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   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 

اعتراضات ضد 
 حکومتى در ايران

 

 ترکيه و پاکستان از مهمترين کشورهاى             ، مصر  ،ايران
منطقه هستند که تحوالت سياسى در آنها بسيار تعيين                    

 بويژه بدنبال         ،در ايران رژيم اسالمى            .  کننده است    
 صرفا به زور سرنيزه و        ،  ٨٨اعتراضات توده اى سال      

عوامل متعددى در      .  حکومت نظامى سرپا مانده است          
 از جمله سرکوب        ٨٨فروکش کردن اعتراضات سال           

 ، محدود ماندن اعتراضات به تهران              ،خونين حکومت  
وجود يک طيف اپوزيسيون دربارى و بيرون حکومتى             
که منافع خود را در بقاى حکومت اسالمى جستجو                         

 و فقدان رهبرى و سازمان انقالبى در مقياس                      ،ميکند
اما براى هر مخالف سياسى جدى      .  مورد نياز موثر بودند   

و هر ناظر سياسى ابژکتيو که جامعه ايران و روندهاى               
 روشن بود که سرکوب حکومت        ،سياسى آن را ميشناسد    

و پايان اعتراضات خيابانى به معنى رضايت دادن به                   
نه حکومتيها چنين تبئينى از خود داشتند         .  حکومت نيست 

نخواستن حکومت  .  و نه مردم شکست را پذيرفته بودند           
اسالمى يک فاکتور قوى سياست در      

 

گفتگو با علی جوادی پيرامون دور 
 جديد اعتراضات توده ای در ايران

 

  ٧صفحه 

 

 اعتراض دهها هزار تن 
 در شهرهای مختلف ايران

 

 ليبی هم به لرزه درآمد
 !سال فراموش نشدنی  2011

 ۵آذر ماجدی                                                   صفحه 

 

 !کل رژيم بايد برود! مبارک رفت
 !هيچ قدرتى بجز قدرت برخاسته از قيام مشروعيت ندارد

 

 !منصور فرزاد درگذشت

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراها
يانيه تشکلهای کارگری پيرامون ب

 وضعيت دستمزد کارگران
 

اين وضعيت برای 
کارگران غيرقابل 

 !تحمل است



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 که در فرصتهاى               ايران است    
مختلف در قالب جنبش براى                    
سرنگونى بروز اجتماعى يافته             

 .است

 

تهاجم حکومت به سطح معيشت            
طبقه کارگر و سياست حذف                    
سوبسيدها افق اعتراض عليه فقر         
و عروج دور ديگرى از                              
اعتراضات و اعتصابات را                     

در اين فاصله حکومت تنها     .  گشود
با ماشين اعدام و سياست ارعاب           
شديد ناتوانى و نقاط ضعفش را              

جلوه ميداد و بسيار               "  قدرت"
معلوم بود که سياست فقر و اعدام          

در اپوزيسيون       .  دوامى ندارد      
 موج    ،دربارى و طرفدار رژيم          

سرخوردگى و ندامت مجددا باال           
شکافها در اين اردو سر           .  گرفت

باز کردند و نقد به سياستهاى                    
اسالم زده و طرفدار حکومت                 

حکومت نيز عليرغم       .  تشديد شد   
سرکوبها و تسويه هاى درونى چند      

 .  پاره تر و بحرانش عميق تر شد

 

رويدادهاى تونس و مصر و آغاز         
دوره جديدى از تحرک انقالبى در       
کشورهاى خاورميانه و شمال                

 روندهائى را مختومه                   ،آفريقا
در اين کشورها کسى      .  اعالم کرد 

 ،به اپوزيسيون دربارى اميد نبست     
خواهان اجراى بدون تنازل قانون        

 کودتاى مخملى بعد         ،اساسى نشد  
از انتخابات هاى قالبى صورت            

 مردم کارگر و زحمتکش       ،نگرفت
راسا عليه سياست فقر و فالکت و         
فساد و ديکتاتورى بميدان آمدند و         
از همان ابتدا بر نفى حکومت فقر         
و اختناق و سمبلهاى آن تاکيد                    

پيروزى برق آسا در تونس     .  کردند
و مصر به موجى از تحرک                      
انقالبى در کشورهاى ديگر دامن         

 ، ليبى  ، بحرين  ، يمن  ،الجزاير.  زد
صحنه ...   سوريه و     ، اردن ،عراق

اعتراض عليه ديکتاتوريهاى                  
کشورهاى منطقه يکى   .  سرمايه شد 

بعد از ديگرى سياست تعرض به          
معيشت زحمتکشان را پس                        

 

اعتراضات ضد حکومتى در 
 ...ايران 

 دولتها و وزرا را کنار        ،گرفتند
 و يا   ، وعده رفرم دادند   ،گذاشتند

عقب نشينى هائى را براى                  
مصون شدن از اين موج در              

با اينحال       .  دستور گذاشتند      
ديناميزم ايندوران جديد با اين          

. تمهيدات قابل کنترل نبود                 
اعتراض در اين کشورها بدون      
ترديد از روشهاى اعتراض             
نسل جديد در رويدادهاى ايران      
تاثير پذيرفت و در عين حال             

تالش کرد که اشتباهات و                   
. محدوديتهاى آن را تکرار نکند    

امروز همه فهميده اند که اين            
موج کشورهاى منطقه را                   

 مسئله اى کشورى      ،درمينوردد
 بلکه        ،نيست"  عربى"و        

ماحصل سرباز کردن تناقضات    
عميق سياسى و اقتصادى                   

 . سرمايه دارى است

 

پيروزى اوليه در مصر و                   
سقوط مبارک خط بطالنى بر          
سياست اپوزيسيون هاى                     
دربارى زد که در مواقع                      

سنگر قانون        "بحران به                
ميخزند و از سر گشاد      "  اساسى

. ميدمند"  اصالحات"در شيپور   
اين تحوالت بار ديگر فرهنگ        

 نفس حقانيت تالش              ،انقالبى
 و حق         ،انقالبى براى تغيير        

مردم به اعتراض عليه                         
حکومتهاى مستبد را ديکته               

تاثير اين وقايع بحدى             .  کرد
عميق بود که از کاخ سفيد تا               
رسانه هاى هميشه در خدمت           

١٩٠شماره   
سياست خارجى دولتهاى سرمايه             
دارى را انگشت به دهان کرد و                  
تالش وسيعى براى کنترل و هدايت         
اين اعتراضات و بعضا هماهنگى و       

. حمايت مشروط از آن شروع شد             
مستقل از اينکه سرنوشت اين                      

 فى  ،نبردها به کدم نتايج منجر شود        
الحال شبح قيام و تحرک انقالبى                
روى کاخ قدرت ديکتاتورها و                    
ژنرال ها و امام ها و خليفه هاى                  

. مادام العمر در گشت و گذار است          
ايران که سابقه اى از اعتراضات و         
انقالبات در پيشينه سياسى خود دارد      
و در خيابانها و کارخانه هايش                    

 ،قهرمانى ها را ثبت کرده است                  
نميتواند نسبت به اين اعتراضات بى      
تفاوت بماند و يا از آنها تاثير                         

بويژه رژيم اسالمى ايران         .  نپذيرد

تنها دولتى است که سياست حذف              
سوبسيدها را هنوز پس نگرفته و               
نميتواند از شورش نان و اعتراض          
توده اى عليه فقر و اختناق مصون            

دير يا زود اين موج در ابعاد          .  بماند
سهمگينى عليه حکومت اسالمى راه      

 . مى افتد

 

  بهمن٢۵ويژگى اعتراضات 

اعتراضات ضد حکومتى در ايران        
در روزى صورت گرفت که ظاهرا       
مردم براى حمايت از قيام در مصر         
و تونس توسط موسوى و کروبى              

هشيارى اکثريت  .  دعوت شده بودند   
باالى معترضين اينبود که دنبال                
توصيه ها و سياستهاى موسوى و             

 ،کروبى و شرکاى مشارکتى نرفتند       
خيل اهللا و اکبر گوها و يا حسين                   
ميرحسين ها بسيار حاشيه اى و                  
ناتوان از جهت دادن به اعتراضات         

ترکيبى که بميدان آمده بود           .  بودند
بدرست دنبال اين ترهات نرفت بلکه      
مستقيما راس نظام را هدف قرار               

معترضين براى تقابل با نيروى      .  داد
سرکوب آماده بودند و در موارد                

. زيادى اوباش را گوشمالى دادند        
شعار محورى و ماندگار اينروز          

 نوبت سيد         ، بن على        ،مبارک"
معترضين با اين شعار    .  بود"  على

و با قاطعيتى که در پس زدن                    
نيروى سرکوب از خود نشان                 

 نه فقط سرنگونى طلبى و            ،دادند
نفى نظام را قدرتمندتر فرياد زدند       
بلکه نشان دادند که تتمه توهمات          
قانونى سبز بويژه بعد از تحوالت        
منطقه اى دود شده و هوا رفته                 

 . است

 

بخش اعظم مردمى که در                         
تظاهراتهاى بعد از انتخابات                  
فرمايشى حکومت اسالمى بميدان      
آمدند حکومت اسالمى را                          

آنها جان خود را در        .  نميخواستند
خيابانها و دانشگاهها بخاطر                   
گرفتن قدرت از احمدى نژادها و         
خامنه اى ها و سپردنش به                        
موسوى ها و صانعى ها از دست         

نخواستن حکومت همواره     .  ندادند
يک فاکتور قوى سياست در ايران      

 ،بوده و نفس وجود دو خرداد                 
 تالش جناح ها براى        ،جنبش سبز 

ايجاد نوعى رفرم و سازش                      
 تشديد جنگ        ،حکومت با مردم       

جناح ها و حتى قلع و قمع يکديگر        
ريشه در اين نخواستن دارد و                 
تالشى براى مهار آن در                             
چهارچوبهاى حکومت اسالمى و       

به حکم  .  مجارى قانونى بوده است   
شکست اين استراتژى و بن بست         

 به حکم       ،سياست هر دو جناح          
تجارب خونين مردم طى                           

 به حکم             ،اعتراضات متوالى      
 ،رويدادهاى منطقه اى و جهانى          
. اين سيکل نيز تماما بسته ميشود         

اعتراض در ايران ممکن است به       
هر بهانه اى و تحت هر نامى                   
صورت بگيرد اما شرايط کنونى         
و مختصات آن جهت حرکت توده       
اى را بسمت سياست سرنگونى            

 . انقالبى ميبرد

 

پيروزى مردم در اين دور جديد            
اعتراضات در گرو قاطعيت                  
انقالبى و عبور از تمام بقاياى                

اگر در  .  نظم پوسيده اسالمى است    
تونس و مصر و ديگر کشورها             
اين بقاياى فرتوت ناسيوناليسم و           
حکومتهاى متکى بر ارتش و                 
نظاميان و شيوخ نوکر بانک                   

جهانى است      
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در  ،که مورد تهاجم قرار ميگيرد       
ايران اين اسالم سياسى است که            
زير ضربات انقالبى و سرنگونى        

مردم .  طلبانه به پايان خود ميرسد      
انقالبى در ايران با درهم کوبيدن          
راس جنبش اسالم سياسى ميتوانند       
خطر پيشروى و قدرتگيرى                     
اسالميون در کشورهاى ديگر را         

مردم انقالبى در           .  منتفى کنند     
کشورهاى منطقه با اتکا به                        
سنتهاى انقالبى و فاصله از اسالم        
سياسى ميتوانند شلنگ تخته                     
انداختن خامنه ايها و القاعده ايها            
در اسالمى خطاب کردن اين                   
تحرکات و همينطور اتوپى                       
موسوى ها و کروبى ها در                        
بازگشت به دوران سياه امام قاتل          

دوران بستن  .  را نقش بر آب کنند       
پرونده همه اين جک و جانورها و       
حکومتهاى فقر و اختناق بسر آمده       

مسئله امروز همه جا سلب         .  است
قدرت از اين باندهاى فاسد و                    
رژيمهاى پاسدار سرمايه و بردگى     

پيروزى واقعى اما تنها با           .  است
قدرتگيرى کارگران و محرومان         
و برافراشتن پرچم کمونيسم                     
کارگرى و برپائى ارگانهاى                    
اعمال اراده توده اى و خلع يد                   
سياسى و اقتصادى از کل                           

 . بورژوازى ممکن است

 

امروز مردم هر دردى داشته                   
باشند فريادش را بر فرق حکومت       

اگر گرانى و بيکارى           .  ميکوبند
 ، اگر بربرى گران ميشود         ،هست

 ،اگر اختناق و اعدام جارى است          
 ،اگر تاکسى و اتوبوس نيست                  

بغض و فريادى عليه نفس                          
موجوديت حکومت اسالمى بلند           
ميشود و سمبل آن يعنى خامنه اى          

را   -مبارک و بن على ايران             –
در اين اوضاع    .  هدف قرار ميدهد   

اپوزيسيون دربارى کارى از                  
 بيش از پيش     ،دستش ساخته نيست  

به هر   .  کنترلى بر اوضاع ندارد       
درجه که به قانون و نظام و امام              
قاتلش ميچسپد نفرت مردم را                   

متقابال سياست جناح   .  تعميق ميکند 
" اعدام بايد گردد   "راست و فرياد      

موسوى و کروبى و خاتمى و                   

 

اعتراضات ضد حکومتى در 
 ...ايران 

 پوچ  ،محرک معرفى کردن آنان     
خامنه اى بيشتر از هر             .  است

کسى ميداند که اينان کاره اى                
 همان  ، خيلى قبلتر نبودند     ،نيستند

وقت نبودند که عبور در خيابانها       
از چهارچوبهاى سياست آنها               
شروع شد و تهاجم به کل نظام             

امروز به طريق        .  اوج گرفت   
دو جناح در     .  اولى هيچکاره اند    

تشديد جدال شان برسر بقا هر              
کدام ديگرى را مسبب اوضاع            
کنونى قلمداد ميکنند و مردم بيش      
از هر زمان ديناميزم حرکت                
خود را از روندهاى پايه اى تر           
سياست در ايران و منطقه                       

 . ميگيرند

 

 على عبداهللا       ، مبارک   ،بن على   
 ، حمد ابن عيسى خليفه            ،صالح

 خامنه    ، بشار اسد     ،معمر قذافى  
 و طيفى از حکامى که هر              ،اى

کدام خود و فاميل و باندشان چند         
دهه است بر مردم محروم اين             

 به      ،کشورها حکومت ميکنند          
امروز .  پايان خط رسيده اند             

مسابقه برسر اينکه بعد از بن               
" نوبت کيست   "على و مبارک          

اين .  همه جا شروع شده است           
دورانى جديد با مختصاتى جديد         
و قالبهاى اعتراض و روشهاى           

 . انقالبى است

 

امروز وظيفه بالفصل هر                     
 هر                ،کارگر کمونيست               

 هر       ،سوسياليست و انقالبى            
آزاديخواه اينست که افق                          
اعتراض ضد سرمايه دارى را          
بر تالش انقالبى و سرنگونى               
طلبانه بکوبد و مبارزه براى                 
واژگونى حکومتهاى فاسد                     
سرمايه را به نيروى انقالب                  
کارگرى و سوسياليستى ارتقا              

 . دهد

 
  ٢٠١١ فوريه ١۶

 ١٣٨٩ بهمن ٢٧

 

١٩٠شماره   

 

 

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

!تغيير آنست  
کارل مارکس                      

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم” خطر“
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بهمن جوانان و مردم        ٢۵دوشنبه  
آزاديخواه و برابری طلب                          
اعتراضات گسترده ای در                        
شهرهای مختلف عليه رژيم                     

تهران .  اسالمی سازمان دادند           
مرکز اين اعتراضات بود، اما                

. اعتراضات محدود به تهران نبود      
از اوايل عصر مردم از گوشه و            
کنار تالش کردند خود را به                      

. مراکز اعالم شده تجمع برسانند          
اين تالش با اقدامات سرکوبگرانه        

لباس "نيروهای انتظامی و اوباش       
. رژيم مواجه شد               "  شخصی

ماموران رژيم خيابانها را مسدود        
. کرده و مانع تجمع مردم ميشدند           

عليرغم اين تالشهای مذبوحانه              
بسياری از مراکز اعالم شده به              
مکان تجمع اعتراضی و درگيری       
با نيروهای رژيم اسالمی تبديل             

اين اعتراضات در ادامه به           .  شد
ساير بخشهای شهر و محالت                  
کشيده شد و تا پاسی از شب ادامه           

 .داشت

 

شعارهای جديد اين اعتراضات             
منعکس کننده موج اعتراضاتی             
بود که در اولين امواج خود                       
ديکتاتوری سرمايه بن علی در              
تونس و ديکتاتوری حسنی مبارک      

 ،مبارک. "در مصر را بزير کشيد     
شعار "   نوبت سيد علی       ،بن علی  

در .  محوری اين تظاهرات بود          
بسياری از اين درگيری ها جوانان      
با پاره کردن عکسهای خامنه ای          
و آتش زدن آن به مقابله با                            
نيروهای سرکوبگر رژيم پرداختند    
و برخی ماموران رژيم اسالمی            

 .  را گوشمالی داند

 

اين اعتراضات بر خالف اتنظار          
و تالش اصالح طلبان مرتجع                 
حکومتی تالشی برای اصالح                

تمام و  "رژيم اسالمی و يا اجرای        
رژيم "  کمال قانون اساسی                

اگر چه در   .  آدمکشان اسالمی نبود  
برخی از تجمعات نيروهای                     

 

 اعتراض دهها هزار تن در شهرهای مختلف ايران
 با فريادهای

 

زندانی سياسی آزاد بايد  "،"مرگ بر ديکتاتور "،"مرگ بر خامنه ای "،" نوبت سيد علی، بن علی،مبارک"
 ...و " جنتی لعنتی تو دشمن ملتی "،"خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه" "،آزادی آزادی آزادی "،"گردد

مرتجع اصالح طلب حکومتی        
کوشيدند از شعارهای ضد                 

ساختار "حکومتی و باصطالح     
 ،ممانعت بعمل آورند    "  شکنانه

اما شعارهای مردم عمدتا راس      
رژيم اسالمی را نشانه گرفته           

مردم عمال به تالش های        .  بود
مذبوحانه اين جريان ارتجاعی       

 . وقعی نگذاشتند

 

اعتراض دهها هزار نفری                
مردم در شهرهای مختلف تاکيد     

دوباره ای بود بر اين حقيقت             
پايه ای که مردم در ايران حکم        
به سرنگونی رژيم اسالمی داده     
اند و از هر فرصتی برای بيان        
اين خواست خويش استفاده                

مردم بارديگر نشان         .  ميکنند
دادند که خواست پايه ای شان           
سرنگونی رژيم اسالمی و                 
مساله سرنگونی قدرت سياسی      
حاکم مشغله اصلی اعتراضات      

هر اعتراضی در    .  جامعه است 

١٩٠شماره   

جامعه به سرعت در اين چهارچوب       
 . کاناليزه خواهد شد

 

همبستگی مردم و جوانان آزاديخواه       
ايران با جوانان و مردم تونس و                 
مصر يک ويژگی ديگر اين                          

در اين تجمعات        .  اعتراضات بود   
اعتراضی زهر ناسيوناليسم عمال            
خنثی شده بود و اين هم سرنوشتی و        
وجوه مشترک اعتراضات مردم               
منطقه بود که در فضای اعتراضی          

 . جامعه در حرکت بود

اين اعتراضات بر خالف ادعاهای          
اصالح طلبان مرتجع حکومتی                  

مردم .  نشان قدرت اين جريانات نبود   
همانطور که بارها نشان داده اند از          
شکاف و کشمکش جناحهای رژيم           
اسالمی برای تعميق اين شکافها و            
سوق دادن کل رژيم اسالمی به                   

. سراشيبی سقوط استفاده ميکنند               
مردم نشان دادند که اجازه نميدهند            

چانه زنی در    "اعتراضاتشان زمينه    
با جناح حاکم رژيم اسالمی            "  باال

شعارهای سرنگونی      .  فراهم کند     

طلبانه مردم جايی برای بند و                  
بست جناحهای رقيب رژيم                      

 . اسالمی باقی نميگذارد

 

يک ويژگی ديگر اين اعتراضات       
روحيه راديکال و تعرضی                      
جوانان در مقابله با ماموران                   
سرکوب و لباس شخصی های               

 . رژيم اسالمی بود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به         
جوانان و مردم آزاديخواه درود            
ميفرستد و تاکيد ميکند که                          
سرنگونی تمام و کمال رژيم                    
اسالمی پيش شرط تحقق مطالبات      

 ،آزادی"آنها در جهت کسب                   
است و        "   و رفاه              ،برابری

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          
در گرو قرار گرفنن نيروی                     
راديکال در پيشاپيش جنبش                     

 . سرنگونی طلب است

 

حزب تاکيد ميکند که برای                       
. پپشرويهای آتی بايد متشکل شد          

بايد تشکالت توده ای را چه در              
محالت و چه در محيط کار شکل         

شوراهای کارگری و                 .  داد
شوراهای مردم زحمتکش                       

 . مناسبترين اين تشکل ها هستند

 

حزب در عين حال تاکيد ميکند که       
سرنگونی رژيم اسالمی، تصرف      
قدرت سياسی و سازمان دادن                
جامعه ای آزاد و برابر و مرفه               
در گرو قرار گرفتن رهبری                   
کمونيستی در راس اعتراضات            
سرنگونی طلبانه توده های جامعه      

 . است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 فوريه ١۴ – ١٣٨٩ بهمن ٢۵
٢٠١١ 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشور بعد از کشور بخروش می          
موج آزاديخواهی و برابری         .  آيد

طلبی، جوامع منکوب شده تحت            
ديکتاتوری های خشن سرمايه را         

سال .  به تحرک درآورده است            
 در تاريخ بعنوان سال                    2011

. به ثبت خواهد رسيد   "   انقالب ها "
تاکنون سابقه نداشته است که موج        
اعتراضی برای سرنگونی نظام           
حاکم اين چنين سريع از يک                     
کشور به کشوری ديگر سرايت             

جوانان، کارگران و                   .  کند
زحمتکشان در آفريقای شمالی و           
خاورميانه به خيابان ها ريخته اند        
و طالب آزادی، عدالت و رفاه                 

جنبش های اعتراضی توده    .  هستند
ای عليه نظام های سرکوبگری که      
خفقان، استثمار شديد، فقر و                     
فالکت، تبعيض و فساد گسترده ای      
را به مردم منطقه تحميل کرده اند،  

ديکتاتوری .  بحرکت درآمده اند        
چهل ساله بمصاف         -های سی       

دوران هيجان     .  طلبيده شده اند        
 .انگيزی است، تاريخساز است

 

خيزش توده ای در تونس که به               
سرنگونی رئيس حکومت منجر           
شد و همچنان برای تغييرات                    
عميق تر ادامه دارد، در اواخر               

سرنگونی زين   .  دسامبر آغاز شد    
العابدين بن علی، رئيس جمهور            
جنايتکار تونس، مردم را در                    
الجزاير، اردن و مصر به خيابان         

جنبش سرنگونی طلب      .  ها کشيد  
در مصر اوج گرفت و کشور را            

 . به حالت فلج کشاند

  

حسنی مبارک که بمدت سی سال          
يک ديکتاتوری نظامی و خشن را       
بر مصر تحميل کرده بود،                         
مصرانه اعالم می کرد که پست            
رياست جمهوری را ترک نخواهد       

هر چند که پسرش، که قرار      . (کرد
بود جانشين او شود، با نزديک               

 چمدان و مقدار زيادی پول            100
دو سه روز پس از تحصن مردم            
در ميدان تحرير کشور را ترک             

 درصد مردم      40بيش از      .)  کرد

 

 ليبی هم به لرزه درآمد
 !سال فراموش نشدنی  2011

 آذر ماجدی

مصر با درآمدی حدود دو دالر       
در روز زندگی می کنند، در             
حاليکه رسانه ها از ثروت                 

 ميليارد دالر        50نزديک به        
. حسنی مبارک خبر می دهند          

پس از هجده روز زمانی که              
کارگران به ميدان آمدند و خبر        
اعتصابات سراسری کارگری       
در دنيا مخابره شد، تحت فشار        
ارتش و آمريکا، حسنی مبارک      

حسنی مبارک رفت    .  استعفا داد 
تا ارتش بکوشد نظام را حفظ            

 .کند

 

موج اعتراضی سريعا به يمن،       
. اردن، الجزاير و بحرين رسيد     

روز بعد از روز اخبار                         
اعتراضات در اين کشورها در      
راس اخبار بين المللی قرار               

سرکوب .  گرفته است              
معترضين، گسيل هزاران پليس    
و نيروی سرکوب به خيابان ها       
موفق به عقب راندن مردم                  

در الجزاير و يمن       .  نشده است  
مردم صريحا و علنا خواهان            
سقوط رئيس جمهور هستند و          
در بحرين مردم خواهان آزادی      

. و رفاه و مبارزه با فساد دولتی       
فعال از سلطنت مشروطه                    

 . صحبت می شود

  

جالب اينجاست که بالفاصله            
پس از خيزش تونس دولت                 
های منطقه سوبسيد های لغو            
شده را ابقاء کردند، کابينه ها            
تعويض شد و اقدامات آرايشی        
ديگری برای ممانعت از شکل        
گيری خيزش توده ای در                    

. کشور در دستور گذاشته شد           
اما اين اقدامات مذبوحانه                    
تاثيری در عزم مردم برای                
تغيير، برای دستيابی به آزادی،     

. برابری و رفاه نداشته است             
باالخره امروز خبر رسيد که           
موج اعتراضات به ليبی رسيده      

هزاران نفر در شهر بن        .  است
قاضی، دومين شهر ليبی به               

نيروهای .  خيابان ها آمده اند         

١٩٠شماره   
سرکوب کوشيده اند که مردم را                 

اما ظاهرا جنبش          .  عقب بنشانند    
 .اعتراضی کماکان ادامه دارد

  

دوران تغييرات اساسی در منطقه             
زلزله اجتماعی و          .  رسيده است    

سياسی منطقه ای را که همواره در          
دهه های اخير کانون آشوب، جنگ،      
تروريسم، نابسامانی و فقر گسترده         

مردم .  بوده است، تکان داده است          
ديگر نمی پذيرند که تحت سرکوب،       
اختناق، فقر و تبعيض و نظام های            

اميال .  بعضا برده وار زندگی کنند        
آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم      

موج .  را به حرکت درآورده است          
همبستگی مردم منطقه را بيکديگر          

با اشتياق و هيجان      .  پيوند داده است   
تحرکات و جنبش های يکديگر را            
دنبال می کنند و از يکديگر می                   

، "عادی"انسان های               .  آموزند
به صحنه  "  هيچ بودگان "زحمتکش،  

آمده اند و با غرور و شجاعت                       
زائدالوصفی حق خود را طلب می           

قدرت توده ای منطقه را به              .  کنند
اعتماد به نفس    .  لرزه درآورده است   

بر سيما و در نگاه های انسان های            
 .عادی موج می زند

 

احساس هيجان و افتخار بخاطر                 
سهيم بودن در اين تاريخ دورانساز          

اما يک   .  در انسان بيدار می شود          
سوال بزرگ بر اذهان همگان                     

آينده چه رقم         :  سنگينی می کند        
خواهد زد؟ پاسخ اين سوال بسيار              
بستگی به عمل کنونی اين توده های        

آکتورهای در      .  بپا خاسته دارد          
صحنه می کوشند که نقش اول را              

"بخود اختصاص دهند      " درباريان. 
نظام، کسانی که هم اکنون نظم را              
در تونس و مصر بدست گرفته اند و        
مشابهين شان در کشورهای ديگری       
که راس شان مورد حمله قرار                     

اين از نظر بورژوازی     .  گرفته است 
راس .  کم خطر ترين آلترناتيو است       

قدرت را کنار می گذارند و همه                 
. چيز را دست نخورده حفظ می کنند       

ارتش همان ارتش؛ زندان ها سر               
جای خود؛ سيستم استثمار سرمايه           

با کمترين تغيير و          .  داری پابرجا   
" انقالب پيروز  "سازش توهم يک         

و دگر  .  را به توده ها القاء می کنند         
بار آش همان آش و کاسه همان                    

 .کاسه
 

اسالميست ها بعنوان يک آلترناتيو          

ضعيف تر در صحنه بازی می             
بورژوازی متمايل به غرب      .  کنند

و دول غربی خطر اسالميست ها        
را بزرگ می کنند تا نظم سرکوب    

. و استثمار کنونی را حفظ کنند              
خطر اسالميست ها آنچنان که اين       
جريان يا دولت اسرائيل ميخواهد        

اما خوش خيالی   .  جلوه دهد، نيست  
در صورتی که      .  هم اشتباه است     

نيروی راديکال، سوسياليسم،                
کمونيسم و طبقه کارگر با خواست      
های راديکالش به ميدان بيايد،               
همين دول غربی به اين نيروی              

. کپک زده متوسل خواهد شد                  
 يک نمونه فراموش      1357ايران  

دول غربی   .  نشدنی تاريخی است    
خمينی و اسالمی ها را از گوشه           
به وسط ميدان آوردند و اين                      
نيروی کپک زده را به رهبر                   

اين عمل،     .  انقالب بدل کردند        
باوجود اينکه عواقب ناگوار آنرا         
تجربه کرده اند، ميتواند بار ديگر       

بايد کامال هشيار و         .  انجام گيرد  
 .آماده بود

 

پاسخ واقعی به خواست ها و                    
اميال مردم، آزادی، برابری و              
رفاه همگانی، در سرنگونی                    
سرمايه داری و برپايی يک                     

به .  جمهوری سوسياليستی است      
اين منظور طبقه کارگر بايد آماده        

کمونيسم .  و متشکل به ميدان بيايد     
کارگری بايد متشکل شود و                     
رهبری يک انقالب کارگری را           

اين بنظر غيرمحتمل   .  بدست گيرد 
ترين آلترناتيو در اين شرايط می          

. اما بايد برای آن آماده شد          .  رسد
بايد از اين دوران تاريخساز،                 
دوران تغيير و بی ثباتی برای                 
متشکل شدن و سازمان دادن                   

 .استفاده کرد

 

دو مساله اساسی کماکان در                     
تغييرات 

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

منطقه نقش تعيين کننده بازی می          
حل مساله فلسطين، تشکيل دو :  کند

دولت مستقل و متساوی الحقوق؛          
. سرنگونی رژيم اسالمی در ايران    

شرايط هيچگاه اين چنين برای اين       
از يک  .  تحوالت آماده نبوده است     

سو موج اعتراضی به فلسطين نيز      
خانه تکانی     .  کشيده شده است         

حکومتی در فلسطين نيز آغاز شده      
 . است

  

جمهوری اسالمی هم که طی دو            
سال اخير با يک موج عظيم و                 
توده ای سرنگونی طلبی روبرو            

 بهمن با     25شده است، در روز          
يک اعتراض وسيع و راديکال در       

. شهرهای مختلف مواجه گرديد            
خواست سرنگونی خامنه ای،                
بويژه با لينک آن به تونس و                      

. مصر بسيار هيجان انگيز بود              
آتش زدن عکس های خامنه ای،            

خامنه ای بدانه،               "شعارهای        
"بزودی سرنگونه     بن علی،     !" 

و !"  مبارک، نوبت سيد علی است      
در گوشه و    "  مرگ بر خامنه ای    "

. کنار کشور طنين انداز شد                      
حاکميت شعارهای صريحا ضد            
رژيم، آتش زدن عکس های خامنه      
ای و خمينی، درگيری با نيروهای       
سرکوب و گوشمالی دادن آنها                 
توسط مردم، همه از عزم راسخ            
مردم برای سرنگونی رژيم سخن        

طرد شعارهای جناح       .  می گويد   
اصالح طلب حکومتی و مخالفين         

يکی از وجوه       "  ساختار شکنی   "
برجسته اين حرکت اعتراضی               

 . بود

  

می توان گفت که جنبش سرنگونی      

 

 

 ليبی هم به لرزه درآمد
  ...!سال فراموش نشدنی  2011

. طلب وارد يک فاز جديد شد           
مساله اينجاست که رژيم                      
اسالمی قدرت مانور حاکميت        

نمی .  مصر و تونس را ندارد         
تواند خامنه ای را کنار بگذارد        
و کماکان به حيات خود ادامه            

بايد تا آخرين قطره خون        .  دهد
در مقابل موج اعتراض مردم         

هر نوع سازشی     .  مقاومت کند  
با مردم به جان آمده معترض            
قدمی در جهت سرنگونيش               

اين رژيم قابليت       .  خواهد بود   
هيچگونه اصالح يا عقب                    

از اين رو       .  نشينی را ندارد      
است که بنظر جان سخت تر             

اگر بورژوازی       .  می رسد      
مصر و تونس قابليت مانور              
دارد، می تواند مهره هايی را           
کنار بگذارد، اصالحاتی را              
موقتا انجام دهد تا مردم را به            
خانه ها باز گرداند؛ رژيم                    

. اسالمی فاقد چنين قابليتی است    
هر سرکوبی برای رژيم حکم          

اما مردم  .  جنگ آخرش را دارد   
دارند به جنگ آخرشان با اين           
رژيم جنايتکار نزديکتر می             

روزهای حيات اين نظام     .  شوند
 . کثيف در حال شمارش است

  

زنده باد آزادی، برابری و               "
در گوشه و کنار    "  رفاه همگانی 

خاورميانه و آفريقای شمالی             
با اميد به   .  طنين انداز شده است   

تامين و تضمين اين خواست بر      
حق توده های مردم برای                    
سازماندهی انقالب کارگری            

 .بکوشيم
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ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                    -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و                .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های    .  هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و                 
در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی                

  .و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

 يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده           -٢
 سازماندهى مبارزه    ،اين ارگانها ابزار متحد شدن      .  کارگران و مردم است    

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                   
شوراها همچنين از ارگانهاى       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است          

 در محيط زيست و کار در          ،بايد همه جا   .  قيام عليه جمهورى اسالمى اند      
  .سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

 شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده                  -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم           .  توده ای است  

 .است وبايد جايگزين قدرت ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر  .   طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                 -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل                   ،اتحاد صفوف کارگران     

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان            .   کارگرى را تسهيل ميکند       
. رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار                     
  .باشند

 

 شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                        -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                               .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه                       ،مبارزاتى در آن      
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و             .  تظاهرات شبانه است   

   .نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

 

 کارگران و مردم زحمتکش را به                ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى           -۶
  .برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

 زنده باد 
! رفاه، برابرى،آزادى  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دهها هزار تن از     :يک دنيای بهتر  
 ، شيراز ،توده های مردم در تهران    

 کرمانشاه   ، مشهد  ، رشت  ،اصفهان
و برخی ديگر از شهرهای ايران          
بار ديگر در اعتراض به رژيم               

آيا دور   .  اسالمی به ميدان آمدند        
ديگری از خيزش توده های مردم        

 آغاز شده است؟ 

 

 شواهد حاکی از آن        :علی جوادی 
است که دور جديدی از                                
اعتراضات و خيزش توده های              
مردم عليه رژيم اسالمی آغاز شده       

در بيان اين ارزيابی البته           .  است
از يک     .  بايد کمی محتاط بود            

طرف به اين اعتبار که                                 
 که در پس         ٨٨اعتراضات سال      

مضحکه انتخاباتی رژيم اسالمی         
صورت گرفت هرگز در هم                    

 اما     ،سرکوب شد    .  شکسته نشد    
حالت انفجاری در جامعه از بين            

از سوی ديگر تحوالت آتی      .  نرفت
ميتواند سير بطئی تر و يا منقطع            
تری بخود بگيرد که شايد نتوان از       
اين اعتراضات به عنوان دور                 
جديدی از خيزش توده های مردم         

 .نام برد

  

چه عواملی را ميتوان موجب                  
آغاز دور جديد اعتراضات ناميد؟       
در پاسخ به دو عامل بايد اشاره               

داليل اقتصادی و سياسی و         .  کرد
فرهنگی خاص جامعه ايران از             
يک سو و همچنين اوضاع سياسی       
منطقه و تغيير توازن قوای سياسی      

جامعه ايران مدتی   .  از سوی ديگر  
است که درگير يکی از سهمگين           
ترين تالشها برای سرنگونی رژيم     
اسالمی و دستيابی به آزادی و                 

اين جنبش   .  برابری و رفاه است       
سرآغازش به  .  قدمتی ديرينه دارد   

دوران شش روزه ای در تيرماه             
 برميگردد که مردم در تهران         ٧٨

فريادهای سرنگونی رژيم اسالمی     
خيزش مردم در سال    .  را سر دادند  

 برآمد ديگر اين جنبش در                  ٨٨
اعتراضات .  ابعاد ميليونی بود          

 بهمن را     ٢۵توده های مردم در          

 

 گفتگو با علی جوادی
  پيرامون دور جديد اعتراضات توده ای در ايران

بايد در اين چهارچوب و راستا       
 .قرار داد

 

از طرف ديگر خيزش توده               
های مردم در تونس و مصر و         
ساير جوامع عرب زبان                      
تاثيرات بسزايی بر ارتقاء                  
روحيه مبارزاتی توده های               

. مردم در ايران داشته است              
نفس اينکه مردم بپاخواسته در        
اولين موج اعتراضی خود                 
توانستند ديکتاتوری زين                    
العابدين بن علی در تونس و              
حسنی مبارک در مصر را                

 يک تحول و           ،سرنگون کنند   
دستاورد بزرگ اجتماعی و              

شور و شعفی که     .  سياسی است 
اردوی بشريت مترقی را در            
پس سرنگونی حسنی مبارک          
در برگرفت در مرزهای                    

. جغرافيای ايران متوقف نشد          
اين اعتراضات باور و قدرت          

نفس .  خود را افزايش داده است    
اينکه ميتوان با قدرت اعتراض     
توده ای عظيم ترين ديکتاتوری     
های سرمايه را در هم شکست        
نقطه قدرت مهمی در دوران            
کنونی و روحيه مبارزاتی                 

 .جامعه است

  

ما همواره تاکيد کرده ايم که               
مردم در کمين رژيم اسالمی            

مترصد فرصت اند    .  نشسته اند 
تا ضربات سنگينی به آن وارد        

ميشد .   سرنگونش کنند        ،کنند
پيش بينی کرد که اجرای طرح       
حذف سوبسيدهای دولتی                    
چاشنی يک انفجار اجتماعی            

پس از   .  ديگر در جامعه باشد       
گذشت دوران شوک اوليه                  
ناشی از اجرای اين طرح فوق        
ارتجاعی و به دنبال                                
اعتراضات مردم در تونس و           
مصر ما شاهد شکل گيری اين        

 . بهمن بوديم٢۵اعتراضات در 

 

بنظر ميرسد که نسل جوان                
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از .  جامعه تجديد قوا کرده است              
تجربيات دور گذشته اعتراضات              

و بار ديگر در       .  خود آموخته است    
 .ميدان نبرد حضور يافته است

  

تفاوت و تشابه اين    :  يک دنيای بهتر  
اعتراض در گام اول خود با                          

 کدام است؟ آيا      ٨٨اعتراضات سال    
با ديناميسم جديدی در ايران و در              

 سطح منطقه روبرو هستيم؟

 

 ٢۵ اعتراضاتی که در   :علی جوادی 
بهمن صورت گرفت را بايد در                  
امتداد خيزش توده های مردم در                

 و دور ديگری از برآمد              ٨٨سال   
سياسی جنبش توده های مردم برای        
سرنگونی رژيم اسالمی بحساب               

اين اعتراضات اخير در گام         .  آورد
اول خود نشان داد که در لبه                           
تجربيات مبارزات مردم در دوره            

از گذشته    .  های گذشته قرار دارد        
به دنبال       .  خود آموخته است             

. برکناری دولت احمدی نژاد نيست        
از احمدی نژاد و دولتش شروع                  
نکرده است تا به خامنه ای و کل                 

راس رژيم     .  رژيم اسالمی برسد        
اسالمی را از ابتدا زير ضرب                    

مرگ بر    "شعارهای    .  گرفته است   
مرگ بر اصل واليت      "،"خامنه ای 

 نوبت سيد   ، بن علی  ،مبارک "،"فقيه
شعارهای محوری اين               "  علی

 . اعتراضات بود

  

از طرف ديگر در اين اعتراضات           
ما شاهد حضور غالب و گسترده               
شعارهای جريانات اصالح طلب             
حکومتی و يا اعمال قدرت آنها در            
کنترل اعتراضات جوانان و مردم           

اثری از شعار        .  بپاخواسته نبوديم   
در اين اعتراضات     "  رای من کو    "

اگر چه برخی شعارهای                .  نبود
و يا شعار     "  اهللا اکبر  "مذهبی مانند     

در اين    "  ميرحسين  –يا حسين        "
 اما  ،اعتراضات کماکان شنيده ميشد     

بهيچوجه جنبه غالب نداشت و مورد       
. استقبال چندانی هم قرار نميگرفت        

بعالوه اين جريان نتوانستند مانعی           

جدی در برابر طرح شعارهای             
 شعارهای        ،"ساختار شکنانه       "

 ،مبنی بر سرنگونی رژيم اسالمی     
در صفوف مردم معترض ايجاد           

 .کنند

    

واقعيت اين است که مردم شايد از       
 زمانيکه        ،سوت اين جريان              

 استقبال  ،فراخوان اعتراض ميدهد  
کنند اما با سوت آنها اعتراضات           

. خود را متوقف نخواهند کرد                
 جوهر   ،بعالوه اعتراضات مردم     

 سرنگونی طلبی           ،خواستهايشان
شان اجازه تحريف و کنترل                     
چندانی به جريانات اصالح طلب        

 .حکومتی نميدهد

  

آيا با ديناميسم جديدی در ايران و          
خاورميانه مواجه هستيم؟ به                   

اين ديناميسم را       .  اعتباری آری   
شايد بتوان دوران بيداری و                     
خيزش توده ای در اين جوامع                

دوران رقم زدن                   .  دانست
سرنوشت جوامع توسط توده های       
مردم کارگر و زحمتکش و                      

حضور نسل  .  مشخصا نسل جوان   
جوان در اين اعتراضات برجسته       

گويی نسل     .  و چشمگير است         
جوان به جنگ گذشته و عقب                  
ماندگی و تحجر و استبداد و                     

شيوه های اين     .  فالکت آمده است    
 ابزارهای سازماندهی             ،مبارزه

 کاربرد مبتکرانه                    ،اجتماعی
... تکنولوژی تبادل اطالعاتی و          

همگی مهر نسل جوان را در اين          
 .اعتراضات بر خود دارد

   

 ٢۵ اعتراض       :يک دنيای بهتر      
بهمن با فراخوان اصالح طلبان            

. حکومتی صورت پذيرفت                     
اصالح طلبان حکومتی اين                     

خود "  نقطه قوت "اعتراضات را    
چقدر .  ميدانند

٨صفحه   
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اين تبيين به واقعيت نزديک است؟      
موقعيت و نقش اين جريانات را             
در اين دور اعتراضات چگونه              

 ارزيابی می کنيد؟ 

 

 خود فريبی را                :علی جوادی     
. ناميد"  نقطه قوت       "نميتوان        

تبليغات اصالح طلبان مرتجع                 
حکومتی نميتوانست مضمون                

يا بايد به لحاظ    .  ديگری داشته باشد  
سياسی بميرند يا بايد واقعيت را             

. بر مبنای اوهام خود تبيين کنند             
اعتراضات .  چاره ديگری ندارند     

 بهمن نقطه قوت اين جريان              ٢۵
شايد نشان ناچاری    .  حکومتی نبود 

. و استيصال اين جريان بود                      
 چرا که در موقعيت                   ،ناچاری

کنونی که بين دو لبه مرگ و                     
. نابودی تدريجی قرار گرفته اند           

در مقابل  "  مقاومت"چاره ای جز      
. تعرض جناح حاکم ندارند                       

که بنا به مختصات اين     "  مقاومتی"
جناح همواره زبونانه و استيصال        

اين جريان اگر دست       .  آميز است  
به مقاومتی در مقابل جناح حاکم            
نزند تماما نابود و از صحنه                      

و .  سياست جامعه حذف خواهد شد     
 ،اگر به هر درجه ای مقاومت کند        

با استراتژی شکست خورده                     
 ،اصالح حکومت اسالمی                        

سرنوشتی جز شکست نخواهد               
بعالوه چيزی از محصول      .  داشت

نصيبشان "  اعتراضات"اين          
نه جناح راست سهمی    .  نخواهد شد 

از قدرت سياسی به اين جريان                
خواهد داد و نه مردم برای اصالح     
 .  حکومت اسالمی به ميدان آمده اند

 

جنبش سرنگونی طلبانه توده های        
مردم و خيزشهای توده ای کال                
مناسبات درونی جناحهای رژيم           

اگر تا  .  اسالمی را تغيير داده است     
پيش از اين تحوالت جناحهای                 
رژيم اسالمی بر سر سهم خود از          

 پس از     ،قدرت سياسی ميجنگيدند    
شدت گيری جنبش سرنگون طلبی      
مردم مناسبات جناحهای رژيم                
مضمون ديگری بخود گرفت و             

 

 گفتگو با علی جوادی
  ... پيرامون دور جديد اعتراضات توده ای در ايران 

جناح راست سياست حذف                 
جناح اصالح طلب را در                    

و به اين   .  دستور خود قرار داد    
اعتبار عمال نقطه سازش ميان        
جناحها را از معادله جدال                  

اين واقعيت  .  جناحها حذف کرد   
جناح اصالح طلب را در                    

. موقعيت سختی قرار داده است     
بر خالف جناح راست اين                  
جناح برای پيشبرد سياست خود  

نفس .  نيازمند جناح راست است   
اصالح طلبی به معنای وجود          
هيواليی است که از قرار بايد          

و اگر هيوالی       .  اصالح شود   
" اصالح شود  "مزبور نخواهد     

ديگر پرونده تالشهای جناح             
. مقابل از پيش بسته شده است          

اين موقعيت درمانده جناح                 
. اصالح طلب حکومتی است          

در دوره کنونی اين جريانات           
اما .  اند"  مقاومت"ناچار به        

سهمی از اعتراضات مردم               
 کنترلی هم بر اين     ،نخواهند برد 

 .اعتراضات نخواهند داشت

 

 واکنش دولت    :يک دنيای بهتر   
آمريکا در قبال اين اعتراضات      
مردم در ايران تفاوتهای                      
چشمگيری با دور قبل و                       
مشخصا دو سال پيش دارد که          
به رهبری رژيم اوباش اسالمی     

عوامل اين تغيير        .  پيام دادند   
سياست را چه می بينيد؟ پی               
 آمدهای اين تاثيرات کدام است؟ 

 

 سياست عمومی      :علی جوادی  
و استراتژيک آمريکا در قبال         
رژيم اسالمی را علی العموم            
بايد از مانورهای ديپلماتيک            

بند و    .  اين دولت مجزا کرد          
بست و سازش مقطعی نيز                 
بخشی از معادله مناسبات دو            
قطب تروريسم اسالمی و                   
تروريسم دولتی در سطح جهان     

اساس اين مناسبات بر          .  است
. تخاصم دو قطب استوار است       

رژيم اسالمی با مختصات و             
ويژگی های سياسی و اجتماعی     
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داده شده اش حکومت مطلوب و                 
از نقطه    .  مورد نظر غرب نيست         

نظر غرب بايد جای خود را به                    
حکومتی با مختصات ساير                           
حکومتهای پرو غربی در جوامع             

مساله اما بر سر               .  مشابه بدهد    
چگونگی اين تغيير و تحول و                      
جايگاه جدال اين دو قطب در                        

. مناسبات بين المللی کنونی است              
استراتژيستهای غرب ميدانند که هر      
تحول انقالبی قدرت عمل و مانور            
اين نيرو را در تاثير گذاری بر                    
تحوالت سياسی جامعه مورد نظر           

از اين رو تالش            .  محدود ميکند   
ميکنند که تحوالت از باال و توسط            
نيروهايی صورت پذيريد که امکان        

. دخالتگری را برايشان فراهم ميکند      
حمايت اين جريانات از جناح                       
اصالح طلب حکومتی و قرار دادن         
اعتراضات مردم در چهارچوب               

از جانب بلندگوهای      "  جنبش سبز  "
خبری اين اردوگاه گوشه ای از اين         

 .پروژه سياسی است

  

اگر امروز شاهد اين هستيم که کاخ          
" حمايت"سفيد و دولت آمريکا در            

از اعتراضات مردم موضعگيری           
 نشان دهنده تغيير و تحوالتی       ،ميکند

. است که در جامعه جاری است                 
نشان دهنده اين واقعيت است که هر         
درجه بند و بست با رژيم اسالمی              
جريان مزبور را منفور و تا حدودی       
در سرنوشت سياه رژيم اسالمی                

استراتژيستهای دولت  .  شريک ميکند 
آمريکا ميدانند که رژيم اسالمی                 

مساله بر سر زمان و         .  رفتنی است 
چگونگی اين تغيير وتحول و نه                 

از اين رو بيشتر از        .  نفس آن است   
موضعگيری "گذشته شاهد چنين              

 .خواهيم بود" های

  

پرسيده ايد که پی آمدهای اين                        
سياست کدام است؟ مساله اين است          
که هر درجه ايزوله شدن و عدم                  
سازش و بند و بست با رژيم                           
اسالمی تصوير ضعيف تر و ايزوله      
تری از رژيم در جامعه بدست                     

از اين رو يک جنبه سياست        .  ميدهد

ما اعمال فشار بر دول غربی در          
عدم حمايت از حکومت و                         

اما بايد    .  جريانات اسالمی است      
توجه داشت که حمايت آمريکا از        
جريان اصالح طلب حکومتی               

 بخش     ،عمال حمايت از بخشی            
 رژيم اسالمی است و به          ،مغلوب

اين اعتبار نبايد اين تصور را                 
داشت که سياست سازش و معامله      
با جريانات اسالمی را تماما به              

غرب مشکل   .  کناری گذاشته اند     
چندانی با نفس وجود جريانات               
اسالمی ندارد مشروط بر اينکه            
اين جريانات در طيف حاميان                
سياستهای غرب قرار داشته                   

 .باشند

 

تا آنجا که به ما بر ميگردد                          
ما برای   .  سياست ما روشن است      

سرنگونی رژيم اسالمی و برای          
آزادی و برابری و رفاه همگان             

ما هيچگونه       .  مبارزه ميکنيم      
همسويی با سياست غرب و                     

. اردوی تروريسم دولتی نداريم           
ترديدی نيست که آينده آزاد و                  
برابر و انسانی را نميتوان با                    
همسويی با غرب و تالشهايش               

ما مردم را به               .  بدست آورد    
 اردوی رهايی       ،اردوی خودمان   

انسان از اسارت اقتصادی و                   
 .سياسی سرمايه فرا ميخوانيم

   

روز سه شنبه      :  يک دنيای بهتر     
مجلس اوباش اسالمی شاهد                     

 ،فريادهای مرگ بر موسوی                 
کروبی و خامنه ای و تقاضای                
حکم اعدام برای اين سران جناح          

چه .  اصالح طلب حکومتی بود         
ارزيابی ای از روند تشديد اين               
تخاصمات داريد؟ تاثير اين جدالها      
بر اوضاع سياسی حاضر کدام              

 خواهد بود؟ 

 

 جناح راست انتظار     :علی جوادی 
 بهمن   ٢۵چنين اعتراضی را در        

 هر چند که از پيش                       ،نداشت
تدارک ديده بودند و از اين رو                
دستجات اوباش لباس شخصی و          
نيروی سرکوب خود را تماما                 

جناح راست   .  وارد ميدان کردند     
ميداند که هر اعتراضی ميتواند            

نتيجتا برای هر      .  نبرد آخر باشد     
نبردی با تمام قوا وارد ميدان                   

اين .  ميشود
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

واقعيت از مختصات دوران                    
احتضار و پايانی رژيم اسالمی              

 .است

  

جدال جناحهای رژيم با توجه به             
اگر .  هر شاخصی تشديد شده است     

مجلس اوباش اسالمی به صحن             
تبديل "  اعدام بايد گردد   "فريادهای  

 اين واقعيت نشان آن است        ،ميشود
که رژيم تعادلش را از دست داده           

" طبيعی"قادر نيستند روال      .  است
. جدال جناحی خود را طی کنند              

شيرازه امورشان در حال از هم             
اما مساله بر سر        .  پاشيدگی است  

. تالش اين اوباش اسالمی است             
دارند فشار ميگذارند که خامنه ای       
و رهبری حکومت اسالمی تن به         
دستگيری و محاکمه سران جناح          

اما باند خامنه     .  اصالح طلب دهد    
ای تاکنون تسليم اين فشار نشده               

ضرر چنين اقدامی را               .  است
بر اين  .  بيشتر از منفعت آن ميدانند    

تصورند که چنين تعرضی ميتواند      
بمثابه يک چاشنی اعتراضی در           
جامعه عمل کند که کنترل آن                    

 . برايشان شايد امکان پذير نباشد

 

از طرف ديگر چنين اقدامی اگر            
منجر به فراخوانی از سوی                      

 ميتواند   ،نيروهای اين جناح باشد       
رژيم را در مسيری قرار دهد که           

باند .  ميتواند سراشيبی مرگ باشد     
خامنه ای تاکنون در اين زمينه                

. محتاط عمل کرده و خواهد کرد           
شايد همان سياستی را در دستور           
قرار دهند که در قبال منتظری                

در .   حصر خانگی      ،اتخاذ کردند   
هر صورت هر درجه تشديد                    
تخاصمات در باال در عين حال به        
معنای چراغ سبزی در پايين برای      
تعرض به کل رژيم محسوب                   

 .خواهد شد

  

 در برنامه           :يک دنيای بهتر           
تلويزيونی که شما در کانال يک            

 محسن مخلمباف      ،حضور داشتيد  
از چهره های اصالح طلبان سبز          

 

گفتگو با علی جوادی پيرامون دور 
  ...جديد اعتراضات توده ای در ايران

در خارج کشور اعالم کرد که         
رژيم اسالمی اصالح پذير                 

 ، بايد سرنگونش کرد           ،نيست
انقالب تنها راه تحقق اين هدف        

چه ارزيابی از اين                .  است
حرکت بخشی از اصالح طلبان     

 داريد؟ 

 

 واقعا ديدنی             :علی جوادی      
اين جريانات بارومتر         .  است

وقاحت و بی شرمی در جامعه        
تغييراتشان نشان مسجل         .  اند

شدن سقوط رژيم اسالمی و               
. تالش مردم در اين راستا است     

ابن الوقتهائی هستند که                         
. ميکوشند از غافله عقب نمانند      

البته کمتر کسی است که از                
سابقه محسن مخملباف در دوره     
اول حاکميت رژيم اسالمی بی        

ايشان کسی است که     .  خبر باشد 
بخاطر همکاری در سيستم                
سرکوب رژيم اسالمی بايد                

اما .  مورد محاکمه قرار بگيرد     
اينکه امروز اعالم ميکنند                  
رژيم اسالمی ديگر اصالح              
شدنی نيست نشان درماندگی            
پروژه اصالح طلبان حکومتی       

بايد توجه داشت که               .  است
جامعه دارالمجانين نيست که به      
چنين جرياناتی مجال                             

اين .  مانورهای اين چنينی بدهد    
جريانات عمری را در کنار              

. رژيم اسالمی سپری کرده اند       
. زائده رژيم اسالمی اند                       

تالششان برای جدا کردن                   
حساب خود از حساب اصالح         
طلبان وفادار به رژيم اسالمی         
بخشی از شکست کل اين                     

 . پروژه است

 

از اين پس ما شاهد شکافهای            
بيشتری در صفوف اين                        

پروسه .  جريانات خواهيم بود      
سرنگونی رژيم اسالمی وارد         
مراحل حساس و شيرينی شده          

   *. است

 

١٩٠شماره   
 

 تسليت
 

 !منصور فرزاد درگذشت
 

 
 

 ماه فوريه، رفيق منصور فرزاد به دليل سکته قلبى در            ١٣امروز يكشنبه   
 ! شهر گوتنبرگ سوئد درگذشت

 

 از فعالين کمونيست شهر سنندج و        ،منصور فرزاد از کمونيستهاى قديمى    
منصور فرزاد زندگى اش را      .  عضو رهبرى حزب کمونيست کارگرى بود       

 . افسوس که بسيار زود دنيا را ترک کرد. وقف مبارزه کمونيستى کرد
 

 ، فرزندانش ،درگذشت منصور فرزاد را به همسرش رفيق سوسن صابرى        
 به رفقايش در حزب             ،به رفيق ايرج فرزاد و اعضاى خانواده اش                     

 و به همسنگرانش طى بيش از سه دهه مبارزه عليه              ،کمونيست کارگرى 
 .  ارتجاع و سرمايه دارى صميمانه تسليت ميگوئيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٩ بهمن ٢۴ – ٢٠١٠ فوريه ١٣

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 راس    ، فوريه   ١١امروز جمعه        
 تلويزيون دولتى    ، عصر ۶ساعت  

مصر طى اطالعيه اى کوتاه از             
جانب عمر سليمان اعالم کرد که          

حسنى مبارک تصميم به کناره            "
گيرى گرفت و قدرت را به                        
شوراى نظاميان واگذار کرده                 

 روز اعتراض    ١٨بعد از    ".  است
پرشور و قاطع ميليونها نفر حسنى      

حرکت انقالبى براى   .  مبارک رفت 
سرنگونى مبارک و رژيمش در           

 . اولين گام خود به نتيجه رسيد

 

امروز ميليونها نفر به خيابانها                
مردمى که عصبانى    .  ريخته بودند 

از اظهارات ديشب مبارک با                   
 کاخ رياست       ،قدرت ظاهر شدند      

جمهورى و ساختمان تلويزيون             
 به يک    ،دولتى را محاصره کردند    

مرکز پليس حمله کردند و اوضاع       
ميرفت که بسمت تقابلهاى تند                  

ساعاتى قبلتر اعالم شد که         .  برود
مبارک همراه با خانواده اش قاهره      
را ترک و به شرم الشيخ رفته و              
شوراى رهبرى حزب حاکم استعفا     

 . داده است
 

مبارک رفت اما اساس حکومت            
شوراى نظاميان   .  سرجايش است  

 

 

 !کل رژيم بايد برود! مبارک رفت
 !هيچ قدرتى بجز قدرت برخاسته از قيام مشروعيت ندارد

اسکلت حکومت مبارک است         
که هم اکنون قدرت را بدست            
گرفته و وعده رهبرى دوره              

در اين      .  انتقالى را ميدهد           
 مذاکرات بين جريانات      ،مرحله

 وعده     ،اپوزيسيون بورژوائى    
تغييرات جزئى در قانون                    

 برگزارى     ،اساسى نظم کهنه       
منصفانه و  "انتخابات بقول آنها     

 و اعاده نظم سابق توسط      ،"آزاد
 پالتفرم طبقه حاکم                  ،ارتش
مردم در برکنارى              .  است

 ساله موفق شدند       ٣٠ديکتاتور   
اما نظم و رژيم سابق با تمام               

. شناعتش سرجايش است                   
مبارزات انقالبى در مصر و            
سقوط مبارک تا همين امروز          
تاثيرات تعيين کننده در                         
اعتراضات کارگران و مردم          
محروم کشورهاى منطقه عليه       
ديکتاتوريهاى فاسد سرمايه              

فرياد خوشحالى   .  گذاشته است  
و اشک شوق پيروزى دهها              
ميليون نفر در شهرهاى مصر        

 به نيروى تعرض                ،و دنيا     
انقالبى در کشورهاى مختلف         

 . جهان تبديل خواهد شد
 

شوراى نظاميان مشروعيت            
عمر سليمان و شرکا هم      .  ندارد

١٩٠شماره   

برکنارى رژيم سابق        .  بايد بروند   
. خواست مردم و قيام کنندگان است         

قدرت انتقالى بايد تماما در اختيار             
قيام کنندگان و شوراهاى کارگران و      

هيچ قدرتى  .  مردم انقالبى قرار گيرد   
بجز قدرت برخاسته از قيام                           

از اين مرحله به      .  مشروعيت ندارد 
بعد مبارزه براى پيشروى پائينى ها        
از يکسو و تالش باالئيها براى خانه        
فرستادن مردم و بازسازى ارکان             
ضربه ديده نظم سابق از سوى                     

.  به جريان خواهد افتاد                      ،ديگر
پيروزى واقعى قيام عليه ديکتاتورى     

 که فعال به سقوط مبارک و        ،سرمايه
 در گرو       ،حزبش منجر شده است         

تعميق حرکت انقالبى و بزير کشيدن      
تا همين  .  نظم سرمايه در مصر است    

جا مردم انقالبى در مصر تاريخ را          
 . شکل داده اند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                    
پيروزى مبارزه انقالبى ميليونها               
انسان آزاديخواه و زحمتکش در                

. مصر را صميمانه تبريک ميگويد        
اين پيروزى به کل طبقه کارگر                  
جهانى و همه انقالبيون در دنيا تعلق        

امروز بشريت آزاديخواه با          .  دارد
غرور به آينده نگاه ميکند و تحرک          
انقالبى و عمل انقالبى بار ديگر                 

سقوط .  خود را ديکته ميکند               
مبارک بايد به سقوط کامل نظمى         
که مبارک و شرکا پاسدارى                    

 ،مبارک رفت  .  ميکنند منجر شود    
مبارزه !  کل رژيم بايد برود               

طبقاتى در مصر با سقوط                          
ديکتاتور پالريزه و جدال برسر           
آلترناتيوهاى اجتماعى گسترش           

طبقه کارگر مصر در         .  مى يابد  
آستانه يک پيروزى دورانساز در       
يکى از مهمترين کشورهاى                    

ارتقا پيروزى   .  منطقه قرار دارد     
بر مبارک به يک انقالب رهائى           
بخش کارگرى سوال امروز طبقه       
 . کارگر و کمونيسم در مصر است

 

زنده باد قيام عليه ديکتاتورى                  
زنده باد قدرت متحد قيام      !  سرمايه
زنده باد حاکميت                !  کنندگان
زنده باد انقالب                   !  شوراها
 !کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 مجمع عمومی کارگری
 

کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی 
مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و . متکی شويد

مجمع عمومی رکن . مستمر توده کارگران است
جنبش مجامع . اساسی شوراهای کارگری است

!عمومی منظم را تقويت کنيد  

 

” نوبت سيد على، بن على،مبارک“  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 يانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است
 

به گزارش سايت سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، متن اين اطالعيه که به امضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران                        
ق و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران؛ هيئت موسس بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقو                  

 :کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه رسيده، به شرح زير است

 

 .افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی باشد

 

حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماينده های واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بهيچوجه در طول اين سالها                              
رو کفاف هزينه های زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هايمان در فقر و فالکت بيشتری ف                             

 .رفته ايم

 

اما آيا در طول سالهای گذشته        .  قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره باشد                           
چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان                         

 هزار تومان تعيين کردند که با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدهای                      ٣٠٣بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را                 
آيا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر يک ميليون تومانی جز                .   هزار تومان نيز نميرسد     ۵٠٠کارگران حداکثر دريافتی اکثريت عظيم آنان به         

 اين است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زير خط فقر کرده اند؟ آيا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده                                    
آيا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادی کنونی و با آزاد                  .  های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد              

 سازی قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
 

ر از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کاالهای اساسی زندگی چندين برابر بشود ما کارگران نيز حق داريم دستمزدهای خود را به چندين براب                                 
آيا به جز اين است که نيروی کار ما کارگران تنها کااليی است که ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار معاش ميکنيم؟                                    .  افزايش دهيم 

آنوقت چرا بايد وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور                                           
 .نمايندهای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و يک زندگی زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند

 

انوار ما امضا کنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما کارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يک خ                                    
زندگی در زير خط    .  چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده های منتخب و واقعی کارگران تعيين بشود                         

ما کارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق ايجاد تشکل های مستقل به هر                       .  فقر برای ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است           
 .طريق ممکن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد

 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت موسس                                           
 بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، 

 ١٣٨٩بهمن 

١٩٠شماره   

 

کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 جمهوری اسالمی در آستانه           -١
ما بايد تضمين       .  سرنگونی است   

کنيم که مبارزه برای بزير کشيدن        
رژيم نکبت بار اسالمی هر چه              
گسترده تر، هدفمند تر، قدرتمند تر      
به پيش رود و هر چه سريعتر و             

. کم مشقت تر به نتيجه برسد                     
سرنگونی رژيم اسالمی گام اول          
در تحقق هرگونه بهبودی در                   
زندگی مادی و معنوی مردم و                
کسب بديهی ترين حقوق و                         
آزاديهای فردی و مدنی در زندگی       

 .ميليونها توده مردم است

 

 تحوالت امروز فقط بر سر              -٢
. بود و نبود رژيم اسالمی نيست            

آنچه امروز ميگذرد تعيين ميکند          
که فردا دهها ميليون انسان چگونه       

از هم اکنون           .  خواهند زيست     
کشمش طبقات و جنبشهای                        
اجتماعی بر سر اينکه چه نظامی          
بايد بر جای رژيم اسالمی بنشيند          
در بطن مبارزه عليه اين حکومت        
آغاز شده است و در پی سرنگونی       
رژيم اسالمی و تا تثبيت حکومت         

انتخابی .  بعدی ادامه خواهد يافت       
آينده .  بزرگ دارد صورت ميگيرد   

ميتواند شاهد پيروزی ما و برپايی       
جامعه آزاد و برابر و مرفه و                   
انسانی باشد، جامعه ای بدون                  
استثمار، بدون فقر، بدون طبقات          
باالدست و فرو دست، بدون                     
استبداد، بدون حاکميت خرافات            
مذهبی و سنتها و اخالقيات                        
ارتجاعی، بدون نابرابری، و بدون     

 .تبعيض

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -٣
در تحوالت جاری برای يک                   
پيروزی تمام عيار سوسياليستی،         
برای تحقق آزادی، برابری،                   
حکومت کارگری و برقراری يک      
جمهوری سوسياليستی مبارزه              

حکومت کارگری با به            .  ميکند
اجرا گذاشتن کليت برنامه                          

 

  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره
 

 "منشور آزادی، برابری و رفاه"
 مصوب دفتر سياسى حزب

کمونيستی خويش، شرايط                 
آزادی و رهايی و برابری                  
واقعی و کامل همه مردم را               

سازماندهی .  فراهم ميکند         
انقالب کارگری عليه جمهوری     
اسالمی مطلوب ترين و مطمئن     
ترين راه رسيدن مردم به                     

  .خواستهايشان است
 

شعار آزادی، برابری،       "   -۴
شعار "  حکومت کارگری         

استراتژيک حزب ما در                      
در عين   .  تحوالت جاری است    

آزادی، برابری و     "حال شعار     
شعار تاکتيکی حزب و         "  رفاه

چهارچوب عمومی و فشرده            
مطالبات مردم در مبارزه عليه       
بی حقوقی و استبداد و                            
نابرابری و فقر و فالکت و                 
حکومت مذهبی و حلقه اتصالی     
ميان مطالبات امروز و                        
خواستهای استراتژيک ما                 

  .است
 

آزادی، " تحقق مطالبات           -۵
مستلزم "  برابری، رفاه            

سرنگونی رژيم اسالمی و                 
استقرار نظامی متضمن اين             
خواستها در جامع ترين شکل          

جمهوری .  خود است              
سوسياليستی مطلوبترين                     
حکومت ضامن اين مطالبات و      
تامين وسيعترين آزادى و                   
برابرى حقوقی و اجتماعی               
شهروندان در تمام سطوح                 

 .است
 

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۶
 ،کارگری مردم آزاديخواه                

 و کارگران را       ، جوانان  ،زنان
به تالش برای تبديل اين منشور      
به خواست گسترده توده های           

 .مردم فرا ميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

١٩٠شماره   
 

 منشور 
 آزادی، برابری و رفاه

 

 آزادی

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

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

 .مذهبی

 

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

 .اعتصاب

 

:  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
، لغو     "جرم سياسى    "لغو مقوله          

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و       
يا هر نوع مجازات متضمن تعرض        

 .به جسم و روان افراد

 

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

 

 محاکمه تمامی آمرين و عاملين         -۵
جنايت توسط دادگاههاى منتخب و           

 .عادالنه مردم

 

 برابری

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

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

 

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

  .تابعيت

 

 رفاه

تعيين حداقل  :   حداقل دستمزد    -٨
دستمزد مکفى توسط نمايندگان             

. تشکل های سراسری کارگری           
در شرايط کنونی حداقل دستمزد          

 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه   :   بيمه بيکاری     -٩
بيکاری مکفی برای همه افراد              

پرداخت .  بيکار و آماده به کار            
بيمه بازنشستگی معادل حداقل              

 .دستمزد رسمی

 

 طب و درمان رايگان و                -١٠
قابل دسترس، آموزش رايگان در       
تمامی سطوح، تامين مسکن                    

هزينه :  مناسب برای همگان            
مسکن نبايد از ده درصد درآمد              

  .فرد يا خانواده بيشتر باشد

 

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ – ١٣٨٨ خرداد ٣٠

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

 

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


