عروج جنبش طبقه متوسط     
پايان انقالبات قرن                 "تز         
و طرفداران خاموش     "  بيستمی

همين ديدگاه در حزب، و                     
همينطور کادرهای وقت حزب      
از جمله بخشی از رهبری                  

، "حکمتيست"کنونی حزب             
ميدانند که خود بهمن شفيق                 
بدنبال نقد اين ديدگاهها در پلنوم 

اين بحثها  "حزب اعالم کرد که     
را ناديده بگيريد و بايگانی                 

اما طرح بحث حزب و        ".  کنيد
قدرت سياسی و حزب و جامعه      
مفری شد که هواداری از موج        
دو خرداد را در پوشش جديدی       
پيش ببرند که منجر به                           
استعفاهای فردی آنها از حزب        

اما طرح وسيعتر و                  .  شد

١٧١شماره   
تئوريک تر بعدی اين ديدگاه در                  

ايرج "  چشم انداز و تکاليف     "جزوه  
آقای آذرين که      .  آذرين فرموله شد     

سالهای طوالنی به کنج عزلت                    
خزيده بود، فرصت را غنيمت                    
شمرد تا اين موج راست دو                            
خردادی در حزب کمونيست                        
کارگری را با مقداری ادويه ادبيات         
چپ و شبه مارکسيستی تئوريزه                

اما آنچنان به راست رفت که            .  کند
تعدادی از همين مستعفيون عليه اش       
نوشتند و عمدتا راهشان را جدا                   
کردند و هر کسی به گوشه ای                      

 . رفت

 

اگر بعد از ده سال اين ديدگاه                         
" حکمتيست"ارتجاعی در حزب             

هواخواه و پرچمدار پيدا ميکند،                 
ميتواند بيانگر اين واقعيت باشد که           
آنزمان هم حرف دل آقای مدرسی و        
دوستان هم نظرش همين بوده است          
و صرفا مالحظات سود و زيان و              
تناسب قوا مانع شيرجه رفتن به                  

. بوده است   "  کوکاکواليشان"سمت    
به هر حال آنچه روشن است اين                
تزها صاحبان قديمی تری دارد و              

عاريتی "  حکمتيست"در حزب            
اين تزها در اساس در تقابل با       .  است

کمونيسم منصور حکمت مطرح               
شدند و پرچم شکل دادن به سياست           
متفاوتی بودند که طی اين سالها                  

 . بوضوح ديده ايم

 

وقتی به تاريخ و منشا اين ديدگاهها           
توجه ميکنيد، دعواها و دوری و                

 -آذرين  -نزديکی امروز شفيق              
واقعيت .  مدرسی حاشيه ای تر است     

اينست که کوروش مدرسی و                       
" حکمتيست"همنظرانش در حزب        

با هيچ تالش هرکولی نميتوانند                   
مبانيت اين دو تز و پايه تحليلی و لذا        
استنتاجات سياسی و تاکتيکی آنرا با        
ديدگاههای منصور حکمت توضيح       

آنها ميتوانند و محق اند که              .  دهند
" جنبش پايدار اصالحات        "ديدگاه     
تبديل دولت جمهوری                "برای        

" اسالمی به دولت سرمايه داران              
ايرج آذرين را بپذيرند، آن را در               

متعارف "تقابل دو جناح برای                    
و بازسازی سرمايه داری           "  شدن

ايران به زعامت اسالم سياسی تر و        
تازه کنند، و هرچه دلشان ميخواهد          
به کمونيستهای کارگری طرفدار             

اما .  منصور حکمت ناسزا بگويند        
نميتوانند آنها را بنام کمونيسم                       

کارگری بفروشند و يا به منصور        
منصور .  حکمت منتسب کنند           

حکمت حتی يک روز چنين                    
ديدگاهی نداشت و اصوال آنرا                
نگرشی سطحی و دو خردادی               

 .  ميناميد

 

 منشور سرنگونی  -٣

منشور سرنگونی سندی است که         
در ابتدای     "  حکمتيست"حزب     

واقعيت .  تشکيلش با آن شناخته شد    
اينست اين حزب از همان ابتدای          
جدائی نميتوانست به                                     
چهارچوبهای سوسياليسم دو                  

آنها قبل از    .  خردادی متحول شود   
جدائی شان از حزب کمونيست             

شکست جنبش     "کارگری هنوز        
را اعالم نکرده بودند      "  سرنگونی

همان رضايت مردم به قوائد                 (
). بازی جناح های رژيم اسالمی         

در مباحثات قبل از جدائی سوال           
برای آنها بدست گرفتن حزب و            
پياده کردن سياستهائی بود که در         
اساس ميخواست وارد ائتالف با           

آنزمان آقای     .  بورژوازی شود     
مدرسی معتقد بود که جناح حاکم          
سقوط ميکند و دولت و قدرت                 

ميوه ای است که دست          "سياسی   
بر اين   .  می افتد  "  امثال حجاريان 

باور بودند که حزب بايد در اين             
دولت موقت شرکت کند و سياست      

. سرنگونی آن را نداشته باشد                 
از .  اسناد اين مباحثات موجود اند      

همينجا بارقه های ديدگاهی که به         
تغيير در پائين باور ندارد و يا                 

مردم رضايت  "تحليلش اينست که     
آندوره .  مشهود است   "  داده اند   

تناسب قوای سياسی اجازه                        
تصويب چنين سياستهای راستی          
را در حزب کمونيست کارگری           
نداد و بحثهای ايشان هم                               

اما مسئله برای       .  شد"  بايگانی"
پيشبرد .  ايشان تمام نشده بود              

سياستی از اين جنس الزمه اش             
بدست گرفتن حزب بود و چون             
اين مقدور نشد ناچار به جدائی               

مستقل از نقد ديدگاههای           .  شدند
راست آقای مدرسی که حقانيت             
داشتند و با مرور زمان حتی به              
بحث تعداد قابل توجهی از                        
کادرهای ناراضی حزب                           

تبديل شد، اما همين      "  حکمتيست"
منافع راست و عملکرد ضد                     
حزبی متناسب با آن از طرف اين        
دوستان و سياست پوپوليستی و             

١۵صفحه عملکرد   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نادرست از طرف مقابل، به                     
جدائی و انشقاق در حزب                           

. کمونيست کارگری منجر شد                
حميد تقوائی و کوروش مدرسی            
بارها سازش کردند و ميتوانستند          
بخاطر منافع وحدت حزب باز هم        

اين روال به بن بست      .  سازش کنند 
رسيد چون جنگ قدرت مانع حفظ       
حزب بود و مهمتر اينکه در اين             
مباحثات خط کمونيستی منصور          

 . حکمت نمايندگی نشد

 

اجبار همينجا بايد بر                                       
 اين خط          ناميدن"  حکمتيست"

بحثهای کوروش       .  اشاره کرد      
مدرسی برای ائتالف با راست               
حکومتی در پروسه سرنگونی که       
کنار گذاشته شدند، نميتوانست                
پرچم روشن جدائی از حزبی باشد       
که امر سوسياليسم و کمونيسم                 
فوری را در برنامه اش قيد کرده           

همينطور اين خط بسيج             .  است
کننده نبود و بسياری از کادرهای         
قديمی را که با اين انشعاب رفتند           
نميتوانست راضی کند و تا همان           
روز از ميان آنها مدافع صريح و           

لذا کوروش     .  جدی ای نداشت         
مدرسی ابتدا حول اعتراض                     
تشکيالتی و در شبهای آخر قبل از       

تقابل حکمتيسم و        "جدائی حول        
. خود را فرموله کرد      "  چپ سنتی  

اين اجباری سياسی و البته کاذب و  
در تاريخ حزب کمونيست                          
کارگری بی ريشه بود و مهمتر              
تماما ضد تبئين مستند و موجود              
خود منصور حکمت در آخرين             
سخنرانی اش در پلنوم چهارده               
راجع به ديدگاه رهبری وقت                    

برای اين خط،              .  حزب بود      
ناميدن خود اجبار و      "  حکمتيست"

الزامی برای جلب و بردن نيرو             
بود و نه باوری عميق به اين                     

. ديدگاه يا تمايزی سياسی و واقعی       
چون در عمل سياسی کنکرت چه         
در حزب کمونيست کارگری و چه      

، ديدگاه     "حکمتيست"در حزب          
منصور حکمت توسط آنها نه فقط        
نمايندگی نشد بلکه هر روز                       

. ستونی از آن پائين کشيده شد                  

 

تزهای بنيادی حزب 
 " ...حکمتيست"

بودن آنها تا             "  حکمتيست"
آنوقت در سياست نمايندگی               
نميشد و حتی اسمش توسط اين        
جناح نيامده بود لذا پرچم آن به         
اعتراض به رفتار ضد حزبی          

آنها .  طرف مقابل محدود شد         
در نقد رفتار ضد حزبی حق              
داشتند اگر خود بری از آن و             
نماينده رعايت اصول                           

اما .  کمونيستی و حزبی بودند       
بسيار پيش تر، اين رفتار ضد          
حزبی و حتی ساختن حزب               
موازی را خود شروع کرده              

لذا اين تنها ادعای                .  بودند
درست شان، تا آنجا که به                    
عملکرد خودشان مربوط بود،        
نيز زير عالمت سوال بزرگی        

واقعيت .  بود و اعتبار نداشت        
اينست که کل رهبری و                        
کادرهای موثر حزب در آن              
فاجعه سهيم بودند اما اينکه                
چنين رويدادی توانست به                  
وقوع بپيوندد، نمايندگی نشدن         
کمونيسم منصور حکمت در            
مجادالت سياسی هر دو جناح          
آندوره حزب کمونيست                       

 . کارگری بود

 

برای پياده   "  حکمتيست"حزب   
کردن سياستهای کوروش                  

سياستهائی .  مدرسی تشکيل شد   
که در حزب کمونيست                          
کارگری نتوانستند به مصوبه          

اما از همان ابتدا       .  تبديل شوند  
مالحظات جذب نيرو و تالش          
برای اينکه در اين ماجرا در             
حزب کمونيست کارگری کسی     

، دست بردن به            "بجا نماند   "
اتوريته واقعی تر ميان                          
کادرهای حزب يعنی چنگ              
زدن به حکمت ضروری بود و      
از همان زمان منصور حکمت       

به وزنه  "  حکمتيست"و عنوان    
اساسی به پای اين جريان تبديل       

اما کوروش مدرسی راه         .  شد
متوقف شده را دنبال کرد و با            
تغيير در اطالعيه اعالم                       
موجوديت حزبشان و سپس               
تدوين منشور سرنگونی تالش       

١٧١شماره   
را با سنت قديمی         "  تمايزش"کرد   

حزب کمونيست کارگری ترسيم               
آنزمان هنوز جنبش سرنگونی       .  کند

برای آنها معنی داشت و هنوز                     
امکان ائتالف با راست را مقدور              
ميديدند و در توضيح و دفاع از                    
منشور سرنگونی بر آن تاکيد                       

اما طولی نکشيد که اين تير        .  داشتند
منشور .  هم به سنگ خورد                     

سرنگونی روز دست آقای مدرسی          
لذا ايشان بجای       .  و حزبشان ماند      

شکست سياست شان اعالم کردند             
جنبش سرنگونی شکست خورده              
است، گفتند مردم ايران به افق                     
ناسيوناليسم و آمريکا دل بسته بودند        
و با شکست اين افق جامعه و زمين          
سياست ايران شخم خورده و دانه              
منشور ايشان را ديگر نميتوان                    

نهايتا ناچار شدند زير فشار       !  کاشت
نقدها، حتی در درون خودشان، اين         

حزبی که  .  کنند"  بايگانی"منشور را   
برای ائتالف با اپوزيسيون راست            
تشکيل شد و خود را با نام                                

استتار کرده بود، با          "  حکمتيست"
شکست اين سياست اساسی بی افق          
و خونريزی داخلی اش شدت                       

 . گرفت

 

 کمونيسم غير کارگری

از ابتدا خود را      "  حکمتيست"حزب  
با چهارچوب جريانات سنتی تعريف     
کرد و عالقه ای به جنبش کارگری          

شش سال از عمر سياسی           .  نداشت
اين جريان ميگذرد و در طول اين             
شش سال اين حزب نتوانسته است            
به اندازه يک محفل حاشيه ای                      
سياست و نگرش و سبک کار و                  
پراتيک خود را به کارگر و                           

اين .  اعتراض کارگری ربط دهد          
حزب، حتی به اعتراف خودشان و          
اسناد همين کنگره، جزو بی ربط              
ترين جريانات به جنبش طبقه                      

اين جريان به هيچ مابه     .  کارگر است 
. ازا اجتماعی و جنبشی متکی نيست      

مواضع "يک فرقه است که حتی               
 . هم ندارد" پرولتاريائی

 

در فقدان اتکا به سنت سياسی                       
کمونيسم کارگری و منصور                        
حکمت، اين حزب ناچار است بين           

. آوانتوريسم و پاسيفيسم نوسان کند         
اين حزب تاکنون نتوانسته است                 
کارنامه ای از صالحيت سياسی و           
امر رهبری و تثبيت و تعميق                        
سنتهای کمونيستی در قلمرو سياست     

اين حزب همينطور     .  بجا بگذارد  
جريانی نيست که با چهارچوبهای      

مستقل   -فکری و سياسی متعينی       
از درست و نادرست بودن آن و            

شناخته   -يا وزن اجتماعی آن             
روزمرگی، تبليغات خود         .  شود

خشنود کن و در مواردی بدتر از          
سنت و خط حزب اکس مسلم آقای        
حميد تقوائی، آوانتوريسم سياسی        
و راست روی، ناتوانی در به                  
انتها بردن يک مبارزه معين،                 
ادبيات بشدت زشت و غير                        
سياسی، و سياست بر اساس                    
فصول چهره بيرونی اين حزب            

امروز اين حزب، برخالف     .  است
ادعاهای خودشان، در واقعيت              
بيرونی و در سياست ايران جزو          
حاشيه ای ترين جريانات سياسی         

عاقبت هر جريانی که برای     .  است
اهداف غير کارگری و غير                     
کمونيستی شکل ميگيرد و حاصل       
پراتيک غير کمونيستی کارگری        
تاکنونی نميتواند نتيجه ای جز اين       

امروز توسل صوری   .  داشته باشد 
اين جريان در اوج بن بست                      
سياستهای تاکنونی اش به                          

آنهم در  "  سوسياليسم"و  "  کارگر"
دوره ای که قرار است جمهوری         
اسالمی با احمدی نژاد و                             
ناسيوناليسم اسالمی به حکومت           
متعارف و بازسازی سرمايه                  
داری تبديل شود، از جنس همان           

بودن "  کارگری"و   "  سوسياليسم"
آقايان شفيق و آذرين و ليبراليسم           
چپ است که راهنمای چپ ميزند        

 .       اما راست را تحبيب ميکند

 

 کمونيسم دانشجوئی 

از آنجا که نه     "  حکمتيست"حزب  
عالقه ای و نه روحيه ای برای              
چفت شدن با مبارزه بيوقفه طبقه          
کارگر و سازماندهی جنبش                     
کارگری داشت، از ابتدا تالش               
کرد در ميان دانشجويان پايه                   

بايد .  اجتماعی اش را جستجو کند      
تاکيد و تصريح کرد که نه فعاليت        
کمونيستی در ميان دانشجويان              
نادرست است و نه دانشگاهها در         

يک .  سياست ايران بی اهميت اند      
جريان واقعا کمونيستی و                          
کارگری که افق کمونيستی اش را       
در جامعه گسترانده است حتما در       
ميان دانشجويان و اليه های ديگر       
نيز هواداران جدی پيدا خواهد               

ی را " دال دال"اما کمونيسم .  کرد
١۶صفحه نميتوان بجای    
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. کمونيسم کارگری معرفی کرد            
تالش اين حزب در ماجرای                     

عليرغم سرکوب کثيف          "  داب"
جمهوری اسالمی و عملکرد                   
مخرب و ضد انقالبی و                                
سکتاريستی محافل حاشيه ای مانند    

مقدم، در عين حال          -ايرج آذرين  
بيانگر ظرفيتها و عملکرد و توان        

حزب .  رهبری اين حزب هم بود        
در اين ماجرا به             "  حکمتيست"

همان درجه ای که نقش داشت                 
بسيار ضعيف بيرون آمد و نهايتا          
حتی نتوانست بعنوان نيروئی و             
گرايشی در ميان دانشجويان تثبيت     

 .  شود

    

 تمايل به ناسيوناليسم

اگر به کارگر    "  حکمتيست"حزب  
و جنبش سوسياليستی بيربط است        
اما به رويدادهای کردستان حساس     

"است کردستان دروازه انقالب       . 
تزی بود که اين حزب               "  ايران

تالش داشت براساس کادرهايش          
که تجربه کار کمونيستی در                     
کردستان را در پيشينه خود دارند         
و همينطور تطبيق ناموجه                         
واقعيات اجتماعی با موقعيت و              

حاصل .  توانائی خويش جوش دهد    
اين جهتگيری در قلمرو کردستان        
چيزی نبود جز ترجمه خط منشور      
سرنگونی به شرايط و صفبنديهای      

گارد آزادی   .  سياسی در کردستان   
و عملکرد تاکنونی آن بيشتر به               
يک نمايش کمدی از شاخه نظامی       
يک جريان کمونيستی کارگری که     
اساسا قدرتش در شهرها و ميان             

. طبقه کارگر است شبيه دارد                  
کادرهای قديمی اين حزب در                  
مورد جزئيات اين طرح و واقعيت      
وجودی و عملکرد آن تا درجه ای        

نزديک شدن  .  گفته اند و نوشته اند     
با اتحاديه ميهنی و ديپلماسی با                
جماعت نوکر ارتش آمريکا در              
کردستان عراق برای داشتن جست     
و خيزی در ميان نيروهای سياسی      
در کردستان يک مورد ديگر                   

تحويل حزب کمونيست           .  است
کارگری عراق به جريانی که                 
برای رفراندم در کردستان همراه        

 

تزهای بنيادی حزب 
 " ...حکمتيست"

با نيروهای ناسيوناليست                    
ناراضی تالش ميکند و ساختن       
نهادها و راه انداختن پروژه               

کنگره آزادی      "هائی مانند            
که ديگر کسی حتی اسم     "  عراق

آنها را هم نميشود تا چه رسد             
به اينکه در صخنه سياسی                  
عراق و کردستان تاثيری داشته     

. باشند موارد ديگر است                     
برگشت به سنت ناسيوناليستی        
فراخوان به بازاريهای                         

 –کردستان و اعتصاب بازار          
که گويا در کردستان قابل دفاع        

 –است و در تهران مذموم                  
مورد ديگری از سياستها و                

کردستان "معنی زمينی تز                
. است"  دروازه انقالب ايران       

در کنار اينها اما اثری از اين            
جريان و رد پايش در تالش و           
اعتراضات روزمره کارگران       
در شهرهای کردستان مطلقا            

 . ديده نميشود

 

مسئله فلسطين و برخورد به           
 جريانات اسالمی

اگر حزب اکس مسلم حميد                 
تقوائی در مسئله فلسطين و                
برخورد به جنگ تروريستها           
موضع و سياستش پرو                         
اسرائيلی و طرفدار يک قطب         
تروريسم دولتی است، حزب           

در اينموارد         "  حکمتيست"
جريانات اسالمی را تحبيب              

موارد جنگ لبنان،            .  ميکند
جنگ غزه، موضعگيری در           
باره مسئله صلح در خاورميانه      
نشان ميدهد که اين دو جريان           
مواضع قديمی و کالسيک                 
کمونيسم کارگری و منصور            
حکمت را کنار گذاشتند و به             
اتخاذ مواضع ناسيوناليستی و يا     
مواضع يکجانبه ضد تروريسم       
دولتی و آوانس به جريانات               

اين نوع  .  اسالمی رو آورده اند    
مواضع و سياستها البته در چپ      
سنتی و ناسيوناليست ايران               

گرايش به  .  مسبوق به سابقه اند    
جريانات ناسيوناليستی و                    
اسالمی و يا همسوئی نظری و        

١٧١شماره   
سياسی با آنها چهارچوب فکری                

ضد "ناسيوناليسم چپ و                                  
حزب آقای       .  است"  امپرياليست

مدرسی در مواضع رسمی، و نه               
ضرورتا برخی مواضع کادرهای           
آن، در اينموارد به سنت ناسيوناليسم      

. ضد امپرياليستی متکی بوده است          
آقای "  ناسيوناليسم اسالمی    "بحث     

مدرسی آنهم در مورد جناح خامنه           
متعارف "ای و احمدی نژاد و تز               

سرمايه داری بزعامت اسالم      "  شدن
امام زمانی بيربط به اين ديدگاه                   

 .  سنتی و شناخته شده نيست

  

  کنگره کدام گرايش

با "  حکمتيست"کنگره حزب                
سياستها و پراتيک تاکنونی و آنطور       
که از قطعنامه هايش پيداست، قرار        
است کنگره تثبيت ديدگاه های قوام          
يافته متمايز با کمونيسم کارگری               

پاسيفيسم اين حزب و تزهای         .  باشد
شدن سرمايه داری و           "  متعارف"

رضايت مردم به جمهوری اسالمی        
راجع به  "  آنچه بايد آموخت  "در سند   

رويدادهای سياسی اخير ايران و               
برخی ديگر از اسناد کنگره                          

. بروشنی و صراحت آمده است                 
کنگره چهارم حزب حکمتيست، اگر      
روی اين ديدگاهها مجددا صحه                 
بگذارد، رسما به کنگره ای تبديل              
ميشود که گرايش سوسياليسم دو                
خردادی پرچمش را در آن تثبيت              

 –چنين رويداد کمدی                  .  ميکند
تراژيکی ربط خاصی به خوشروئی      
يا ترشروئی رهبری و کادرهای اين      
حزب در قبال بهمن شفيق و ايرج              

آنها با همديگر هر نوع     .  آذرين ندارد 
رابطه خصمانه يا دوستانه ای داشته       
باشند و راجع به همديگر هر نظری        
داشته باشند، در اساسی ترين نقطه          
عزيمت ها در باره سير و موقعيت           
سرمايه داری ايران و رابطه طبقه           
کارگر و مردم زحمتکش با حکومت      
اسالمی به نتيجه واحدی رسيده اند و 
به اين معنا به يک گرايش واحد                   

 . قديمی تر تعلق دارند

 

درک اين موضوع برای کادرهای          
نبايد مشکل باشد   "  حکمتيست"حزب  

که بهمن شفيق اين وضعيت و                      
تناقضات ماهوی اين حزب را ميبيند      

پدر "و بخود جرات ميدهد در هيئت        
ديدگاههای متحجر و ادبيات    "  خوانده

" حکمتيست"پخمه ايندوره حزب            
ظاهر شود و فراخوان تعيين تکليف        

و "  پوسته کمونيسم کارگری     "با   
واکنش های  .  منصور حکمت دهد   

نيز به عذر      "  حکمتيست"حزب   
ما البته    .  بدتر از گناه شبيه اند            
برخورد .  انتظار بيشتری نداشتيم     

بی نزاکت با ادبيات بازاری                     
برخی از اعضای رهبری اين               
حزب به ما، و متقابال لحن مودب         
همراه با گله کردن از عدم رعايت       
برخورد حقوقی به بهمن شفيق،            

شايد تعداد  .  پاسخ مسئله را نميدهد    
قليلی از کادرهای اين حزب بنا به       
سنت سياسی ای که در آن                          
پرورش يافتند نهايتا نتوانند با                 
ديدگاههاى سوسياليسم دو خردادی    
کنار بيايند اما اينکه بتوانند در                
مقابل اين خط که ديگر امروز از         
عيان عيان تر است پرچمی                      
کمونيستی کارگری برافرازند              

حزب .  جای ترديد جدی هست           
تنها يک راه دارد و       "  حکمتيست"

آن اينست که با شهامت و بطور             
علنى اين سياستها را نقد و کنار             
بگذارد و به سنت کمونيستی                    
کارگری منصور حکمت متکی           

ما البته توهمی نداريم و فکر   .  شود
ميکنيم که اين حزب راه ناميمون         
کنونی را متاسفانه تا آخر خواهد           

اما با اين سياستها هر روز        .  رفت
بيشتر از ديروز کمونيسم                          
کارگری و منصور حکمت به                
وزنه ای به پای اين جريان تبديل          

 .  ميشود

 

را نه با           "  حکمتيست"حزب      
ادعاهاى خود و يا برنامه سياسی         
آن بلکه بايد با پراتيک واقعى و             

اين .  ديدگاههاى سياسى اش سنجيد   
و "  حکمتيست"حزب اسمش            

است اما     "  کمونيست کارگرى    "
سياست و ديدگاهش عليه هر دوى       

مثل اينست اسمت حزب          .  آنست
محيط زيست باشد و رهبری و               
خط رسمی ات هر روز اقدام به             

اين حزب  !  آتش زدن جنگلها بکنند  
مستقل از ما بايد تکليف خودش را    
با ديدگاههاى پايه اى کمونيسم                

اين حزب با    .  کارگرى روشن کند   
اين تزهای بنيادی راست ميتواند          
بعنوان حزبی بی تاثير در حاشيه         

 ،بماند و يا به هر چه تبديل بشود           
 ،اما با حفظ و بسط اين ديدگاهها            

مطلقا حزبى از جنس سنت                       
 . کمونيستى کارگرى نميتواند باشد

 

*** 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در ادامه        ،بنا به خبر دريافتى           
 ،سياستهای تعديل اقتصادى                     

فشارها و دسيسه هاى عوامل                  
کارفرما و سرمايه داران در                    
کارخانه روغن نباتی بهشهر برای      
اخراج و بيکار سازی کارگران             

 نفر    750هم اکنون       .  ادامه دارد   
کارگر در بخشهای مختلف                       
کارخانه و خط توليد مشغول به               

 نفر  120 نفر    750از اين    .  کارند
کارگران رسمی با سابقه کاری              

 سال ميباشند و مابقی            20باالی   
کارگران در شرايط سنگين و                  
بيحقوق تر کار قراردادی مشغول        

 . به کارند

 

از چندين ماه پيش از جانب                        
کارفرما زمزمه هائی برای اخراج     

اما اين      .  کارگران بوده است          
روزها فشارها برای اخراج و                
بيکار سازی کارگران بطرز                   

. بيسابقه ای افزايش يافته است               
مدير کارخانه و     "  عباسعلی پور  "

چهره منفور ضد کارگری اخيرا           
گفته است؛ بدليل بحران و                          
ورشکستگی مالی کارخانه و                  
بخصوص محاصره اقتصادی               
ادامه کاری و سود آوری کارخانه        

. با مشکل جدی روبرو شده است          
او گفته است تا چندی پيش بخش             
عمده محصوالت توليد شده را به          
بازارها و کشورهای حوزه خليج         
فارس صادر ميکرديم اما حاال با           
اعمال محاصره اقتصادی بخش            
زيادی از بازارهای فروشمان را         

کارخانه سود    .  از دست داده ايم        
دهی اش را از دست داده و بايد               
تعدادی از کارگران تعديل و                     

 . اخراج شوند

 

 نفر از       120از همين رو فعال             
 20کارگران رسمی با سابقه باالی    

سال را با اعمال انواع کار شکنی         
 نپرداختن   ،ها از قبيل قطع مزايا         

 

 طرح اخراج
 !کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر

تحت ...  مبالغ اضافه کاری و         
فشار روانی  قرار داده اند که            
به بازخريد اجباری بدون هيچ         

هم اکنون    .  مزايائی تن دهند       
تالش کارفرما برای تحميل               

اسم رمز     (بازخريد اجباری          
و مقاومت   )!  اخراج محترمانه  

کارگران عليه اخراج و                        
البته از    .  بيکاری ادامه دارد       

قرار طرح اخراج کارگران به        
 نفر ختم نشده و با               120اين   

توجه به شواهد و قرائن در                 
آينده ای نه چندان دور زندگی          
و کار صدها کارگر قراردادی        
و خانواده هايشان در اين مرکز      
مورد حمله سرمايه داران و              
تهديد جدی اخراج و بيکاری            

کارگران .  قرار خواهند گرفت    
نبايد ادعاهاى سرمايه داران            

. براى توجيه اخراج را بپذيرند      
چرا بايد کارگران قربانى                   
مستمر سود دهى و افتادن سود        
سرمايه داران باشند؟ کارگران      
ضرورى است متحدانه در                
مقابل سياست اخراج و طرح           

مجمع .  بازخريد اجبارى بايستند  
عمومى تان را بپا کنيد و براى         
مقابله با کارفرما و دفاع از                
حقوق تان تصميم بگيريد و                

 . متحدانه بميدان بيائيد

 

کارخانه روغن نباتی بهشهر           
واقع در جاده مخصوص کرج        

 نفر کارگر رسمی و            750با   
قراردادی با قراردادهای سفيد        
امضا و يکطرفه و دستمزدهای      

 شيفت  3 هزار تومانی در      300
 هم اکنون در            ،فشرده کاری   

زمينه توليد انواع محصوالت         
 .روغن نباتی فعال ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر٢۶ – ١٣٨٩ مهر ۴

١٧١شماره   
 

 کارگران شرکت مشاور برداشت
 !سه ماه دستمزد پرداخت نشده

 

 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان           60 بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
مشاور برداشت تا امروز با وجود پيگيريها و اعتراضات مکرری که                       
داشته اند هنوز موفق به دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری سه ماه                    

 نفر کارگر به همراه          60.  گذشته تير و مرداد و شهريور ماه نشده اند                 
خانواده هايشان برای  تامين ابتدايی ترين نيازهای روزمره زندگيشان و                 
بخصوص تامين هزينه و آموزش و ثبت نام فرزندانشان برای مدرسه در               

تامين زندگی و زنده ماندن و امر              .  اين روزهای اول مهر ماه معطلند           
 با اينحال سرمايه داران و        ،آموزش فرزندان کارگران در ابهام فرو رفته         

عوامل کارفرما با گستاخی و پر رويی و تحت حمايتهای همه جانبه                             
حکومت جنايتکار اسالميشان با توسل به تهديد اخراج از کار و بهانه های              
 .دروغ و بی اساس از پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران طفره ميروند

 

 ماه است دستمزدهای ما را نداده            3:  يکی از کارگران معترض ميگفت       
. اند، افکار پريشان و کابوس نداری و فقر روزگارمان را سياه کرده است              

فکر تامين نان و خورد و خوراک روزانه، اجاره خانه، هزينه تحصيل و                 
ثبت نام بچه هايمان در مدرسه و هزار و يک بدبختی ديگر در اين زندگی                

ما .  نابسامان آنچنان پريشانمان نموده که آدم گذر روز و شب را نميفهمه                 
بی وجدان و تبهکار اعتراض        "  قره باغی "کارگران بارهای بار به اين          

او هميشه با خونسردی و      .  کرده و اوضاع نابسامان زندگيمان را گفته ايم          
اين کف دست     :  تهديد کف دستش را به ما نشان داده و با خنده ميگويد                      

 هر کسی      ،مويی برای کندن نداره، فعال پول نداريم، همينه که هست                       
 !ناراحته بفرما راه بازه و جاده دراز

 

 نفر کارگر قراردادی سفيد امضا و        60شرکت مشاور برداشت با بيش از        
 5 صبح تا    8 هزار تومانی و ساعت کاری از        300يکطرفه و دستمزدهای    

 مشاور و طراح    ،عصر و انجام اضافه کاری اجباری بنا بر نياز کارفرما           
دفتر مرکزی  .  و مجری انواع طرحهای راه و ساختمان و سد سازی است            

 .شرکت نيز واقع در خيابان شريعتی تهرا ن است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر٢۶ – ١٣٨٩ مهر ۴

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از کارکنان پيمانکاری         150 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
در سازمان زمين شناسی تهران هم اکنون با        "  ثمين سبز "شرکت  
 روز از پايان ماه مبالغ دستمزد و اضافه کاری مربوط             5گذشت  

در جواب اعتراض و        .  به شهريور ماه را دريافت ننموده اند             
رئيس سازمان و از          "  کره ای   "پيگيريهای مداوم کارکنان،          

عوامل حکومت اسالمی سرمايه داران با جوابهای سر باال و                    
کره ای کارکنان   .  بودجه نداريم و تهديد به اخراج برخورد ميکند        

معترض را به شرکت پيمانکاری ثمين سبز مراجعه ميدهد و                    
شرکت پيمانکاری کارکنان زحمتکش را به سوی کره ای و                       

 !مسئولين سازمان زمين شناسی پاسکاری ميکند

 

اما آنچه روشن است کارشکنی و تاخير در پرداختها و باال                          
کشيدن دستمزدهای ناچيز کارکنان مشترکا در همدستی و تبانی             
کره ای و در هماهنگی با شرکت انگل پيمانکاری صورت                         

به همين دليل کارکنان پيمانکاری هميشه دستمزدهايشان       .  ميپذيرد
را با انواع تاخير و کارشکنی و جر زنی از جانب عوامل                             

 . کارفرما دريافت ميدارند

 

حوالی (در سازمان زمين شناسی تهران واقع در خيابان معراج              
 نفر از نيروهای              800جمعا بيش از              )  فرودگاه مهرآباد    

 نفر از   150.  کارشناسی، خدماتی و پيمانکاری مشغول به کارند       
اين نيروها طرف قرارداد شرکت پيمانکاری ثمين سبز در                         
بدترين شرايط کاری برده وار مشغول به کارند و مابقی کارکنان          

 هزار تومانی و ساعت       300بصورت قراردادی با دستمزدهای       
 طرف قرارداد سازمان زمين شناسی               30/4 تا      30/8کاری   
کار اداره زمين شناسی نظارت و بعضا اجرای                           .  ميباشند

 . ميباشد... طرحهای زمين شناسی و استخراج معادن و 

 

 ماه   2در اوائل امسال دستمزدهای نيروهای قراردادی نيز با                  
. تاخير پرداخت شد و همين امر اعتراضاتی را به دنبال داشت                

عالوه بر اين کل نيروهای قراردادی از اوائل سال جديد تا                          
امروز بشدت با کاهش و تعديل برخی مزايای ناچيز جانبی                         
روبرو شده اند و همين امر زمينه های انواع اعتراضات و                          

 .نارضايتی را در ميان کارکنان بوجود آورده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر٢٧ – ١٣٨٩ مهر ۵

 

 کارکنان سازمان زمين شناسی تهران
 !دستمزدهای پرداخت نشده

١٧١شماره   
 

 اعمال فشار حراست 
 بر کارگران شرکت واحد

 

  ،به نقل از هرانا

به تازگی حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه              “
را وادار به امضای تعهدی می کند که بر اساس آن رانندگان در مورد مسايل                        
شرکت واحد با هيچ رسانه ای اعم از داخلی و يا خارجی حق مصاحبه نداشته                      

 .باشند
 

در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد تهران به کليه نواحی                     
اعالم شده است که کارکنان نواحی مختلف تهران بايد تعهدی را امضا نمايند که                
در آن نوشته شده است؛ که کليه رانندگان متعهد می شوند که در مورد مسايل                       
شرکت واحد از جمله؛ وضعيت و شرايط اعضای دستگير شده سنديکا، اخراج                 
کارکنان، عدم پرداخت حقوق و مزايا،برخورهای غير انسانی حراست و کميته               
انظباطی با کارکنان، شرايط سخت کاری و مشکالت ديگر کارکنان با هيچ                          

 .رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند
 

بر اساس گزارش وبالگ فعالين حقوق بشر و دموکراسی، گرفتن تعهد در طی                  
چند روز گذشته از ناحيه غرب تهران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان                        

مسئول ناحيه با تهديد سعی دارد که کارکنان را وادار           .  شرکت واحد مواجه است   
 .به امضای تعهد نمايد

 

ده است و تحت                    واجه ش در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مديريتی م
ار                     ي ت عنوان خصوصی سازی خط هايی از خطوط تندروی شرکت واحد در اخ
ه است از                  شرکت های خصوصی که در مالکيت سپاه پاسداران است قرار گرفت

 ”.می باشد) تجريش -راه آهن (7جملۀ آنها خط تندروی شماره 

 

 مجمع عمومى کارگرى
 
 
 

مجمع ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
جنبش ! عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است

!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

 ! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى

 

!شورا مجمع عمومى دائر است  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !عليه گرانى و فقر
 ...وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

١٧١شماره   

 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

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

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

 . اطالع 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 جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

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

 . 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

 .برافراشت
 

 ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                         -٧
 فعالين اردوى آزادى و              ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه             

حزب اتحاد   .  برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند                      
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و              
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و                                

 !حکومت اسالمى فراميخواند
 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا
 ٢٠٠٨ژوئن 

 

 

  اکتبر روز جهانی عليه اعدام10اطالعيه دوم 
 

 !فراخوان عمومی
  اکتبر روز اعتراض وسيع10

 عليه اعدام، عليه رژيم اسالمی
 

اين روز فرصت مناسبی     .   اکتبر روز جهانی مبارزه عليه اعدام است          10
است برای سازماندهی يک اعتراض وسيع نه تنها عليه مجازات غير                       

. انسانی و قرون وسطايی اعدام، بلکه عليه رژيم صد هزار اعدام اسالمی              
بهترين توصيف از اين آدمکشی سازمانيافته      "  اعدام قتل عمد دولتی است    "

مجازات اعدام، عليرغم اعتقاد برخی، جنايت را کاهش نمی دهد،                .  است
برای ايجاد يک جامعه انسانی تر        .  بلکه موجب افزايش خشونت می شود       

 .بايد مجازات اعدام ملغی شود
 

تاريخا دولت های سرکوبگر از مجازات اعدام بمنظور سرکوب مخالفين              
. برقراری يک نظام مختنق و سرکوبگر محتاج اعدام است        .  بهره جسته اند  

فقط در دهه شصت    .  رژيم اسالمی بهترين نمونه اين واقعيت دردناک است       
اين رژيم جنايتکار حدود صد هزار انسان را در زندان های مخوف خود                 

بايد .  اعدام کرده و در گورهای دستجمعی و ناشناس مدفون نموده است                  
اين رژيم جنايتکار را به زير کشيد و تمام سران آن طی سی و يک سال                      

اين تنها راه تسالی       .  گذشته را بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه کرد                
محاکمه سران نظام اسالمی اجرای گوشه        .  نسبی ميليون ها داغديده است      

 .ای از عدالت است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمام سازمان های چپ، سوسياليست و                        
 اکتبر  10آزاديخواه و تمام افراد انسان دوست را فرا می خواند که روز                   

را به يک روز اعتراض وسيع عليه مجازات اعدام و رژيم اسالمی بدل                   
در هر شهری که هستيد، تجمع کنيد و صدای اعتراض خود را                         .  کنند

اطالعات مربوط به تظاهرات خود را به ما                  .  بگوش جهانيان برسانيد     
 ساعته يک دنيای بهتر، تلويزيون           24اطالع دهيد تا از طريق راديوی            

 .يک دنيای بهتر، نشريه و سايت حزب به اطالع عموم برسانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٩ شهريور ٣١ – ٢٠١٠ سپتامبر ٢٢

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
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٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، گسترش فقر و فالکت                    -١
 گرانى       ،گرسنگى و سوتغذيه            

سرسام آور و ناتوانى اکثر                         
مزدبگيران جامعه از تامين                      

 گسترش   ،نيازهاى پايه اى خويش     
بيکار سازيها و اخراج گسترده              

 افزايش کار قراردادى         ،کارگران
 گسترش وسيع          ،و سفيد امضا         

شرکتهای پيمانی که کمترين                    
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،      
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم         
دسترسى مکفی به بهداشت و                   

 جامعه  ،درمان و آموزش و مسکن    
را در آستانه يک بحران عميق               
سياسى و اجتماعى قرار داده                   

در شرايطی که فقر و                  .  است
گرانى کمر مردم را خرد کرده               

 و مردمى ناراضى و                       ،است
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين       

 شورش گرسنگان   ،اوضاع ميشوند 
عليه وضع موجود يک چشم انداز        

وظيفه فورى جنبش     .  واقعى است  
کمونيستى کارگران، سازماندهى        
اين پتانسيل اعتراضى طبقه                     
کارگر و مردم زحمتکش و تبديل          
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى              
عليه سرمايه دارى و نظام اسالمی      

 .حاکم است
 

 با تشديد گرانى و گسترش فقر         -٢
و بروز پيامدها و مصائب                          
اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى          
مختلف بورژوائى تالش ميکنند            
يکديگر را مسبب اين اوضاع                 

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند    
، نقد به                 "مافياى اقتصادى        "
 سياست      ،"واردات بى رويه           "
و کال  "  حمايت از توليدات داخلى   "

ديدگاههاى ناسيوناليستى و                       
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى        
درمان اين اوضاع بلکه تالشى              
آگاهانه براى خارج کردن مسبب          
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام             
سرمايه دارى و کل حکومت                    
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض      
و اعتراض کارگران و مردم                   

در عين حال طرح       .  گرسنه است  
اين سياستها تالشی برای                            
پاسحگويی به فشار پائينى ها از             
جانب باالئى ها است که به سهم              
خود به جدال درون حکومتى                   
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى         

جمهوری .  حکومت دامن ميزند        
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند            

تحميل .  اين اوضاع را تخفيف دهد     
فقر و فالکت يک سياست رژيم              

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

اسالمی برای بزانو درآوردن         
کارگران و مردم زحمتکش              

 .است
 

 نه فقط جمهورى اسالمى،        -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى      
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه         

. ای براى نابودی فقر ندارند            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها           
وعده بهبود اين اوضاع را                 
نميدهد، بلکه چند نسل از                     
کارگران را به جان کندن براى       
بازسازی سرمايه دارى و                  

خرابيهاى ناشى از عملکرد           "
. فرا ميخواند "  حکومت اسالمى 

اسالمى -جريانات ملى                         
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى       
را ابزارى در خدمت جنگ               
جناحى می بينند و عموما                    
سياستهاى ناسيوناليستى را               

برخی از       .  مطرح ميکنند      
يا "  چپ رايکال     "جريانات      

گسترش فقر را ابزارى در                 
خدمت شورش و عصيان مردم      
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با                 
طرح سياستهاى                                        
آنارکوپاسيفيستى از                               
سازماندهى توده اى و کارگرى     

حزب .  عليه فقر طفره ميروند       
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه     
عليه فقر و فالکت و گرانى را          
مبارزه اى حياتى عليه نظام              
سرمايه دارى و حکومت                    
اسالمی و جزيی از مبارزه               
بيوقفه براى بهبود دائمى                     
معيشت طبقه کارگر و مردم             

بدرجه اى که طبقه              .  ميداند
کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمايه و                   
رژيمشان را در تحميل فقر و            

 به   ،فالکت بيشتر عقب برانند        
همان درجه شرايط براى                    
سرنگونى رژيم اسالمى و                 
برپائى يک انقالب عظيم                    
کارگرى عليه وضع موجود             

 .فراهم تر ميشود
 

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۴
کارگرى و جنبش سوسياليستى      

١٧١شماره   

طبقه کارگر، نظام سرمايه داری را        
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                        
بيکارى و گرانى و گرسنگى و                   
مصائب اجتماعى ناشى از آن                      

رژيم اسالمى، حکومت            .  ميداند
نظامى و      -مشتى کانگستر سياسى      

باندهاى اقتصادى مافيائى است که           
بر تمام امکانات جامعه چنگ                      

مساله اين نيست که گويا     .  انداخته اند 
نميگذارد دولت   "  مافياى اقتصادى  "

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت       
اين حکومت مافيايی   .  پيش آمده است  

. سرمايه و اسالم در ايران است                 
سران رژيم اسالمی خود از                          
بزرگترين سران مافياى اقتصادى           

کارگران و مردم     .  در ايران هستند    
گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه          
کشمکش و رقابت بخشهاى مختلف         

کمونيسم و     .  سرمايه تبديل شوند        
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش        
از سرمايه و جناحهاى دولتى و غير        
دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه          

 و بر مطالبات و            ،حل مستقل اش     
نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم      
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد           

 در عين      ،مبارزه عليه فقر     .  ميکند
حال که مبارزه اى براى رفع                        
نيازهاى فوری کارگران و مردم               

 درعين حال جبهه مهمى از             ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت                     
سياسى و اقتصادى سرمايه در                    

اين دوره اى است که         .  ايران است  
بيش از هر زمان کارگر و اعتراض       
و مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى     
در سياست و نگرش و سمتگيرى              
سياسى توده مردم مخالف رژيم                  

 .اسالمى پيدا ميکند
 

 مبارزه و اعتراض عليه اين               -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت انکار       

اعتراض و شورش        .  ناپذير است   
عليه وضعيت موجود يکی از                      
اشکال محتمل اعتراض در چنين              

اما در اين شرايط        .  وضعيتی است  
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و        
جنبش آزادی و برابری و رفاه را              
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران        
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را               
بشناسند و راه حل واقعى و عملى              

واقعيت .  در مقابل آن ارائه دهند         
اينست که شورش عليه فقر و                  
گرسنگى، بدون سازمان و بدون          
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و       
افق روشن سياسى در مقياس                  

 به تحرک و اعتراضى      ،سراسرى
نتيجه چنين    .  کور تبديل ميشود       

وضعيتى، عليرغم حقانيتى که               
. دارد، سرکوب و شکست است           

ارکان سياست و تاکتيک حزب در     
 متشکل    ،مواجهه با اين اوضاع         

کردن توده طبقه کارگر و مردم             
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم         

 ،افق و تامين سازمان و رهبرى           
بعنوان سه رکن مهم تضمين                    

تبديل .  پيشروى و پيروزى است       
شورش کور به شورش آگاهانه و        
سازماندهی اعتراض عليه                       
وضعيت موجود درگرو تامين اين      

 .سه رکن اساسى است
 

 کمونيسم و طبقه کارگر بايد            -۶
در راس مبارزه عيله فقر و                      
گرسنگى و وضعيت فالکتبار                

در اين     .  اقتصادی قرار گيرند        
مبارزه يک هدف استراتژيک ما         
خارج کردن کنترل پروسه توليد          
و توزيع کاالها و اقالم مورد نياز         
پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط           

دسترسی و          .  بازار است          
برخورداری از غذا و آموزش و          
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز       
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه            
ای همگان و هدف عمومی ما در          

هر انسانی به      .  اين مبارزه است     
محض چشم گشودن به اين جهان         
بايد از تمامی نيازهای انسانی                

از اينرو مبارزه    .  برخوردار شود 
برای وادار کردن دولت سرمايه          
به دادن سوبسيد به اقالم مورد                
نياز زندگی مردم  و تامين بيمه              
های اجتماعی رکن ديگر سياست       

 . ماست
 

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه              
فقر، برگزارى مجامع عمومى              
کارگری در مراکز مهم توليد                  
مواد غذايی و نيازهای مردم،                 
برگزاری مجامع عمومی در                  
محالت کارگرى و فقر زده،                    
سازمان دادن ايجاد شبکه هاى               
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط      
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و        

بايد در هر گوشه       .  سياستی است  
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت         

١٩صفحه  اقتصادی   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


