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 سياوش دانشور

 
  ،جنگ باندهاى حکومتى
 نتايج و چشم انداز 

   

احمدى نژاد زير فشار ائتالفى که وى را به رياست                         
جمهورى رسانده بود به حکم حکومتى خامنه اى تمکين             

 اگر با ضد حمله اى کودتائى و            ،معناى اين تمکين   .  کرد
 چيزى جز پايان پديده احمدى نژاد            ،وسيع روبرو نشود   

آيا اين يک عقب نشينى تاکتيکى براى آمادگى و              .  نيست
مجلس و بعدتر رياست جمهورى       "  انتخابات"شرکت در    

است؟ بنظر من چنين فرصتى اگر تا قبل از کشمکش                    
 بدنبال ماجراهاى دو سه هفته         ،اخير ميتوانست باز باشد     

 . اخير ديگر ابدا موضوعيت ندارد
 

پايان احمدى نژاد دقيقا به چه معنى است و طرفين درگير     
 کجا ايستاده اند؟

 

بخاطر حفظ ظاهر و دادن تصوير خود خشنود کن                   -١
 فعال احمدى نژاد را قبل از موعد کنار            ،"بحران نداريم "

اما طيفى از دولتيها با اتهاماتى که همواره            .  نگذاشته اند 
در جمهورى اسالمى حاضر و آماده است دستگير و از               

 –خط سياسى باند احمدى نژاد               .  گردونه خارج شدند     
اقليتى "مشائى زير نور قرار گرفت و پيشاپيش بعنوان                

. روشن شد   "  انتخابات"تکليف شان براى            "  منحرف
تبليغات عليه طيف احمدى نژاد به وسعت ادامه دارد و                 
سياست به تمکين کشاندن بيشتر و اعالم سرسپردگى                    

هدف اينست که احمدى     .  مطلق به خامنه اى دنبال ميشود      
اگر .  نژاد و تيمش را بانى همه مشکالت معرفى کنند                  

 احمدى نژاد بعنوان سقف عقب      ،الزامى کند "  منافع نظام "
 .  نشينى قربانى ميشود

  ،سخنرانى در کنگره اول

حزب اتحاد "در معرفی قطعنامه
 *"کمونيسم کارگری و قدرت سياسی

 

 ۴صفحه علی جوادى                                                 

٢صفحه   

 :شبكه سيستم آموزشی واحد انتاريو، آانادا برگزار ميكند
 

 آنفرانسی درباره سيستم آموزشی واحد 
  و در نقد مدارس مذهبی

 

ان              :   دانشکده فنى بابل ،در صفحات ديگر  راض و اعتصاب دانشجوي اع از        ،اعت  در دف
 ...  و ،حقوق پناهجويان در گوتنبرگ سوئد

در همبستگى با جنبش : جلسه سياسى در استکهلم
کارگرى ايران و جنبش اعتراضى در کشورهاى 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 آذر ماجدى: سخنران

 " بهار عرب"
 و مساله فلسطين

 ٨صفحه آذر ماجدی                                                  

 يادداشت سردبير،

 

 !کارگران شرکت نفت و گاز کنسرسيوم بينا عسلويه
  ! ماه دستمزد معوق، تهديد به اخراج3

 

 !اخراج کارگران: ايران خودرو ديزل



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بموازات تهاجم به احمدى نژاد        -٢
 ،مشائى و سياستهاى دولت               –

طرح اعاده حيثيت از خامنه اى و         
. بسيج نظام حول او پيش رفت                

تضعيف يک رکن حاکميت يعنى          
دولت بايد به تقويت رکن ديگر                

و هواداران  "  رهبر"حاکميت يعنى   
. خامنه اى در مجلس منجر ميشد          

در شرايطى که نفرت از خامنه اى   
 نارضايتى   ،در جامعه موج ميزند     

در اردوى طرفداران خامنه اى             
وسيع است و طيف وسيعى از                 
حکومتيهاى سابق با اشاره خامنه         

 بازسازى     ،اى منزوى شده اند            
چهره خامنه اى براى جمهورى             

. اسالمى ضرورى و حياتى بود            
دفاع از خامنه اى صرفا براى                 

 اين   ،مخالفت با احمدى نژاد نبود        
دفاع اساسا در مقابل با مردمى بود  

" مرگ بر خامنه اى         "که فرياد       
شان همه جا را پر کرده و نوبت              

را براى رفتن بعد از بن                "  آقا"
اين .  على و مبارک اعالم کرده اند      

دفاع از نظام بود و تالشى آگاهانه         
براى هدايت نفرت مردم به سمت         

اما سياست تبديل        .  احمدى نژاد   
تنها "  فوق بشر   "خامنه اى به            

مقدمه سقوط وى به قعر نخواهد             
 . بود

 

شکست احمدى نژاد در عين            -٣
حال به معنى شکست پالتفرم اين          
جريان براى پاسخ دادن به                         
معضالت جمهورى اسالمى و               

احمدى نژاد و تيمش       .  بقاى آنست  
او .  آرزوهاى پوچى در سر داشتند     

ميخواست در ايران رضا خان               
اسالمى و در منطقه رهبر جنبش          

 ابتکار مذاکره    ،اسالم سياسى شود   
و کنار آمدن با دنياى غرب را در          

 تصوير يک        ،دست داشته باشد       
کانون مهم قدرت سياسى و                        
اقتصادى و نظامى در حاکميت              

ايران " سمبل   ،ايران را بدست دهد   
 و  ،براى ناسيوناليستها باشد  "  اتمى

باالخره کسى که مقابل مهمترين           
خامنه "نهاد قدرت در ايران يعنى        

پالتفرم احمدى    .  مى ايستد   "  اى
نژاد شکست خورد به همان دليلى        

 

  ،جنگ باندهاى حکومتى
 ...نتايج و چشم انداز 

که وقت خودش پالتفرم                        
رفسنجانى شکست خورد و به         
همان دليلى که کشتى دو خرداد       

در .  خاتمى به گل نشست                
چهارچوب جمهورى اسالمى         
تاريخ مصرف احمدى نژاد و          

 . سياستهايش تمام شد

 

اما شکست احمدى نژاد در         -۴
قلمرو داخلى و بين المللى                   
شکست يک جناح نيست بلکه          
شکست سياستهاى جمهورى           

شکست تمام      .  اسالمى است     
کسانى است که پشت احمدى            
نژاد رفتند و براى بقاى او                   

. دستور خونريزى دادند                     
شکست احمدى نژاد به معنى           
شکست خامنه اى و متحدين              

. ديروز احمدى نژاد هم هست         
کل اين جدال ماحصلى بجز               
شکست براى جمهورى                       

اعالم .  اسالمى نداشت             
باند خامنه اى نيز        "  پيروزى"

احمدى نژاد   :  بسيار محقر بود    
با اما و اگر سر کارش                            

اعالم شد که ارتش          .  برگشت
" پليس اخالقى    "ضد زن و             

عمليات اش را عليه زنان                    
عده اى از     .  شروع کرده است    

باند احمدى نژاد به جرم                       
و عضويت در    "  خوارج شدن "
در .  دستگير شدند "  فرقه اجنه "

اردوى راست مقدمات و                     
چهارچوبهاى انتخابات مجلس       

همزمان اعمال فشار   .  اعالم شد 
به احمدى نژاد براى نشان دادن    
التزام عملى صد در صد به                

و باالخره  .  خامنه اى ادامه دارد  
همين هفته اوباش دو طرف               
براى دستگرمى با قمه و چماق       

در اين مدت . به جان هم ريختند 
کوتاه پيش پرده فيلم فروپاشى          
جمهورى اسالمى بنمايش                  

 .درآمد

 

 جنگ مکتبى يا سياسى

آيا اين جدالها مبتنى بر قرائت          
خاصى از اسالم و ايدئولوژى         

٢٠٢شماره   
اسالمى بود؟ آيا اين صفبندى                        

در مقابل    "  امام زمان   "طرفداران    
بود؟ "  نايب امام زمان     "طرفداران   

" انحراف انحراف       "آيا فرياد                
منعکس کننده کل اين معضالت                  

 هست؟ 

 

واقعيت اينست که اين جنگى مکتبى        
اين جنگى     .  و ايدئولوژيک نبود         

سياسى و برسر قدرت و نهادها و              
اهرمهاى مهم دولتى و اطالعاتى و          
تالشى براى دادن تصويرى از                   
ساختار جديد قدرت در ايران به                 

ترديدى نيست هر   .  دنياى بيرون بود  
جنگ واقعى سياسى به تبئين ها و             
چهارچوبهاى فکرى و عقيدتى نيز          

اما ماهيت اين جدالها     .  متکى ميشود 
و "  جن گيرى "و نه   "  رمالى"را نه   

و امثالهم توضيح      "  امام زمان  "نه   
کشمکش بر سر قدرت و            .  نميدهد

خط مشى سياسى اى که قرار است           
جمهورى اسالمى مطابق آن پيش             

.  مبناى واقعى اين جدالها بود        ،برود
تقليل اين رويدادها به جنگ مکاتب         
و قرائت هاى مختلف از اسالم و يا           

" خط انحراف "توضيح اين جدالها با     
احمدى "  رويزيونيست شدن   "و يا       
 نميتواند منافع واقعى و مادى           ،نژاد

و سياسى پشت اين جدالها را                         
تز عدول از ديدگاهها      .  توضيح دهد 

و يا پيدا       "  رويزيونيست شدن   "و    
اى که با اجنه        "  افراد ناباب  "شدن   

گويا ارتباط دارند و قصد خيانت به          
ولى فقيه و برچيدن دودمانش را                 

 تبئينى بغايت سطحى از                   ،دارند
مبانى مادى کشمکش قدرت و بقاى          

سراپاى اين   .  نظام در ايران است        
نظام مبتنى بر خرافه و جهالت                    

اما همين خرافات و سرمايه          .  است
گذارى روى آنها براساس سياست           
حفظ قدرت و کنترل جامعه صورت       

جنگ و جدال جناح هاى           .  ميگيرد
حکومتى برسر قرائت از اسالم و يا        

 اين جنگى         ،جنگ مکاتب نيست        
سياسى و زمينى و براى منافع                     
روشن مادى و تالشى براى نجات            
نظام در متن بحران داخلى و منطقه         

 . اى و بين المللى بود

 

در قلمرو صرف و فرمال                               
جنگ امام زمان با      "ايدئولوژيک و    

امام " حلواى نسيه               ،"خامنه اى     
از سيلى نقد خامنه اى بعنوان  "  زمان

. شکست خورد  "  نايب امام زمان     "
حقيقت اما اينست که هر دو جريان           

در مقابل واقعيات سياسى و                      
اجتماعى جامعه ايران شکست              

بيربطى کل ايدئولوژى       .  خوردند
اسالمى به زندگى و واقعيات                  
جامعه ايران بيش از پيش روشن          

انسان بايد مغزش تکان                .  شد
خورده باشد که قبول کند در                     
جامعه اى که موج برگشت عليه           

 مردم و نسل        ،اسالم بيداد ميکند     
 !   جديد به اين ترهات جلب شوند

 

 نتايج سياسى جانبى 

دعواى خامنه اى و احمدى نژاد            
بطالن .  نتايج جانبى اى هم داشت      

دو ديدگاه که اساسا يک سر منشا          
دارد در اين ماجراها به اثبات                 

 ديدگاه توده ايستى که       ،اول:  رسيد
ميان بسيارى از مفسرين و                       
ناظران سياسى رايج بود و                       
جدالهاى درون حکومتى را                     

پاسدارها و        "براساس تقابل               
 ،دوم.  تبئين ميکرد      "  آخوندها

ديدگاهى که مفروضات تئوريک        
ديدگاه اول را دارد و بر اين نظر           
است که کل اين ماجراها برسر              

و "  متعارف شدن سرمايه دارى      "
حل معضالت بين المللى و داخلى        

اگر .  سرمايه دارى ايران است          
ديدگاه اول از آخوند در مقابل                  
پاسدار دفاع ميکند و دستکم متحد        

 ديدگاه    ،تاکتيکى آخوندها ميشود      
دوم در قامت احمدى نژاد و سپاه          
پاسداران اليه جديد سرمايه دارى       
ايران را ميبيند که براى دفاع از            
منافع اش با جمهورى اسالمى در        
تضاد افتاده و قصد دارد ريشه                

شکست اين     !  آخوندها را بزند        
تبئين هاى سطحى توده ايستى که         
درکى از مبانى مادى بحران                   
عميق جمهورى اسالمى ندارند در     

 .  اين ماجرا مسجل شد

 

 صفبنديهاى کنونى

در حال حاضر بار ديگر بخش              
اعظم جمهورى اسالمى حول                

با .  خامنه اى بسيج شده است                
خامنه اى بيعت کردند اما حمله به        
احمدى نژاد و اطرافيانش ادامه             

در اين کشمکش احمدى            .  دارد
. نژاد تاکنون بازى را باخته است        

اگرچه سر تعظيم در مقابل خامنه        
اى فرود آورد اما تهاجم به                        

. متحدين خامنه اى را ادامه ميدهد       
در واقع                

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحران فقط ماستمالى شده است و دعواها کمتر علنى           
اصالح طلبان   .  ميشوند اما با حرارت ادامه دارد              

مغضوب و رفسنجانى و شرکا در اين ميان عمدتا                  
تهاجم به احمدى نژاد براى آنها فرجه             .  ناظر بودند  

اى باز ميکند و چه بسا آگاهانه فشار را روى برخى              
از آنها بردارند تا حمايت از خامنه اى گسترده تر                   

اما شانسى براى بازگشت به حکومت و گرفتن          .  شود
. اهرمهاى قدرت در چهارچوب کنونى را ندارند                  

 به    ، مادام که خامنه اى هست              ،جمهورى اسالمى  
حتما .  طيف سنتى و مطيع خامنه اى متکى ميشود               

تالش ميکنند عقب نشينى در قلمروهاى مختلف را به         
حساب اصالح سياستهاى احمدى نژاد و دولتش                      

 . بگذارند

 

 ،اما اين تمهيدات نميتواند شکافها را پر کند                                
معضالت واقعى جامعه از قبيل فقر و گرانى و                        
بيکارى و نخواستن مردم و اقتصاد درحال سقوط را           

جمهورى اسالمى و در راس آن خامنه           .  جواب دهد 
سواالت اساسى که     .  اى مورد تعرض جامعه است         

موجد بحران جمهورى اسالمى اند سرجايش است و           
مستقل از اصالح طلبان      .  هر روز بغرنج تر ميشود      

 نه فقط اين سواالت به        ،حکومتى و باند احمدى نژاد      
کشمکشها و صفبنديهاى جديدى در درون حاکميت              
شکل خواهد داد بلکه فاکتور سرنگونى طلبى بيش از         

. هر زمان در پس اين رويدادها نيرو خواهد گرفت               
آنچه امروز در دستور جنبش انقالبى سرنگونى است        
تعيين تکليف با جمهورى اسالمى در دوران پسا                     

 . *احمدى نژاد است

 

  ،جنگ باندهاى حکومتى
 ...نتايج و چشم انداز 

٢٠٢شماره   

 سخنرانى آذر ماجدى در استکهلم

 

جلسه سياسى در همبستگى با جنبش کارگرى ايران و جنبش اعتراضى 
 در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا

 

 آذر ماجدى: سخنران
  عضو رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و عضو رهبرى سازمان ابتکار فمينيستى اروپا،مسئول سازمان آزادى زن

 

 و نقش ، خطر اسالم سياسى، ريشه هاى رويدادهاى منطقه و خواستهاى مردم،در اين جلسه موضوعاتى مانند مسائل اساسى در جنبش کارگرى ايران
 زنان در اعتراضات توده اى مورد بررسى قرار ميگيرد

 

  پالمه سالن، ۴١ سيويا وگن ، ماى ساعت يک الى چهار در آب اف مرکزى٢١شنبه 
 

 . جلسه به زبان انگليسى است. اف استکهلم برگزار ميشود. ب.  و آ،اين جلسه بدعوت سازمان آزادى زن و همکارى حزب چپ در استکهلم بزرگ

 .از همه عالقه مندان براى شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

من بحث را باز ميکنم رفقای                    
ديگر هم حتما در بحث شرکت                

ميخواهم قطعنامه را             .  ميکنند
معرفی و بررسی کنيم و سپس به          

رفقا قطعنامه ای که     .  رای بگذاريم 
می بينيد در کليتش بايد گفت که               
موضع و سياست جديدی اتخاذ               

اجازه دهيد که از          .  نکرده است   
ابتدا من به اين واقعيت اذعان                   

تز جديدی در کليت خودش        .  بکنم
 مجموعه  ،اما مجموعه اش   .  ندارد

 سياست  ،مفاد قطعنامه اولويتی را     
و جهت گيری را برای حزب                   
اتحاد کمونيسم کارگری مطرح             
ميکند که حائز اهميت بسياری                

و من در اين بحث سعی               .  است
ميکنم که محورهايی را که اين               
مجموعه به آن می پردازد و                     
سنتزی را که از مواضع تاکنونی          
جنبش ما و حزب ما و در حزب              
کمونيست کارگری منصور                     
حکمت مطرح شده بود را در                   
دستور حزب ما ميگذارد بطور             

 .روشنی به بحث بگذارم

    

همه ما ميدانيم که جامعه ايران در        
آستانه تحوالت بزرگی بسر می             

اگر فالن آخوند با فالن آخوند      .  برد
دعوا کند مردم تو خيابون ميگويند       

 ،"مرگ بر جمهوری اسالمی             "
". مرگ بر حکومت آخوندها               "

مرگ بر حکومت              "ميگويند       
به اشکالی که خودشون       "  اسالمی

تو اون جامعه ميتوانند مطرح                  
يعنی هر اعتراضی در             .  بکنند
 بر سر هر مساله ای که              ،جامعه

باشد به سرعت به اعتراض اصلی      
جامعه تبديل ميشود يعنی به                      
اعتراض بر سر نابودی حکومت         

فرقی .  اسالمی تبديل ميشود              
 اگر دعوا بر سر مسائل             ،نميکند

 يا برد ،ساده ای مانند ترافيک باشد
 به  ،و باخت تيمی در فوتبال باشد         

سرعت شعارهايی داده ميشود که        
نشان از دعوای اصلی و حياتی              

سريعا مردم شعار       .  جامعه دارد   
يا شعارهايی   "  مرگ برديکتاتور  "

  ،سخنرانى در کنگره اول
 

 در معرفی قطعنامه
 *"حزب اتحاد کمونيسم کارگری و قدرت سياسی"
 علی جوادی

که امروزه داده ميشود را سر           
"ميدهند  ، بن علی         ،مبارک: 

و حکومتش   "  نوبت سيد علی     
اين يک      .  فرا رسيده است          

ويژگی جامعه ايران در دوران      
. هميشگی نيست  .  حاضر است  

اين طور    .  دائمی نبوده است       
 و در     ،نيست که در هر زمان        

هر دوره ای از تاريخ                             
اعتراضات جامعه اين ويژگی        

يک ويژگی  .  وجود داشته است   
. سياست در دوره حاضر است       

دوره ای که مساله کسب قدرت       
 مساله  ،و تصرف قدرت سياسی 

تغيير قدرت سياسی و                            
سرنگونی رژيم حاکم به مساله       

 به اصلی ترين           ،روز جامعه   
. مساله جامعه تبديل شده است         

به اين اعتبار است که هر                    
اعتراض از هر گوشه و به هر        
بهانه ای که شروع شده باشد به       
سرعت به اين طرف ميچرخد         
و سريعا در اين بستر قرار                 

و اينکه تا رژيم                 .  ميگيرد
جمهوری اسالمی سرنگون             
نشده باشد اين اعتراضات هم           

بطور .  تعيين تکليف نخواهد شد   
مثال اگر اعتراضی در رابطه         
با حقوق زن و مقابله با زن                 

 به      ،ستيزی صورت بگيرد          
سرعت به مساله گرهی جامعه       
يعنی سرنگونی رژيم اسالمی         

و اين مساله ای       .  گره ميخورد  
است که وظايف و چهارچوب         
کاری ويژه ای برای حزب ما          

و جايگاه        .  مطرح ميکند       
قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری و قدرت سياسی را در      

 .اين کنگره معنی ميبخشد

  

واقعيت اين است که مساله                 
تصرف قدرت سياسی توسط           
حزب کمونيستی کارگری مدتها   
بود که توسط منصور حکمت          

اينکه حزب    .  مطرح شده بود      
کمونيستی کارگری بايد اشتهای    
تصرف قدرت سياسی را داشته     

٢٠٢شماره   

باشد و قابليت آن را بايد در خود                  
اگر حزبی چنين اشتهايی      .  بپروراند

 تنها يک گروه فشار           ،نداشته باشد  
 حزب سياسی بنا به تعريف             ،است
و اينکه راه حل واقعی قدرت      .  نيست

گيری طبقه کارگر در اين است که           
 حزب کمونيستی    ،حزب سياسی اش   

 قدرت سياسی را در          ،طبقه کارگر  
اين تنها   .  روز معينی تصرف کند        

مجرای واقعی کسب قدرت سياسی         
برای کارگر و کمونيسم در جامعه            

پروسه های ديگر عمال قدرت     .  است
گيری طبقه را به مجاری نامعلومی         
ارجاع ميدهند که عمال معنايی جز           

و .  سردواندن کارگر و جامعه ندارند    
عمال تئوريهايی برای عدم تصرف         
قدرت سياسی توسط طبقه کارگر              

و مساله ای را که منصور           .  هستند
حکمت مطرح کرد و به اصطالح            
کفر گفت تا راهی را برای چپ                   
جامعه باز کند اين بود که اين حزب          
بايد در جنگ برسر قدرت سياسی            
شرکت کند و بتواند قدرت را                        

 .تصرف کند

  

! اما کدام حزب؟ نه الزاما هر حزبی       
حزبی که نماينده بخش راديکال و             

. سوسياليست طبقه کارگر است                 
حزبی که نمايده بخش پر سر و                    

حزبی که نماينده   .  صدای طبقه است  
راديکاليسم جامعه برای آزادی و              

حزبی .  برابری و رفاه همگان است      
. که نماينده مذهب ستيزی است                  

حزبی که نماينده تعيين تکليف قطعی 
و بدون تخفيف با مناسبات                              
استثمارگرايانه و ضد انسانی موجود     

حزبی که در راس اعتراض         .  است
جامعه برای سرنگونی و تغيير قرار      

چنين حزبی با چنين         .  گرفته است  
موقعيت و مختصاتی ميتواند به                  

 .تصرف قدرت خيز بردارد

  

امروزه بعد از بحثهای زيادی که در       
 بعد   ،اين چهارچوب صورت گرفته      

از نقدهايی که توسط گرايشاتی که            
نمی خواهند کمونيسم در جامعه                  

قدرت را تصرف کند                                    
 ،وسازماندهی يک جامعه آزاد             

برابر و مرفه و سوسياليستی را            
در دستور فوری خودش قرار                

 دوباره حزب اتحاد کمونيسم       ،دهد
کارگری دارد اين مسئله را                      

حزب اتحاد        .  مطرح ميکند       
کمونيسم کارگری اگر ميخواهد            
حزبی باشد که آرمان هايش                     

 اگر ميخواهد حزبی باشد       ،ميگويد
 اگر      ،که برنامه اش ميگويد                

ميخواهد حزبی باشد که اميد و               
 ،آرزوی مردم برای تغيير باشد           

اگر حزب پراتيک کمونيستی                 
 بايد مساله تصرف قدرت           ،باشيد

سياسی با تمامی پيچيدگی ها و               
معضالت و مسائلش را در دستور      

بايد به مسئله        .  خود قرار دهد       
. تصرف قدرت سياسی بپردازد          

بايد .  بايد خودش را آماده کند               
بايد شم    .  ملزوماتش را بشناسد       

بايد .  سياسی اش را داشته باشد           
نيروی الزم چنين تحولی را گرد          

به اين     .  آورد و سازمان دهد             
اعتبار قطعنامه حاضر به مساله           
حزب ما و مساله قدرت سياسی             

مبانی قطعنامه از اين    .  می پردازد 
 :قرارند

  

يک تز اصلی اين قطعنامه اين               
است که رژيم اسالمی در بن                   

اين يک  .  بستی العالج قرار دارد    
تز پايه ای کمونيسم کارگری                   
منصور حکمت در قبال رژيم                

جمهوری اسالمی   .  اسالمی است  
در بن بست خرد کننده ای قرار              

غول اقتصاد         .  گرفته است        
سرنوشت حکومت اسالمی را رقم    

. خواهد زد و عمال رقم زده است          
. حکم به سرنگونی اش داده است        

جمهوری اسالمی حکومتی است        
که به لحاظ سياسی روزمره مورد      
تعرض توده های مردمی قرار              
گرفته است که ميخواهند سر به             

. تن اش نباشد  
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. يک ذره اش را هم قبول ندارند             
اين واقعيت را خود      .  نميخواهندش

همه شان  .  حکومتی ها هم ميدانند     
بيشتر از همه خود سپاه و        .  ميدانند

دستگاه سرکوب و اطالعات رژيم      
. سيدعلی خامنه ای ميداند       .  ميداند

کسانی که فکر ميکنند که                            
 يا  ،جمهوری اسالمی متعارف شده   

پروسه متعارف شدن خود در                  
چهارچوب مناسبات سرمايه داری     

 نه واقعيات      ،حاکم را طی ميکند       
جامعه را ميشناسند که سرنوشت          
رژيم اسالمی را رقم ميزند و نه             
مردم را ميشناسند که در تالش               
برای بزير کشيدن اين رژيم                      

چنين گرايشاتی اشتباه            .  هستند
فاحش سياسی ای را مرتکب                    

 ،نه تنها شم سياسی ندارند     .  ميشوند
بلکه واقعيات سياسی جامعه و                
جوهر تالشهای مردم را هم                      

نميدانند که چگونه           .  نميشناسند
جامعه در هرگوشه ای تالش                   

را "  وصله ناجور  "ميکند که اين       
. از پيکر خود جدا کند و نابود کند         

چنين گرايشاتی حتی مختصات             
حکومت مورد نظر سرمايه را در       

 .جهان کنونی نمی شناسند

  

به اين اعتبار همانطور که بارها            
 رژيم  ،حزب و جنبش ما گفته است     

اسالمی روی پله آخر بقاء خودش        
پله بعدی قدرت    .  قرار گرفته است   

گرفتن جناح مغلوب و يا پروسه             
اصالح رژيم اسالمی نخواهد بود        
که عده ای وعده دهند که حاال                  

 پاستوريزه   ،شده"  مدرنيزه"اسالم   
نه پله  .  شده و اراجيفی از اين قبيل      

بعدی سرنگونی و نابودی رژيم            
و اگر بحثی در اين      .  اسالمی است 

پروسه مطرح است نه نفس                       
سرنگونی و نابودی رژيم اسالمی       
بلکه چگونگی اين سرنگونی و              

اگر سئوالی   .  تغيير و تحول است      
باشد اين است که اين پروسه                     
چگونه طی خواهد شد؟ آيا در يک        
پروسه انقالبی اين تحول صورت        
خواهد گرفت يا در يک پروسه               
ضد انقالبی و از باالی سر مردم؟        

 

 در معرفی قطعنامه 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و "

  ..."قدرت سياسی

آيا اين پروسه کشدار خواهد              
بود يا انقالبی و متمدنانه و                  
سريع؟ چقدر اين پروسه قاطع         
و راديکال طی خواهد شد؟                
چقدر فشرده و سريع طی                    
خواهد شد؟ پروسه شکل گيری      
حکومت آتی چگونه خواهد              
بود؟ آيا قدرت بطور يکپارچه         
دست به دست خواهد شد يا                 
شاهد بخش بخش شدن قدرت           
سياسی در جامعه خواهيم بود؟       
اگر سئواالتی در اين                              

 از    ،چهارچوب مطرح باشند       
اين قبيل خواهند بود و نه از               
اين دست که آيا حکومت                      
اسالمی اصالح خواهد شد و يا        

و برای ما   .  متعارف خواهد شد  
کمونيستهای کارگری اين                  
سئوال مطرح است که چگونه         
سرنگونی رژيم اسالمی را با          
استقرار حکومت کارگری و           
قدرت گيری کمونيسم و کارگر      
همزمان کنيم و در يک پروسه        

  .به پيش ببريم

 

واقعيت اين است که جامعه                
ايران در آستانه يک گسست             

. تاريخی قرار گرفته است                 
ميتواند با گذشته طبقاتی و ضد        
انسانی و نابرابر تاکنونی خود        

برای .  تعيين تکليف قطعی کند      
ما اين مساله است که چگونه به   
آينده ای سوسياليستی در پس            
تحوالت حاضر شکل دهيم؟             
اين مجموعه سئواالتی است که      
در اين چهارچوب مطرح                   

اين واقعيت را حتی              .  است
نيروهای جنبش های دست                

اعم "  اپوزيسيون"راستی در       
اسالمی ها و يا             –از ملی        

ناسيوناليستهای پرو غربی                
می .  بطور تلويحی ميپذيرند        

پذيرند که در فردا جامعه ايران       
ميتواند نظام اقتصادی ديگری        

اگر به جوهر بحث    .  داشته باشد 
رفراندم چی ها و سلطنت                    

 بطور واقعی     ،طلبان نگاه کنيد    
 از   ،اين احتمال را می پذيرند         

٢٠٢شماره   
اين رو ميخواهند در پروسه ای از            
باال و دور از دسترس مردم سر اين         
آلترناتيو را بطور مثال در                              

. چهارچوب رفراندم زير آب کنند            
بطور خالصه اين واقعيت موجود            

 وجود  ،نخواستن مردم .  جامعه است 
جنبش عظيم سرنگونی طلبی توده           

 العالجی جمهوری            ،های مردم     
 کور شدن نقطه های                      ،اسالمی

سازش ميان جناحهای رژيم                          
 شکست خوردن پروژه               ،اسالمی

اصالح طلبی حکومتی و تمام                      
اين .  تالشها در اين چهارچوب              

واقعيات جامعه را در آستانه تحولی        
 .عظيم قرار داده است

 

اجازه دهيد چند نکته را هم در باره           
ديناميسم دعوا و جدال جناحها                     

 در     ،اگر خاطرتان باشد         .  بگويم
 مبنای دعوای       ،دوران دوم خرداد      

جناحهای رژيم اسالمی بر سر سهم         
بری و ميزان قدرت و هژمونی در           

زمين .  دستگاه جمهوری اسالمی بود   
بازی و مقررات بازی اينطور                    
تعريف ميشد که سهم هر کدام چقدر         

بعد از دورانی جناح راست به      .  است
اين سياست روی آورد که رژيم                  
اسالمی قابليت و ظرفيت اين را                 
ندارد که حتی تحمل اين بازی را                

شکننده تر از آن است         .  داشته باشد  
. که به چنين قواعدی ادامه دهد                   

نتيجتا کل قاعده بازی را وسط بازی       
جناح راست اعالم کرد که     .  بهم زدند 

ديگر تحمل ادامه اين کشمکش را             
اعالم کرد که من ديگر                  .  ندارد

حاضر نيستم با جناح اصالح طلب           
. خودم چنين بازی ای را ادامه دهم          

و مساله اين است که فهميدند در اين         
 ،وسط نيروی ديگری وجود دارد            

 که  ،توده های سرنگونی طلب مردم     
از اين ماجرا استفاده ميکنند و چوب        
الی چرخ کل رژيم اسالمی                           

و کال از اين شکافها                .  ميگذارند
برای سرنگونی رژيم اسالمی بهره        
برداری ميکنند که نه تنها شکافهای         
ما را حاد تر ميکنند و کل رژيم را             
در ورطه نابودی و سقوط قرا                      

 بلکه کار خودشان را پيش           ،ميدهند
اين تغيير و تحول عمال               .  ميبرند

نقطه سازش و امکان سازش اين دو        
متعاقبا اعالم    .  جناح را کور کرد         

کردند که به هيچکدام از عناضر               
جناح اصالح طلب امکان شرکت             

. را نخواهند داد  "  انتخاباتی"در هيچ   
 جناحی که       ،واقعا خنده دار است         

جناح اصالح طلب حکومتی                        

ميخواهد اصالحش کند دارد با              
هزار چنگ و دندان ميگويد که آقا       

. جان من نميخواهم اصالح شوم          
. اين حيوان نميخواهد اصالح شود    

زورش را هم دارد و تن به پروژه        
آرايش کردن حکومت اسالمی              

. توسط جناح اصالح طلب نميدهد      
نتيجتا پروژه اصالح طلبی                      

حاال هر  .  حکومتی تمام شده است    
 کروبی    ،چقدر خاتمی غر بزند          

 موسوی فرياد بزند که         ،غر بزند  
بين "  انتخابات آزاد     "بايد به           

 جناح  ،جانوران حکومتی تن بدهيم  
نتيجتا کل اين    .  مقابل قبول نميکند   

. پروژه پرونده اش بسته شده است      
و همانطور که در قطعنامه تاکيد          
شده است پروژه سرنگونی رژيم         
اسالمی بيش از هر زمان با                      
قدرت در مرکز تحوالت جامعه           

ما اين واقعيت    .  قرار گرفته است   
و اين واقعيت را نيز می      .  را ديديم 

بينيم که دور جديدی از                                
اعتراضات توده ای مردم مجددا          

و اين بار          .  آغاز خواهد شد          
 ، بهمن ديديم   ٢۵همانطور که در      

با شعار نوبت سيد علی فرا رسيده       
و اين ادامه    .   شروع ميشود   ،است

بحث جريانات سبز حکومتی                  
دولت احمدی نژاد بايد     "نيست که    

بخشی از پروژه          !  نه".  برود
اين .  سرنگونی رژيم اسالمی است   

حرف اول و آخر توده های مردم         
خيلی روشن و صريح               .  است

ميگويند که رژيم بايد گورش را            
گم کند و به چيزی کمتر از                         
 .سرنگونی رژيم رضايت نميدهند

  

اين تحوالت جريانات و جنبشهای       
سرنگونی طلب را منطقا به جلوی    

و اين برای جنبش     .  صحنه ميکشد 
کمونيسم کارگری يعنی فراهم               

 امکانات    ،شدن فرصتهای جديد       
اين شرايط ميتواند کمونيسم     .  جديد

کارگری را بمثابه يک مدعی                 
و ما بايد    .  قدرت سياسی باال ببرد     

آنجا باشيم و قدرت الزم را داشته         
باشيم که بتوانيم با اين تحوالت               
باال برويم و با اين تحوالت به                  
موقعيت الزم برای تصرف قدرت     

ما بايد    .  سياسی دست پيدا کنيم          
حزبمان را با مختصاتی داشته               
باشيم که اين امکان را برای ما               

ما بايد امکانات و            .  فراهم کند   
توانايی هايی را داشته باشيم که             
بتوانيم در پس اين تحوالت عظيم         

سياسی در         
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مکان مناسب و تخته پرشی برای         
تصرف قدرت سياسی قرار                      

بايد شم سياسی اش را              .  بگيريم
ما بايد بتوانيم             .  داشته باشيم      

موقعيت خود و جنبش مان را                   
خالصه کنم کال       .  تشخيص دهيم   

سير تحوالت آتی اين امکان و                 
فرجه را برای ما فراهم خواهد                

. کرد که به جلو پرتاب شويم                     
منظره های جديدی ميتواند در                

نبايد اين    .  مقابل ما قرار بگيرد         
بايد به   .  فرصتها را از دست داد         

اين منظره ها را        .  جلو نگاه کرد    
 برايش نيرو گرد آورد و        ،بايد ديد 

بايد متوجه بود که              .  آماده شد    
صحنه تحوالت سياسی ايران                  

. تغييرات بسياری خواهد کرد                
نيروهايی هم اکنون آينده شان                  

اصالح طلبی   .  سوخته شده است     
حکومتی عليرغم امکانات گسترده     
ای که نيروهای دست راستی                   
جامعه بين المللی در اختيار اين              

 از شانس و          ،جريان قرار دادند      
هم .  امکانی برخوردار نيست           

. آينده ای ندارند  .  اکنون مرده است  
از .  آينده شان به گذشته تعلق دارد       

طرف ديگر جريانات راست پرو         
غربی ابزار و امکان قدرتگيری           

به .  در جامعه را به سادگی ندارند       
 عليرغم   ،حال نزارشان نگاه کنيد      

امکانات گسترده مالی و لطف و            
 هنوز نمی          ،توجه دول غربی         

توانند يک جريان منسجم و قابل             
يک رکن سياست   .  اتکاء ايجاد کنند  

بخش مهمی از اين جريانات اتکاء       
. به جريانات ملی اسالمی است             

ميخواهند روی دوش اين جريانات      
. خودشان را به جايی برسانند                 

ضرب المثل   .  واقعا مسخره است    
عاميانه ای است که ميگويد کوری      

حکايت .  عصا کش کور ديگر شد      
بخش .  حال اين جريانات است            

عمده ای از جريانات راست                     
حکومتی ميخواهند با اتکاء به                 

اسالمی به جايی      –جريانات ملی    
غافل از اينکه خود اين             .  برسند

جريانات دستشان به جايی بند                  
مثال مشروطه خواهان و         .  نيست

 

 

 در معرفی قطعنامه 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و "

  ..."قدرت سياسی

نيروهای حاشيه ای شان ميدانند   
که قائم به ذات دستشان به                    

به قول       .  جايی بند نيست            
منصور حکمت ميدانند که                 
کسی صبح از خواب بلند                     
نميشود که برود برای اينکه              

 ،رعيت شود و شاه داشته باشد        
جامعه عقلش را از    .  مبارزه کند 

اينها در فکر    .  دست نداده است   
اين هستند که تجربه قدرت                 
گيری خمينی را که غرب آن            
پروژه را روی دوش ملی                   

 يکبار      ،اسالميها سوار کرد          
ديگر تکرار کنند و خودشان             
روی دوش آنها به قدرت                      

به اين اميد کاذب هستند      .  برسند
که رژيم در درون خودش                  

 و در پس      ،دست به دست شود     
تحوالت پلکانی بتوانند زمانی         
خودشان را در قدرت جای                
دهند و حکومت را از آن خود          
کنند و يا با ترکيبی از ملی                   

. اسالميها شريک قدرت شوند        
نتيجتا به اين صف که نگاه                  
ميکنيد متوجه ميشويد که                    
مستقيما خودشان ابزار                         
سرنگونی و تغيير قدرت                     
سياسی را به غير از کودتا و يا        
حمله نظامی آمريکا در اختيار        

و اين تغييرات باز هم         .  ندارند
به اين معنی است که فرجه                 
برای ما کمونيستهای کارگری       

چرا که يکی    .  بازتر خواهد شد   
از نيروهای مدعی قدرت                   
سياسی اصال پروژه اش کور و      

خودش شب و    .  عقيم شده است   
روز قسم ميخورد که سرنگونی    

و با سرنگونی        .  طلب نيست   
طلبی صد برابر خشن تر از              

. جناح راست مقابله ميکند                 
نيروی ديگر که جنبش راست         

 ،محافظه کار پرو غربی باشد         
ميگويد من به تنهايی نميتوانم           

ميخواهم با   .  قدرت را بگيريم     
اين نيروی در حال موت                      

ميخواهم پله پله به     .  ائتالف کنم 
و شما جامعه ای را      .  جلو بروم 

داريد که از هر منفذش فرياد             

٢٠٢شماره   
. ميزند مرگ بر حکومت اسالمی            

تنها نتيجه ای که ميشود گرفت اين            
است که دريچه ها برای يک جنبش         

 . ديگر در حال باز شدن است

 

حال سئوال اين است که آيا اين                     
جنبش تشخيص ميدهد که امکانات           
چگونه و در چه جهتی در حال                    
تغيير است؟ سئوال اين است که آيا           
اين جنبش ميداند که چگونه بايد                  

. برای تصرف قدرت آماده شود                
شايد مسير تحوالت فضا برای ما              

 اما نيروهايی که             ،آماده تر کند        
مدعی ميشوند نميگذاريم و نبايد                 

. قدرت بگيرند هم کم نيستند                          
نميگذارند به سادگی در جامعه ای            

 ، با اهميت استراتژيک      ،مانند ايران  
يک نيروی کمونيستی قدرت را                 

 .راه سختی پيش رو داريم. بگيرد

  

تاکيد ميکنم اين مسير برای ما                      
تصور خامی است که    .  هموار نيست 

اگر باور کنيم که چون تحوالت                   
مادی جامعه به نفع جنبش ماست                
نتيجتا ما خود به خود و اتوماتيک              
ميتوانيم صاحب قدرت سياسی                   

نميتوانيم حساب کنيم چون           .  شويم
 ،کمونيستها آدمهای شريفی هستند           

خواست مردم کارکن و زحمتکش            
 چون پرچمدار       ،را مطرح ميکنند      

 برابری و رفاه همگان                     ،آزادی
هستند پس صاحب آتی قدرت                       

بايد .  سياسی در جامعه خواهند بود        
 بايد  ،بايد رهبری کرد   .  سازمان داد 

واقعيت .  اعتماد به آينده را جلب کرد     
اين است که سرنوشت جامعه باز              

نيروهای متفاوتی ميتوانند اين     .  است
از دول    .  سرنوشت را رقم بزنند          

غربی و استراتژيستهای آنها گرفته         
با قدرت پنتاگون و قدرت تبليغات و         
ماهواره ای شان تا تجربه شان در             
مهندسی افکار عمومی جامعه تا                
نيروهای شناخته شده و جنبشهای             

خالصه کنم  .  مطرح در سطح جامعه   
فرصت برای ما و آرمانهايمان                   

مساله اما  .  فراهم تر از هميشه است      
به طور ويژه به توان و قدرت عمل          

ما بايد بر     .  اين کمونيسم برميگردد    
و اين   .  ضعفهای بسياری غلبه کنيم      

نکته ای است که در قطعنامه بر آن          
 .تاکيد شده است

  

کمونيسم کارگری يکی از                              
بزرگترين نقطه قدرتهای خود را از       

مرگ نابهنگام منصور    .  دست داد 
حکمت يک ضربه بزرگ به                  

منصور حکمت    .  جنبش ما بود       
. فشرده کمونيسم کارگری بود               

نبودش يک حفره بزرگ برای ما        
اما خوشبختانه    .  و جنبش ماست      

يک گنجينه عظيم از خود بجای            
گذاشته است که بتوانيم اين راه را        

اجازه بديد پرده از     .  به پيش ببريم   
يک .  رازی برای شما بردارم            

نقطه قدرت حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری اين است که بر مواضع          
و چهارچوبهای سياسی پراتيکی         
کمونيسم منصور حکمت متکی            

ما در اين مدت چند سال             .  است
در .  راه طوالنی ای را طی کرديم      

مصافهای متعددی شرکت کرديم        
حزب ما تجربيات    .  و آبديده شديم   

. مهمی را از سر گذرانده است              
اعتماد به نفس       .  پخته شده است     

اما در عين راه آتی طوالنی       .  دارد
تر و سخت تر و پر پيچ و خم تر              

ببينيد اين تئوری ماست که       .  است
طبقه کارگر بدون حزبش به                    

نتيجتا مساله به       .  قدرت نميرسد   
موقعيت حزب کمونيستی کارگری    

از اين رو ما بايد به      .  گره ميخورد 
نيروی فائقه جنبش کمونيسم                     

و اين يکی     .  کارگری تبديل شويم    
از مصافها و چالشهايی است که           

ما خودمان  .  ما با آن مواجه هستيم     
معتقديم که نيروی تحزب يافته               

. کمونيسم کارگری ما هستيم                   
بيانيه .  قطعنامه اين را ميگويد           

. هايمان اين را ميگويد                                
اما .  سياستهايمان اين را ميگويد        

آيا اين موقعيت تبديل به يک                     
واقعيت اجتماعی شده است؟ آيا             
ساير رقبا از ميدان بدر شده اند؟            
از اين رو ما بايد برای تبديل شدن        
به نيروی تحزب يافته کمونيسم             
کارگری که توانسته بر اين                      

ما بايد  .   کار کنيم  ،ضعفها غلبه کند  
بتوانيم به مسائل عديده ای پاسخ            

 ،ما بايد به نيروی اول                .  دهيم
 نيروی رهبری     ،نيروی سازمانده  

 نيروی دارای رهبران                    ،کنند
سياسی متعدد کمونيست تبديل                

ما بايد بتوانيم به معضل            .  شويم
مهم رهبری جنبش سرنگونی                

مساله .  طلبی در جامعه پاسخ دهيم    
ديگر چگونگی سرنگونی رژيم           

رژيم اسالمی بدون   .  اسالمی است 
اينکه نيرويی قابل و توانا و                      
روشن بين در راس جنبش                        

 ،سرنگونی قرار گرفته باشد                  
سرنگون 

٧صفحه   
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اين يکی از واقعيتهای    .  نخواهد شد 
و در اينجا يک     .  مهم جنبش ماست  

مکانيسم .  مساله اساسی وجود دارد   
کدام "  نه"اين تحول چيست؟               

نيروی سياسی به پرچم اعتراضی       
 جامعه تبديل خواهد شد؟ 

 

واقعيت اين است که جنبش                        
سرنگونی طلبی توده های مردم            
محتوا و مضمونی به غير از                    
سرنگونی طلبی از پيش بر چهره         

مساله اين است که با        .  خود ندارد 
شکل گيری پرچم و افقی که اين             

 ويژگی های    ،نيرو را رهبری کند    
ديگر اين جنبش تعريف و تبيين              

اين جنبشی است که               .  ميشوند
ميخواهد رژيم اسالمی را دفن                

اينکه کدام نيرو ميتواند                .  کند
 از پيش    ،پرچمدار اين تحول شود     

هم راست و هم      .  تعيين نشده است   
چپ ميتوانند اين پروسه را در                

ببينيد جنبش         .  دست بگيرند        
. سرنگونی يک جنبش سلبی است       

اما رهبری و شکل       .  اثباتی نيست  
گيری و پيدايش رهبری يک                    
مساله اثباتی و امر جنبشهای                    
اجتماعی است که سرنگونی رژيم      
اسالمی بخشی از پروژه تحول              

در .  سياسی شان در جامعه است         
اين پروسه جريانات متعدد ذينفع           

 چه برای به سرانجام                            ،اند
رساندنش و چه برای عقيم و به               

  .کجراه بردنش

 

يک مساله اساسی در اين                            
چهارچوب اين است که مردم در          
اين چند سال اخير از خود                           
جانفشانيها و فداکاريهای بسياری         

حال بايد پرسيد که     .  بخرج داده اند  
چرا اين مردم نتوانسته عليرغم              
اين تحرکات به يک هدف خود                
يعنی سرنگونی رژيم اسالمی                
دست پيدا کنند؟ مگر چه تفاوتی              
است ميان اين اعتراضات و                     
اعتراضات مردم در مصر و                   
تونس و غيره؟ هر چند که در اين          
کشورها کماکان ساختارهای پايه         
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ای قدرت دست نخورده باقی            

بنظرم پاسخ ما را      .  مانده است 
ميرساند به ويژگی های رژيم          

در .  آدمکش اسالمی در ايران      
پاسخ بايد گفت که اين تصور            
که برخی در سر داشتند که                 
رژيم اسالمی به سادگی قدرت        
را به دست ديگران ميدهد يک         

اين تصور   .  تصور پوچ است     
که رژيم اسالمی به سادگی از         
صحنه بدر ميرود يک تصور          

پوچ .  توهم است   .  باطل است   
بايد جمهوری اسالمی را    .  است

با ضرب قدرت انقالب توده              
های مردم با قيام سازمان يافته        
که طبقه کارگر در راس و در          
محور آن قرار گرفته است                 

بند پنج قطعنامه    .  سرنگون کرد 
بر اين تاکيد ميکند که                             
سرنگونی رژيم اسالمی هر چه     
بيشتر به تالش طبقه کارگر و          

. کمونيسم گره خورده است               
چنين جنبشی نميتواند تکيه گاه        
خودش را شکافهای درون                 

نميتواند به    .  رژيم قرار دهد       
دنبال همه با هم با نيروهای                
جنبش های ديگر در                               

نميتواند .  باشد"  اپوزيسيون"
يک پايش در جنبش اصالح              
طلبی باشد و پای ديگرش در            

. جنبش راست پرو غربی                  
نميتواند حاشيه نشين باشد و به        
همه اعتراضات جامعه اخ و            

مساله اينجاست که     .  پيف بکند  
ما بارها تاکيد کرديم که جامعه        
در پله آخر سرنگونی رژيم               

اين .  اسالمی قرار گرفته است      
پله را چگونه بايد باال رفت؟              
جريانات ديگر نشان داده اند که    
قابليت سرنگونی همه جانبه             

 بعضا  ،رژيم اسالمی را ندارند    
از کارگر و کمونيسم بيشتر از         
رژيم اسالمی و جنبش اسالم            

شايد بتوانند    .  سياسی ميترسند   
در پس اعتراضات مردم                     
ضرباتی به رژيم اسالمی بزنند     
اما سرنگونی همه جانبه رژيم         
اسالمی به نظر نمی رسد که             

اگر حتی     .  در توانشان باشد        

٢٠٢شماره   
فرض کنيم که خواستش را داشته              

مساله نتيجتا برای ما اين            .   باشند
است که بتوانيم روشن کنيم که کدام          
پروسه های اجتماعی و حزبی و                
سياسی ميتواند ما را در راس                       

چه حلقه  .  اعتراض جامعه قرار دهد    
هايی را بايد در دست گرفت؟                       
اعتراضات خيابانی در دوره اخير          
عليرغم نقاط ويژه و برجسته آن                 
نشان داد که به تنهايی برای                           
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی                

مردم در اين دوره از         .  کافی نيست  
 ،رژيم اسالمی شکست نخوردند              

مساله اين    .  نتوانستند پيروز شوند      
است که پيروزی نيازمند قدرت                 
طبقه ای است که بتواند با اهرم                    
اقتصادی در جامعه رژيم اسالمی            

شالوده سياسی رژيم را      .  را فلج کند   
پيروزی اين مبارزات    .  درهم بشکند 

در گرو رهبری ای است که بتواند           
اين نيروی عظيم را به ميدان جدال           

حزب .  بر سر قدرت سياسی بکشاند      
اتحاد کمونيسم کارگری بايد تامين            
ملزومات اين تحول عظيم را در                

مسائل عديده  .  دستور خود قرار دهد    
. ای در اين چهارچوب مطرح اند             

چه شخصيتهايی الزم اند؟ چگونه            
افق ما بايد به افق جامعه برای تغيير        

 و سرنگونی تبديل شود؟ 

 

ما فرصت زيادی برای اين آماده               
جامعه به    .  شدن در اختيار نداريم         

نبردش با رژيم اسالمی ادامه خواهد      
ما بايد ابزار الزم را تدارک              .  داد

در غير اين صورت مثل     .  ديده باشيم 
نيرويی می ماند که به جنگ ميرود          
اما ابزار جنگی را فراهم نکرده                 

سرنوشت چنين نيرويی از           .  است
بنظرم بزرگترين   .  پيش معلوم است    

مساله ای که در حال حاضر در                  
مقابل خود داريم پاسخگويی به اين          

اين پروسه ميتواند طی     .  مساله است 
. شود و ما کماکان آماده نباشيم                     

اينطور نيست که جامعه منتظر می          

ميتواند .  ماند تا ما آماده شويم               
  .اتفاقات ديگری روی دهد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با          
اين قطعنامه ميگويد که من                       
ميخواهم چنين پروژه ای را در             
دستور کار حزبی ام بطور روشن       

ميخواهم بروم  .  و شفافی قرار دهم   
. پای تحقق اين امر در جامعه                 

قرار نيست ما رهبران خوب                   
بايد رهبران  .  حزب خودمان باشيم  

اين .  روشن بين جامعه باشيم              
پروژه را بايد با قدرت در دست             

هر درجه پيشروی در اين      .  گرفت
مسير ميتواند کمونيسم را در                   

ميتواند ما را به        .  ايران بلند کند     
و زمانی که      .  قدرت نزديک کند     

قدرت شويم حتی اگر پيروز                    
 پيروز دور اول                               ،نشويم

 ميتوانيم در        ،اعتراضات نباشيم   
پيچ بعدی و يا در پيچ آخر                           
تحوالت نيروی قيام کننده و تعيين       

مساله اين     .  تکليف کننده باشيم        
 قبل  ،است که در پس اين تحوالت      

از فرجام نهايی آن ما توانسته                  
باشيم قدرت را از آن خود و طبقه         
خود کرده باشيم و بنای جامعه ای        
آزاد و برابر و مرفه يک جامعه            

 .کمونيستی را بريزيم
  

اما بايد تالش   .  رفقا ما شانس داريم  
. بسياری را در دستور قرار دهيم        

بايد معضالت بسياری را از سر          
ما تنها ميتوانيم پيش      .  راه برداريم 

بايد .  امکان ديگری نداريم   .  برويم
 .راه ديگری نداريم. پيش برويم

 

 زنده باد کمونيسم کارگری
 

نوشته فوق بر مبنای سخنرانی در      * 
معرفی قطعنامه سياسی حزب تدوين       

 .شده است

 

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست يک دنياى بهتر 
!دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه يک دنياى بهتر 
! سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى يک دنياى بهتر 
! آزادى جامعه است  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خيزش توده ای مردم در                              
که آنرا  (خاورميانه و شمال آفريقا      

فقط )  می خوانند   "  دنيای عرب   "
حکومت های مطلقه در کشورهای     
بپا خاسته و بورژوازی جهانی را        
با مشکل و سردرد مواجه نکره              
است، هيات حاکمه اسرائيل نيز             
در يک شرايط بسيار دشوار قرار        

دولت اولترا راست      .  گرفته است  
اسرائيل در اين چند ماه اخير                    
مذبوحانه کوشيده است که دنيای           
غرب و بويژه هيات حاکمه آمريکا      
را منوجه خطر اسالميست ها و             
تروريسم اسالمی کند؛ کوشيد مانع      
برکناری حسنی مبارک در مصر        

اما غرب مانند سابق به                .  شود
هياهوهای ناسيوناليستی اسرائيل        

جنبش های توده      .  توجه نمی کند     
ای برای آزادی، نان و رفاه در               

کل معادالت        "  دنيای عرب       "
سياسی منطقه را تحت الشعاع                

يکی از ديپلمات     .  قرار داده است    
: های اسرائيل با تلخی گفته است          

اروپايی ها و آمريکا گوش ما را         "
مدام دارند بما          .  کر کرده اند         

توضيح می دهند که بايد به موج             
دموکراسی در کشورهای عربی          
پاسخ دهيم و با فلسطينی ها با                    
سخاوتمندی بيشتری برخورد                 

 ".کنيم

 

تروريسم دولتی منهای اسرائيل در     
پی يافتن راه حل های سريع                      
سازش برای فروخواباندن اين               
خيزش و موج انفجاری است که            

مردم .  منطقه را در برگرفته است      
از خفقان و سرکوب، گرسنگی،            
فقر و استثمار وحشيانه و تبعيض         
و نابرابری و فساد حکومتی                     

. جانشان به لب رسيده است                      
اوضاع منطقه بويژه در شرايط             
بحران جهانی سرمايه، آنچنان               
ملتهب شده است که خودسوزی             
يک جوان بيکار و زحمتکش در           
تونس همچون کبريتی آتش خشم           

مردم در   .  مردم را شعله ور کرد       
يک کشور پس از کشور ديگر،             

 

 " بهار عرب"
 و مساله فلسطين

 

 آذر ماجدی

تونس، مصر، الجزايز، اردن،       
بحرين، يمن، ليبی و سوريه به        
خيابان ها ريخته اند و حق خود       

اين مردم را    .  را طلب  ميکنند     
ديگر نمی توان براحتی و با              
سازش های کوچک به خانه ها       

شعله آتش فشان       .  باز گرداند   
خيزش مردم منطقه اکنون به           

در اوگاندا  .  اوگاندا رسيده است   
هم دارند راجع به تاثير خيزش        
منطقه بر موج اعتراضی وسيع     
 .در اين کشور صحبت می کنند

 

پس از يازده سپتامبر منصور          
دنيا "حکمت در رساله خود              
از "  پس از يازده سپتامبر              

وجود سه قطب، دو قطب                    
تروريسم اسالمی و دولتی و             
قطب سوم، يعنی بشريت                     
آزاديخواه و متمدن صحبت               

بر لزوم شکل گيری              .  کرد
قطب سوم در مقابل هر دو                  

. قطب تروريستی تاکيد نمود           
اکنون شاهديم که چگونه به               
ميدان آمدن قطب سوم برای به        
زير کشيدن رژيم های فقر و             
استبداد، هر دو قطب                              
تروريستی را دچار سرگيجه           

با وجود اينکه          .  کرده است    
مردم از وجود تشکالت توده            
ای و احزاب قوی کمونيستی            
محروم هستند و لذا افق روشن        
ايدئولوژيک و سياسی بر                   
مبارزاتشان حاکم نيست، اما            
همان بيان خواست های پايه ای      
شان يعنی نفی استبداد و خفقان،    
رفع تبعيض و نابرابری و                  
ايجاد جامعه ای عادالنه تر و            

 بورژوازی جهانی و      ،مرفه تر 
حکومت هايشان را دچار                   

. مخمصه ای جدی کرده است         
عليرغم انتظاری که تبليغات            
بورژوايی در مورد منطقه در         
دنيا بوجود آورده بود، در اين          
مبارزات ميليونی و در جنبش         
های اعتراضی منطقه برای             
سرنگونی رژيم های حاکم،              

٢٠٢شماره   
مردم خواهان رژيم های اسالمی              
نشده اند، از حاکميت شريعه صحبت   
نکرده اند، خواهان نابودی اسرائيل        

. نشدند، مرگ بر آمريکا هم نگفتند          
مردم خواهان يک زندگی بهتر،                

اين .  انسانی تر و آزاد تر شده اند              
در نتيجه  .  تصوير دنيا را شوکه کرد    

اين مبارزات تا هم اکنون هر دو                 
جنبش تروريستی در موقعيت                     

هر دو  .  ضعيف تری قرار گرفته اند     
قطب می کوشند که بر موج                           

. مبارزات مردم سوار شوند                         
اسالميست ها که تنها جريان سياسی       
دارای برخی آزادی ها در منطقه              
بوده اند، می کوشند که بنوعی خود          

آمريکا .  را وارد دولت های آتی کنند     
و اروپا دارند می کوشند که با                       
کمترين سازش ممکن اين جنبش ها         

مبارک را بردند تا     .  را خاموش کنند  
قبل از اينکه جنبش اعتراضی کل             
نظام را هدف قرار نداده است،                    
ارتش اوضاع را بدست بگيرد؛ بن           
علی را نيز با همين هدف از صحنه         

اما عليرغم موانعی که    .  خارج کردند 
اين تحرکات در مقابل جنبش                        
اعتراضی قرار داده، شرايط هنوز          

  .برنگشته است" عادی"بحالت 

 

اما بايد به صحنه ای وسيع تر از                 
. فقط کشورهای در تالطم نگاه کرد        

اوضاع هيات حاکمه اسرائيل نيز             
برای مقابله موثر تر      .  تعريفی ندارد 

در مقابل جنبش های توده ای                        
اعتراضی، آمريکا و اروپا، اسرائيل     
را برای قبول سازش های بيشتر در        
صلح با فلسطين تحت فشار قرار               

در ماه سپتامبر مجمع             .  داده اند    
عمومی سازمان ملل قرار است                 
دولت فلسطين را برسميت بشناسد؛         

 کشور منجمله اروپا        ١٣٠بيش از     
ناتنياهو و   .  برای اين کار آماده اند        

دولت اولترا راستش به تاکتيک                  
پاخورده شان برای مقابله با اين                  

علم کردن   :  تصميم متوسل شده اند       
شبح ترسناک دولت تروريستی                  

مقدمات اين کار       .  حماس در غزه      
" بهار عرب   "پيش از آغاز آنچه             

خوانده شده است، شروع شده بود             
اجتماعی در    -که با تحوالت سياسی     

. منطقه تسريع و تشديد شده است               
ناتنياهو کوشيد محمود عباس را                

محمود عباس بايد ميان       "تهديد کند     
ائتالف با تروريست ها و مذاکرات          

عباس ."  صلح يکی را انتخاب کند         
هم در پاسخ به او گفت که در امور            

و اکنون بدنبال   .  فلسطين دخالت نکند  

يک مذاکرات مخفيانه ارتش                   
مصر، پس از بدست گرفتن کامل        
قدرت در مصر، با الفتح و حماس        
و امضای سريع قرارداد مصالحه       
ميان دو سازمان، شرايط دچار              

بنظر می  .  تحوالت جدی شده است  
رسد که کسی در دنيای غرب،               
بجز جمهوريخواهان پرو                         
اسرائيلی در هيات حاکمه آمريکا،      
به اعتراضات ناتنياهو وقعی                  

کامال روشن است    .  نگذاشته است 
که اين مذاکرات و مصالحه، اگر         
نه با ابتکار دولت اوباما، با                       
موافقت کامل آن انجام گرفته                   

وقتی به اين تصوير کامل         .  است
شده خيره می شويد، اين ترديد که        
دولت اسرائيل مبتکر و مسئول             
افشای مذاکرات مخفيانه هيات              
صلح الفتح با اسرائيل در مورد             
سازش های مخفيانه الفتح، بوده            

 .است، بسيار قوی تر می شود

 

فاکتورهای ديگری نيز تغيير                 
طبق سونداژهای      .  کرده است     

رسانه ها در اسرائيل بيش از                  
) ٪۵٣(نيمی از مردم اسراييل              

خواهان آن هستند که ناتنياهو                  
برای صلح با فلسطين سازش              "

." های قابل توجهی را متقبل شود       
رئيس يکی از مهمترين موسسات       
اقتصادی اسرائيل، ايدان اوفر،             

اگر در سپتامبر      "گفته است که         
يک دولت فلسطينی بدون آنکه              
اسرائيل در راه صلح کاری کرده        
باشد، اعالم شود، ما مستقيما                   
بسوی يک فاجعه اقتصادی                      

ما ممکن است با         .  خواهيم رفت  
همان شرايطی روبرو شويم که             
آفريقای جنوبی در زمان آپارتايد         

اگر با دنيای   .  …  با آن مواجه شد    
عرب صلح نکنيم، احتماال همين          

بر )  تحريم اقتصادی    (وضعيت     
حدود صد    ."  سرمان خواهد آمد      

نفر از مسئولين سابق موساد و               
شين "

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

) سازمان اطالعات و امنيت    " (بت
و تعدادی ديگر از مسئولين نظامی      
بلند پايه اسرائيل هم صدای                        
اعتراض خود را بلند کرده اند و            

را ارائه   "  ابتکار صلح اسرائيلی    "
رسانه ها نيز لحن خود را     . داده اند 

نسبت به صلح با فلسطين تغيير               
داده اند و نسبت به دولت ناتنياهو           
در اين زمينه منتقدانه برخورد می       

 .کنند

 

بنظر می رسد که دنيا می رود تا            
با تشکيل دولت مستقل فلطسين،            

. مساله فلسطين را خاتمه دهد                  
اکثريت مردم اسرائيل و بخش                
مهمی از هيات حاکمه آن نيز                    

حاضر شده  .  طرفدار صلح شده اند   
اند که از نظر خود، سازش های            
قابل توجهی در راه صلح انجام               

فهميده اند که دنيای بعد از           .  دهند
شورش مردم منطقه برای يک               
دنيای بهتر به دوره قبل باز نمی             

درک کرده اند که چه جنبش  .  گردد
های اعتراضی مردم برای آزادی،    
برابری و رفاه پيروز شود چه                 
خير، منطقه يا آنچه دنيای عرب            
می خوانند، دنيای متفاوتی خواهد        

دو قطب تروريستی، هر دو         .  بود
دارند خود  .  به اين درک رسيده اند    

را برای اين دوره جديد و دنيای              
می خواهند تا   .  جديد آماده می کنند   

وضع برايشان وخيم تر نشده                    
سازش هايی را بپذيرند و موقعيت       

قتل بن  .  خود را بنوعی تثبيت کنند     
. الدن نيز بخشی از اين نقشه است       

شبح تروريسم اسالمی را بايد                  
کوچک کنند تا بتوانند با يک                     

 

 " بهار عرب"
 ...و مساله فلسطين 

ايدئولوژيک   -توجيه سياسی        
 .مساله فلسطين را حل کنند

 

بنظر می رسد که داريم به حل         
مساله فلسطين نزديک می                 

البته نمی توان کامال            .  شويم
اما فاکتور قطب      .  مطمئن بود  

سوم، ورود مردم کارگر،                  
زحمتکش و آزاديخواه بميدان         
مقابله با استبداد و فقر و                        
بيحقوقی، موثرترين سالح                
برای عقب نشاندن دو قطب               

هنوز اين  .  تروريسم بوده است   
. مبارزات به پايان نرسيده است    

در سوريه، بحرين و يمن به              
نوعی و در سوريه به نوع                  

. ديگری جدال شديدا ادامه دارد     
در مصر و تونس نيز با وجود          
يک آرامش نسبی، هنوز مساله      

بعالوه، .  فيصله نيافته است          
آتش اعتراض و خيزش توده            
ای به کشورهای ديگر آفريقايی     

اما تا   .  نيز سرايت کرده است       
همين جا مانند يک زلزله قوی         
اوضاع و معادالت سياسی را          

. در منطقه متحول کرده است          
سه ماه اعتراضات وسيع توده         
ای باندازه بيش از يک دهه                
مذاکرات پشت پرده نمايندگان        
خود گمارده مردم، پروسه حل        
مساله فلسطين را بجلو برده              

حل مساله فلسطين و             .  است
تشکيل دولت مستقل و متساوی      
الحقوق فلسطين يک قدم مهم            
بسوی حاشيه ای کردن اسالم           
سياسی و تروريسم اسالمی در       

 . *منطقه و جهان است

٢٠٢شماره   

 
 

 دانشکده فنی بابل
 

  اعتصاب دانشجويان،بازداشت دانشجويان
 

 ماموران اطالعاتی حکومت اسالمی در وحشت از             ،بنا به خبر دريافتى     
گسترش اعتراضات و در ادامه تالش براى تشديد فضای وحشت و                             

 در هفته گذشته سه تن از چهره های دانشجويی در دانشگاه فنی                      ،خفقان
اسامی اين سه     .  بابل را دستگير و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند                      

.  محسن برزگر و ايمان صديقی              ،اشکان ذهابيان  :  دانشجو عبارتند از     
مزدوران اداره اطالعات با توسل به زور به منزل اشکان ذهابيان وارد                   
شده و پس از تهديد اعضای خانواده به تيراندازی، منزل اشکان را مورد                

همينطور طی همين روزها     .  تفتيش قرار داده و اشکان را با خود ميبرند            
تا اين لحظه هيچگونه      .  محسن برزگر و ايمان صديقی را نيز ربوده اند              

 . اطالعی از مکان نگهداری و سرنوشت اين سه دانشجو در دست نيست

 

در اعتراض به بازداشت و ربودن اين سه دانشجوی مبارز در روز سه                    
 نفر از دانشجويان دانشکده با        1000شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه بيش از         

چيدن ظروف غذای خود در محوطه دانشگاه و با سر دادن شعارهای                         
دوستان ما آزاد بايد    "و  "  دانشجوی زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد    "

خواست فوری   .  دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند              ...  و"  گردند
دانشجويان آزادی بيقيد و شرط اشکان ذهابی، محسن برزگر و ايمان                         

 . صديقی است

 

بنا به گفته يکی از دانشجويان از جمله خواستهای ديگر دانشجويان                              
عبارت است از برچيدن حراست و کميته های انضباطی و ارگانهای                         
جاسوسی حکومت اسالمی در دانشگاه، برچيدن بساط آپارتايد جنسی و                   

 کاهش شهريه و هزينه های بسيار سنگين دانشگاه،           ،جداسازی زن و مرد    
ساماندهی و تجهيز امکانات مناسب برای خوابگاهها، ارتقا وضعيت                        
غذايی بسيار بد و بی کيفيت دانشگاه، جدائى دين از امر آموزش و ايجاد                   

عالوه بر اينها       .  فضای آزاد و ايمن در جهت تحصيل علم و دانش                          
دانشجويان حمايت خود را از مبارزات کارگران و اعتراضات                                      

 . آزاديخواهانه عليه ارتجاع اسالمى اعالم ميدارند

 

الزم به ياد آوريست دانشجويان دانشکده فنی بابل از فراخوان اعتراضى                
 ارديبهشت حمايت کردند و يک دليل اين دستگيريها مقابله با                                    ٢۵

در .  اجتماعات دانشجويان عليه فضاى امنيتى و پادگانى دانشگاهها است              
در حال  .   نفر دانشجو مشغول تحصيل اند     3000دانشکده فنی بابل بيش از      

حاضر فضای دانشگاه ملتهب است و عوامل جاسوس  و نيروهاى                               
 .اطالعاتی و کميته انضباطی بشدت وحشت زده شده اند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ٨ – ١٣٩٠ ارديبهشت ١٨

 بدون ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
” خطر“ بدون ،اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 منصور حکمت



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران شرکت نفت و گاز 
 !کنسرسيوم بينا عسلويه

 

 ! ماه دستمزد معوق، تهديد به اخراج3
 

 نفر از کارگران شرکت پيمانکاری نفت         200 بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
و گاز کنسرسيوم بينا در عسلويه دستمزدهای بهمن و اسفند ماه سال گذشته               

.  ماه ميشود دريافت ننموده اند     3و همچنين فروردين ماه امسال را که جمعا          
پيگيری و اعتراضات تاکنونی کارگران برای نقد شدن دستمزدهای معوق              
متاسفانه تا امروز نتيجه ای نداده و کارفرما با گستاخی از ارائه هر گونه                    

عالوه بر نپرداختن دستمزدها در       .  جواب منطقی به کارگران طفره ميرود       
: طی چند روز گذشته عوامل کارفرما با صراحت به کارگران گفته اند                        

بعلت بحران و مشکالت مالی نه تنها فعال قادر به پرداخت دستمزدهای شما            
کارگران نيستيم بلکه به احتمال بسيار زياد در آينده نزديک بعلت                                     
ورشکستگی و کسری بودجه پروژه کاری در حال احداث در عسلويه نيز                
تعطيل خواهد شد و در نتيجه همه کارگران از کار بيکار و اخراج خواهند                 

از همين امروز به فکر کاری و جايی برای                  :  به کارگران گفته اند      .  شد
 .خودتان باشيد

 

دستمزدهايمان را نميدهند، از صبح تا شب                 :  يکی از کارگران ميگفت        
همه بهانه  .  وحشيانه از ما کار ميکشند، آخر سر هم ميگويند بفرماييد اخراج       

هايشان دروغ است، اينها فقط دنبال کارگر ارزان و مفت ميگردند تا بيشتر              
تا دست آ خر دستمزدش را هم ندهند و بعد از کار                           .  برايشان کار کند    

حاال سرگذشت کارگر و خانواده اش با دست و جيب خالی،             .  اخراجش کنند 
 با گرسنگی و بی هيچ حمايت قانونی چه                   ،با بيکاری با بيماری و فقر           

خواهد شد؟ نه به حکومت اسالمی مربوط است نه به سرمايه دار و                                 
بايد پولهای ميلياردی به جيب          !  کارفرما، اينها مسئوليتشان محدود است         

بزنند، حسابهای بانکيشان انباشته شود و توبره و آخورشان هم هميشه پر                   
 .باشد و خانواده های ما کارگران را متالشی نمايند

 

 200شرکت کنسرسيوم بينا مستقر در منطقه صنعتی عسلويه با بيش از                     
 هزار   330کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای                      

و ساعت کاری از اول صبح      )  که تا بحال کسی رنگش را هم نديده        (تومانی  
 مجری انواع پروژه های       ،تا آخر شب و کار اجباری در همه ايام تعطيل               

دفتر مرکزی شرکت نيز در خيابان گاندی تهران واقع             .  نفت و گاز ميباشد    
 .است

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ مه ١١ – ١٣٩٠ ارديبهشت ٢١

٢٠٢شماره   

 

 ايران خودرو ديزل
 !اخراج کارگران

 

 طی يکماه گذشته و بتدريج تا به امروز بيش از                 ،بنا به خبر دريافتى    
 نفر از کارگران کارخانه ايران خودرو ديزل بنا به دستور                            200

 شيفت  2ساعت کاری کارخانه که قبال      .  کارفرما از کار اخراج شده اند     
بوده تبديل به يک شيفت کاری شده و سياست اخراج و بيکار سازی                    

کارفرما از دادن هر گونه جواب      .  کارگران همچنان کماکان ادامه دارد    
روشن و شفاف به کارگران اخراجی معترض خود داری نموده و فقط              

 ! فعال به نيرو و کارگر نيازی نداريم: ميگويند

 

طی هفته های گذشته کارگران برای بازگشت به کار و حتی برای نقد                
نمودن بخشهائی از دستمزدهای معوق خود به اداره فرمايشی و فاسد               
کار و ديگر ارگانهای حکومت اسالمی سرمايه داران مراجعه نموده               

اما از قرار به دليل تبانی و پرداخت رشوه از جانب سرمايه داران             .  اند
و کارفرما به عوامل حکومتی در اداره کار و ديگر ارگانهای                                 
اعتراض و شکايات کارگران اخراجی عمال به نتيجه ای نرسيده و                     
کارگران اخراجی با جيب خالی، با کابوس فقر و بيکاری همچنان در               
 .زير دست و پای سرمايه داران و ادارات حکومت اسالمی سرگردانند

 

به هر جا ميرويم با در بسته روبرو ميشويم،      : يکی از کارگران ميگفت 
انگار نفرين شده ايم، حرف ما هيچ جا خريدار ندارد، قانون مال                            
پولدارهاست، حکومت خودش دزده و نوکر سرمايه داره، با دزدی و               

 .جنايتشان دنيا را برايمان تنگ و تاريک نموده اند

 

کارخانه ايران خودرو ديزل واقع در جاده ساوه، شهر صنعتی چهار                 
 نفر کارگر قراردادی، با قرار دادهای سفيد                800دانگه با بيش از          

 هزار  330دستمزدهای  ( هزار تومانی    303امضا و دستمزدهای فعال      
 عصر و   4 صبح تا    8و ساعت کاری از      )  تومانی هنوز پرداخت نشده   

 سازنده انواع     ،انجام اضافه کاری اجباری تا شب و در ايام تعطيل                   
قطعات و لوازم کاميون و خودروهای ديزلی و سنگين برای شرکت                  

 .ايران خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ١١ – ١٣٩٠ ارديبهشت ٢١

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى  
 

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



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تعدادی از پناهجويان ايرانی در            
شهر گوتنبرگ سوئد در اعتراض       
به سياستهای ضد پناهندگی دولت        
سوئد دست به اعتصاب غذا زده            

ما از مبارزه برای کسب                .  اند
حقوق پناهجويان دفاع ميکنيم و             
سياست دولت سوئد در رابطه با            
حق پناهندگی را شديدا محکوم               

رفتار و سياست دولت            .  ميکنيم
پناهجويان .  سوئد غير انسانی است   

در حالت استيصال دست به                      
 .  اعتصاب غذا زده اند

 

در شرايطی که بحران سرمايه               
داری اروپا را فراگرفته است                  
سياستهای ضد پناهندگی دولتهای        

کنترل .  اروپا شدت پيدا کرده است     
هر چه بيشتر مرزها يکی از اين           

حتی دول        .   سياستها است       
کشورهای عضو قرارداد شينگن         
آزادی سفر بدون پاسپورت را                

پرونده .  موقتا متوقف کرده اند           
پناهجويان بدون هيچ دليل معتبری      
رد ميشود و يا برای سالها معلق             

اين سياستها،   .  نگاه داشته ميشود     
سختگيری ها و بالتکليفی، هم از          
نظر روحی و هم جسمی بسياری          
از پناهجويان را در وضعيت                   

 . مشقتباری قرار داده است

 

چکار بايد کرد؟ آيا      :  سوال اينست 
با اعتصاب غذا و اتخاذ روشهای          
خودآزاری ميتوان اين وضعيت را     
تغيير داد؟ آيا با اعتصاب غذا قوی       
تر ميشويم يا ضعيفتر؟ آيا دولتها            
در مقابل اين روش تسليم ميشوند؟       
آيا نبايد بجای اعتصاب غذا محکم        
از حق خود دفاع کنيم؟ در مقابل            
هر ضعف ما دولتها تهاجم ديگری       

. را به حقوقمان سازمان ميدهند             
 .نبايد تسليم استيصال شد

 

فقط يک مبارزه متشکل، راديکال       
و محکم ميتواند تعرضات اين                 

بايد متحد   .  دولتها را عقب بنشاند      
شد و نقض کليه حقوق انسانی، و           
شهروندی  پناهجويان توسط دولت     

رژيم اسالمی باعث     .  را افشا کرد   
فرار هزاران انسان از ايران به             
قصد پناهندگی در کشور ديگری          

 

 در دفاع از مبارزه پناهجويان و حق پناهندگی در گوتنبرگ، سوئد

جهنمی که رژيم اسالمی     .  است
به ميليونها نفر تحميل کرده               
باعث فرار بسياری از کشور          

دولت سوئد اين         .  شده است    
رژيم سرکوبگر را برسميت            
ميشناسد و با آن روابط                          
اقتصادی برقرار ميکند و                   
همزمان راه ورود پناهجويان          

مقامات سوئد  .  را مسدود ميکند   
که در اعتصاب غذا بسر                     

آنها با فراغت حال           !  نميبرند
سياستهای ضد پناهندگی شان          

سياست .  را به اجرا درمياورند     
مقابله ما نميتواند اعتصاب غذا       
باشد زيرا انرژی و عزم ما را         

 . تضعيف ميکند

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
کمپين معينی در دفاع از حق            
پناهندگی در کشورهای اروپا         
سازمان داده است که اولين                
اقدام آن تظاهرات در مقابل               
پارلمان هلند در شهر الهه در          

تعدادی از  .   آوريل بود  ٢٧روز  
پناهندگان مقيم کمپها در آن                
شرکت کردند و درباره اوضاع     
وخيم خود در بازداشگاهها                

دو تن از           .  صحبت کردند     
پناهجويانی که اجازه نداشتند از 
کمپ بيرون بيايند تلفنی شرايط      
خود و ساير پناهجويان را به            

. اطالع تظاهر کنندگان رساندند   
بدنبال اين کمپين دفتر دفاع از          
حقوق پناهندگی، مقامات                    
مسئول دولت هلند قول داده اند        
که به وضع اين دو  پناهجو                 

دفتر، بيانيه ای     .  رسيدگی کنند  
شامل خواسته ها و حقوق                    
پناهجويان در هلند را به                       

همچنين .  پارلمان هلند ارائه داد    
سخنرانی های پرشوری در             
دفاع از حقوق پناهندگی و                  
افشای سياستهای ضد پناهندگی     

اين .  دول اروپايی ايراد شد           
. کمپين همچنان ادامه دارد                

اعتراض متحد، متشکل و                  
جمعی تنها راه تحقق خواسته           

بايد رژيم     .   های ما است         
اسالمی را افشا کنيم و دولت             
سوئد را با مبارزه متشکل                   
وادار کنيم که خواسته های به          

٢٠٢شماره   

 . حق ما را بپذيرد

 

 : از دولت سوئد ميخواهيم که

 

رژيم اسالمی را بخاطر نقض              *
حقوق انسانی محکوم کند و ايران             
را بعنوان کشوری ناامن برسميت            

 .بشناسد

پرونده همه پناهجويان بايد                  *
. بسرعت مورد بررسی قرار گيرد         

با قبول پناهندگی به بالتکليفی                      
وضعيت اقامتی پناهجويان خاتمه            

 . دهد

با برسميت شناختن حق پناهندگی       *
يک زندگی انسانی برای کليه                      
پناهجويان تامين کند و مانند هر                  
شهروند ديگر امکانات مالی مکفی         
برای زندگی مرفه، آموزش و                     
خدمات پزشکی را در اختيارشان             

 .بگذارد

در طول مدت رسيدگی به پرونده        *
ها شرايط مرفه و انسانی برای کليه         

 پناهجويان تامين نمايد 

 ما تمام انسان هايی را که برای             
حقوق پايه ای و انسانی پناهندگی         
مبارزه می کنند دعوت ميکنيم که        
به حزب اتحاد کمونيسم کارگری         

حزب اتحاد کمونيسم          .  بپيوندند
کارگری برای کسب حقوق                     
انسانی، برای يک جامعه آزاد،             
برابر و مرفه و برای يک دنيای            

قدرت ما در     .  بهتر مبارزه ميکند    
 .اتحاد و تشکل مان است

   

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

محکوم باد سياستهای ضد 
 !پناهندگی دولت سوئد

زنده باد مبارزات پناهجويان 
 !برای احقاق حقوقشان

 !زنده باد آزادی، برابری، رفاه

 

کميته خارج کشور حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ مه ۴

 

 زندانى ،کارگر زندانى
!سياسى آزاد بايد گردد  

 

غالب حسينی، وفا قادری، 
را يداهللا قطبی و خالد حسينی 

 !آزاد کنيد
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آنفرانسی درباره سيستم 
آموزشی واحد و در نقد 

 مدارس مذهبی
 

معرفی شبكه سيستم آموزشی               
 :واحد

 Garyگری فيتزگيبون                              
Fitzgibbonفعال شبكه ، 

 

مقدمه ای بر تاريخچه بوجود                 
آمدن مدارس عمومی و مدارس           

 :آاتوليك
، مدافع    Bill Grubbبيل گراب       

حقوق مدنی درامور آموزش و               
 پرورش 

 

 :تبعيض

سازمان ملل  وجود تبعيضات در      *
سيستم آموزشی آانادا را تائيد                 

 ميكند

حكم سازمان ملل در مورد سيستم         
 آموزشی انتاريو

 Rentonرينتون پاترسون                   
Patterson        مدافع حقوق مدنی ،

 درامور  آموزش و پرورش 

 

به آودآان گوش آنيم، حقوق           *
 جهان شمول آودآان 

هما ارجمند، مدافع حقوق آودآان،     
 آمپين نه به قوانين اسالمی 

 

 :آمبودها در آموزش و پرورش

محدوديتهای برای استخدام             *
 معلمين در مدارس آاتوليك 

 Barbaraباربارا سانتاماريا              

 

 !ديوارها را فروريزيم
 !يك سيستم آموزشی سكوالر برای همه

 

 :شبكه سيستم آموزشی واحد انتاريو، آانادا برگزار ميكند

Santamaria       مدافع حقوق ،
مدنی در امور آموزش و                     

 پرورش 

 

 مسئله فاصله از مدرسه  *

سياست اعمال فشار به آودآان      
جهت رفتن به مدارس دور از          

 محل زندگی 
 Richardريچارد تئين                    

Thain                        انتاريو "، فعال
 "سكوالر

 

 :تقسيم فرهنگی

ديگر گروههای مذهبی از             *
 بودجه دولتی برخودار نيستند

 Justinجستن تروتئير                     
Trottier       مدير اجرئی مرآز ،

 پژوهش آانادا

 

 :حقيقت تلخ

سياست جدائی مدارس بر               *
 اساس جنسيت 

 Andreaاندريا هاوستن                  
Houston   خبرنگار ،Staff 

reporter, Xtra 

 

 :پرسش و پاسخ

 

بررسی سيستم آموزشی                    
 :موجود از نظر مالی

 

بودجه مستقل برای مدارس          *
آاتوليك، اسطوره را بايد درهم      

 ريخت

اين آه تنها آاتوليكها بودجه              

٢٠٢شماره   

مدارس آاتوليك را ميپردازند                      
اسطوره ای است آه بايد درهم                    

 شكست
 Frank deفرانك دی جانگ               

Jongحزب سبزها، انتاريو ، 

 

 يك ميليارد دالر پس انداز *

 هزينه واقعی مدارس جداگانه
، متحدين  Mike Evansمايك ايونز   

 سكوالر آانادا

 

  چه بايد آرد؟:اقدام سياسی
 Malcolmمالكم بوآانين                           

Buchanan       مدافع حقوق مدنی در
 امور آموزش و پرورش

 نظر خواهی از شرآت آنندگان

 پايان آنفرانس

 

 مه، ساعت         ٢٨تورنتو، شنبه         
  بعد از ظهر٣صبح تا ٩

NORTH YORK Civic 
Centre 
5100 Yonge Street, 
TORONTO 

 

 دالر، برای سالمندان    ٢٠:  وروديه
  دالر۵و دانشجويان 

onessn.org 

MEDIA CONTACTS 
Ottawa: Sheila Ayala 
613-738-7720 
Toronto: Justin Trottier 
416-402-8856 

 

رسانه ها همچنين ميتوانند با هما         
 تماس      ۴١۶٧٣٧٩۵٠٠ارجمند      
  .بگيرند

۴صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
 

!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/ 


