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 دورنماى 
 تحوالت سياسى ايران

 

بحران مزمن و حاد جمهورى اسالمى و بن بست راه                     
حلهاى درون حکومتى همواره سوال آينده تحوالت                       

اگر از عده اى مهجور     .  سياسى ايران را باز گذاشته است     
سياسى بگذريم که در احمدى نژاد و سران اوباش سپاه                 
پاسداران سيماى رضا خان ميرپنج و آتاتورک و يک                   
پروسه جذب در اقتصاد جهانى سرمايه دارى را موعظه           

 جنبشهاى سياسى و طبقاتى اصلى در ايران                       ،ميکنند
رويدادها و   .  همچنان بر راه حلهاى خود تاکيد ميکنند               

تحوالت دو سال اخير در ايران و همينطور خيزشهاى                 
 اگرچه براى   ،انقالبى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا      

 ،عده اى به بازبينى افقها و روشهاى کالسيک منجر شد             
اما اين چيزى جز سردرگمى سياسى در دورانى نبود که            

کماکان قوانين پايه اى بهبود و        .  شتاب سياست تند ميشود    
تغيير در اوضاع چه در باال و چه در پائين خود را                           

در اين ميان آنچه تغيير کرده است پس                .  ديکته ميکنند  
رفتن و بن بست و شکست قطعى برخى راه حلها و                          
امکان عينى عروج راه حلهاى ديگرى است که تا مدتى              

 . معرفى ميشدند" اتوپى"و " آرزو"پيش 

 

 اوضاع حکومت اسالمى
 

 :موقعيت اقتصادى -١

بحران حکومت اسالمى نه فقط تخفيف پيدا نکرده است               
بلکه در قلمروهاى مختلف تشديد شده است و مسئله بقاى            
حکومت را به يک سوال مرگ و زندگى روزمره براى             

در قلمرو     .  کل حکومت اسالمى تبديل کرده است                     
اقتصادى امروز صحبت کردن از         
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

صرف بشدت   "  بحران اقتصادى  "
اقتصاد .  مبهم و غير واقعى است        

ايران به همان اندازه دچار بحران        
نيست که مثال اقتصاد کشورهاى          

بحران اقتصادى جهانى و       .  مشابه
تحريمهاى اقتصادى بعنوان                     
فاکتورهائى در تشديد بحران                   
اقتصادى حکومت اسالمى عمل           
کرده اند اما منشا بحران کنونى              

اقتصاد ايران در يک فلج        .  نيستند
و بن بست قديمى قرار دارد که                
سياست اقتصاد گانگسترى و                   
مافيائى و سياست از اين ستون به         
آن ستون دوره زيادى قادر به                   
پانسمان زخمهاى عميق اين                     

هر بررسى صرفا     .  اقتصاد نيست  
اقتصادى جمهورى اسالمى و                
ورانداز کردن مجموعه شاخص          

 نشان ميدهد که           ،هاى اقتصادى   
اقتصاد ايران در آستانه يک                     
فروپاشى تمام عيار اقتصادى                  

 تورم      ،بيکارى گسترده     .  است
 گرانى تصاعدى                     ،خطرناک

 بحران     ،مايحتاج پايه اى مردم            
 کاهش مرتب    ،ورشکستگى بانکى 

 توقف توليد و بسته         ،ارزش ريال  
 ،شدن بيش از نيمى از صنايع                 

احساس ناامنى عمومى اقتصادى و  
ريختن اعتماد سنتى به سيستم                  

 فساد فوق برنامه و بى حد       ،موجود
جائى براى مانور    ...   و    ،و حصر 

حکومت در قلمرو اقتصاد باقى             
سياست حذف سوبسيدها   .  نميگذارد

و هزينه اى که در اين مسير                      
صرفه جوئى ميشود در قياس با             
اين وضعيت و نيازهائى که                      
اقتصاد ايران براى يک تحرک              

 دردى از اقتصاد     ،جدى الزم دارد   
ورشکسته و بيمار جمهورى                   

 . اسالمى درمان نميکند

 

 :موقعيت سياسى و فرهنگى -٢

جمهورى اسالمى ناتوان از هر             
درجه گشايش سياسى و فرهنگى          

بقاى جمهورى اسالمى            .  است
همواره سوال اول حکومت است          
و تمام تالشهاى داخلى و منطقه              
اى و بين المللى براى اين صورت        

 

 دورنماى 
 ...تحوالت سياسى ايران 

ميگيرد که خطر سرنگونى               
بويژه در اوضاع ملتهب منطقه      

. از جمهورى اسالمى دور شود    
هر گشايش سياسى در ايران             
مستلزم يگ گشايش اقتصادى         
و دادن امتيازاتى به طبقه                     
کارگر و بخش محروم جامعه          

از آنجا که چنين امتيازى      .  است
و حتى وعده دادن چنين                        
امتيازى در قدرت جمهورى            

 به طريق اولى      ،اسالمى نيست 
. گشايش سياسى نيز منتفى است    

گشايش فرهنگى نيز با سد                  
ايدئولوژى اسالمى و منافع               
خيل وسيعى از خشکه مقدس           

. هاى حکومتى برميخورد                
هزينه اى که حکومت اسالمى        
براى تحميل قوانين ارتجاع              
اسالمى به جامعه صرف                    

 -و البته جواب نميدهد         -ميکند
. وسيع و نجومى است                           

جمهورى اسالمى براى بقاى           
خود و سرکوب مخالفين و حتى      
سرکوب پاره هاى تن خود                 
ناچار است مرتبا تکنولوژى            
سرکوب و قدرت نيروى                     

موقعيت .  سرکوب را رشد دهد     
سياسى جمهورى اسالمى در           
داخل هر روز تيره تر و الجرم       
بقاى حکومت متکى به نيروى        
سرکوب و حکومت نظامى               

. اعالم نشده و مستمر است                
جمهورى اسالمى از نظر                  
سياسى و فرهنگى نميتواند در         
مقابل مردم عقب بنشيند چون           
عقب نشينى در باال به تهاجم             

. در پائين منجر خواهد شد                 
جمهورى اسالمى حتى اگر               
بخواهد نميتواند از بنيانهاى              

 ،ايدئولوژيک خود کوتاه بيايد         
چون با ريختن هر ديوار کل              
 .  عمارت اسالمى سقوط ميکند

 

 سياست خارجى  -٣

حکومت اسالمى در قلمرو                
ديپلماسى و سياست خارجى در      
يکى از بدترين دوره هاى خود        

هيچ زمان انزواى     .  بسر ميبرد  

٢١١شماره   
جمهورى اسالمى تا اين حد عميق            

نه فقط به ليست                 .  نبوده است     
تروريستها و تحت تعقيب ها و                     
ممنوع السفرها و بلوک حسابهاى             

 بلکه      ،بانکى اضافه شده است                
دستگاه ديپلماسى حکومت دچار يک     

سياست خارجى اى     .  فلج شده است    
که هر روز حکومت اسالمى را در         
قلمرو منطقه اى و جهانى منزوى             
تر و الجرم متکى به تروريسم و                

 ،قلدرى و موشک و اتم بازى ميکند        
نميتواند حتى در چهارچوب يک بده       
بستان سياسى و اقتصادى نيمه                    

فلج .  معمولى با دولتها قرار گيرد           
سياست خارجى حکومت و انزواى        

 ادامه   ،بيش از پيش رژيم اسالمى          
تعميق بحران در قلمرو اقتصاد و              
سياست و فرهنگ و يک گوشه                   
بحران همه جانبه حکومت اسالمى         

 . است

 

 جدال و جنگ جناح ها -۴

جدال درون حکومتى جديد نيست و         
عمرى به سابقه جمهورى اسالمى           

اما ماهيت اين جدالها در هر          .  دارد
دوره فرق داشته و ضرروتا ادامه            
يک خط مستقيم منافع سياسى و                   

ثقل .  اقتصادى و جناحى نبوده است       
جدال امروز در ايران برسر بقاى             
حکومت و برون رفت از مجموعه          
معضالتى است که رژيم اسالمى با         

پروسه حذف باند     .  آن روبرو است    
احمدى نژاد ماهيتا همان منطقى را          
داراست که به حذف اصالح طلبان          
حکومتى و ديگر باندهاى درون                

تصوير .  حکومت اسالمى منجر شد     
اين جدالها با عبارات و کدهاى                    
اسالمى و همينطور تبليغات کاذبى          
که تالش دارد از نفرت مردم براى          
خود دستمايه سياسى درست کند نيز        

همين .  همواره وجود داشته اند               
بد "کسانى که امروز در مورد                    

و اعمال شديدتر قوانين            "  حجابى
ارتجاع اسالمى در مجلس برسر و          

 توسط         ،صورت هم ميکوبند                
خودشان در کمپين هاى نمايش                   
انتخاباتى و غيره به وسعت اتخاذ              

"شده است     سازى در     "  خوارج. 
جنگ جدالها يک اسم رمز براى                
تالشى است که در دنياى واقعى با             
سد مناسبات قدرت و اصل حاکميت        

. جمهورى اسالمى برخورد ميکند          
اين جدال تا پايان عمر جمهورى                
اسالمى وجود خواهد داشت و در              
اشکال و صفبندى هاى جديدى                    

 . تکرار خواهد شد

 رابطه مردم و حکومت -۵

جمهورى اسالمى عليرغم ماهيت      
فوق ارتجاعى اش و از آنجا که              
محصول سرکوب خونين يک               
انقالب است ناچار است مرتبا                
روى بسيج مردم و کسب فرمال            

. مشروعيت سياسى تالش کند               
جدال جناح ها يک انعکاس                      
بالفصل تشديد تخاصم مردم با               

نخواستن جمهورى  .  حکومت است 
اسالمى و تشديد بحران بقا                        
سرمنشا اصلى اين جدالهاست که        
در هر دوره با معضالت جديدى          

رابطه مردم با        .  ترکيب ميشود   
حکومت مرتبا و در پس هر دوره        
حاکميت باندهاى حکومتى وخيم          
تر شده و به يک نخواستن عظيم           
شکل داده است که سر منشا                      
جنبشهاى خيابانى و اعتراضات          
گسترده کارگرى و دانشجوئى و           
تقابل روزمره زنان و جوانان با            

جامعه ايران  .  حکومت بوده است   
 اگرچه با     ،و بخشهاى مختلف آن      

 ،نقطه عزيمت هاى متفاوت                    
. حکومت اسالمى را نميخواهند          

حکومت ناچار است اين نخواستن      
. را با سرکوب سياسى پاسخ دهد          

امرى که در هر دوره اشکال                  
انفجارى ترى بخود ميگيرد و با           
روشهاى سابق قابل ادامه نخواهد        

معضالت جمهورى اسالمى     .  بود
در صورتى امکان حل و يا به                 
تعويق انداختن داشت که اوال                  
حکومت ميتوانست مردم را در            

 ،سياست صبر و انتظار نگهدارد        
و ثانيا در وضعيت بالفصل و                 
فورى اقتصادى مردم تغييراتى            

چون اين مطلقا ممکن       .  ايجاد کند  
 تشديد اين بحران نيز                    ،نيست

جمهورى .  اجتناب ناپذير است         
اسالمى از اين نظر از کشورهائى      

 . مانند عربستان عقب تر است

 

 راه حلها و چه بايد کرد؟ 
 

 :    اصالحات -١

در ايران اصالح طلب دولتى                 
واژه اصالح طلبى در            .  نداريم

ايران مانند بسيارى از عبارات و        
. مقوالت ديگر وارونه است                   

اصالح طلب حکومت اسالمى نه        
ميتواند اصالحات را تعريف کند         

. و نه ميتواند آنرا اجرا کند                        
اصالحات در ايران اسم رمز                 

٣صفحه بقاى   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اسم رمز مقابله    ،جمهورى اسالمى 
با سرنگونى طلبى و نخواستن                

 اسم رمز بهبود رابطه با               ،مردم
غرب و وعده ايجاد تسهيالت                  

 و اسم رمز       ،براى سرمايه داران    
تعريف قواعد بازى در ميان                     
پيروان ولى فقيه و خمينى و                      
معتقدان به نظام مرتجع اسالمى            

اصالحات اسالمى و               .  است
دربارى در دوره دو خرداد                       
شکست خورد و ما بارها و قبل از        

 تاکيد    ٨٨نمايش انتخابات سال            
اين نوار قابل        "کرده بوديم که           

تالش .  و تکرار نشد  "  تکرار نيست 
اخير خاتمى و بخشى از اصالح            
طلبان براى جا دادن مجدد خود در   

و عجز و   "  رهبر معظم "سر سفره   
البه در بارگاه خامنه اى بدرستى          
بيانگر ماهيت اصالح طلبى                     

امرى که موجبات     .  اسالمى است  
انتقاد و انشقاق بيشتر در اردوى            
جنبش ملى اسالمى را فراهم کرده       

تالش حکومت براى جدا          .  است
اعالم "کردن اصالح طلبان و                 

 چيزى جز    ،"برائت از سران فتنه    
جذب حداکثرى و     "ادامه سياست     
. خامنه اى نيست     "  حذف حداقلى  

سياست خامنه اى بخط کردن همه        
استراتژى .  زير پرچم خودش است   

اصالح طلبى براى بقاى نظام                 
. شکست خورده و تمام شده است          

ترديدى نيست مادام که جمهورى         
اسالمى باقى است بحث اصالح            
جمهورى اسالمى هم وجود دارد          
اما ديگر بازيگرى در تعيين                     

 .سياست ايران نيست

 

 رفولوشن -٢

 ،شکست و بن بست اصالح طلبى        
اردوى اصالح طلبى را در                       
حکومت و اپوزيسيون چند شقه             

" راه سوم   "کرده و عده اى به                
اصالح .  موهومى رو آورده اند         

طلبانى که خواهان رفرم اند اما              
ميخواهند رفرم را به روشهاى               
انقالبى و البته مسالمت آميز                     

برخى !  رفولوشون:  متحقق کنند   
ناظران سياسى و فعالين جنبش              

 

 دورنماى 
 ...تحوالت سياسى ايران 

راه "ملى اسالمى به اين ديدگاه       
راهى که  .  اطالق ميکنند "  سوم

نه اصالحات به معنى حکومتى     
اما .  و نه انقالب را قبول دارد         

اين ايده محصول دوران بعد از      
جنگ سرد است و قبلتر در                
ايران نيز توسط حجاريان                  

زمانى که    .  عنوان شده است       
 ،فشار از پائين          "استراتژى      

فقط به چانه   "  چانه زنى در باال   
زنى در باال منحصر شده بود و     
دورنماى شکست اين پروژه با       
اولين حکم حکومتى خامنه اى        
و قبول کروبى بعنوان رئيس            

 ابن بحث       ،مجلس مسجل شد      
نيز مطرح شد که ابزار                         

و وجه فشار    "  نافرمانى مدنى "
از پائين بصورت کنترل شده           

جنبش سبز         .  بکار رود        
حکومتى تالش کرد بدنبال                 
نمايش انتخابات از فاکتور                 
فشار از پائين استفاده کند اما             
سريعا متوجه شد که اين فشار          
از پائين دارد همه نظام را با              
خود ميبرد و لذا به سنگرهاى           

اگر .  قديمى خود عقب نشستند       
اين استراتژى در جامعيت خود      
در باال و ميان کسانى که                      
باالخره در حکومت بودند و             
اهرمى براى تغيير داشتند                  

 براى عمو زاده    ،شکست خورد 
هاى اينها که بيرون حکومت           
اند و از ترس عمل انقالبى به           
امام زاده رفولوشن رو آورده           
اند و هيچ اهرمى براى مجاب          
کردن خامنه اى و نجات                       

 يک   ،جمهورى اسالمى ندارد     
. بازى کودکانه محسوب ميشود    

رفولوشن جزو مسخره ترين           
سناريوهائى است که ميتوان            

قبول .  براى ايران تصوير کرد     
عمل انقالبى براى اهداف                   

 اگر در پايان جنگ      ،رفرميستى
سرد و در دوره انقالبات                      

همان کودتاهاى        –مخملى       
ريموت کنترلى سفارتخانه هاى     
آمريکا براى انتقال قدرت به             
بخش بازارى تر حکومتهاى            

 –جديد کشورهاى بلوک شرق        

٢١١شماره   
عنوان رفولوشن گرفت به اين دليل          
بود که بدرجه اى مردم را بعنوان              
نيروى فشار براى کنار زدن دولت          

اين سناريو در   .  موجود بکار گرفتند  
ايران غير عملى است به اين دليل             
ساده که ايران نه روسيه است و نه            
صفبندى سياسى مشابه با کشورهاى      
بلوک شرق بعد از فروپاشى را                   

همينطور اين جريانات توان        .  دارد
بميدان آوردن مردم و کنترل آنها               
براى اهداف مورد نظرشان را                   

نميتوان مردم را به عمل             .  ندارند
انقالبى کشيد و در نيمه راه متوقف           

همانطور که نميتوان کمى    .  شان کرد 
اصالحات کرد و سوت پايان بازى          

رفولوشن بويژه در            .  را کشيد     
 تداوم نفرت ارتجاع از                 ،ايندوره

. انقالب و تغييرات بنيادى است                 
نقطه عزيمت رفولوشن شکست                

 تداوم  ،سياست اصالح رژيم اسالمى   
خشونت "نگرانى از انقالب و                     

 و اعمال فشار حقانيت                     ،"مردم
خيزشهاى انقالبى در مصر و تونس       

رفولوشن .  و کشورهاى منطقه است    
در ايران محصول بن بست و                       
شکست استراتژى سياسى اصالح           
طلبى و انشقاق در صفوف اردوى           
ملى اسالمى و يک عقب نشينى                  
تاکتيکى در برابر عمل انقالبى                   

همينطور طرفداران رفولوشن   .  است
بيشتر نيروئى هستند که خود را                  
براى ايجاد اصالحات بعد از                        
جمهورى اسالمى و تحت زعامت           

اين نيروها فعال    .  غرب آماده ميکنند   
از اصالح طلبان حکومتى و يا                    
بخشى از آنها حمايت ميکنند اما با             
تغيير تناسب قوا و مسجل شدن رفتن       

 به نيروى ضربه     ،جمهورى اسالمى 
گير انقالب و چلبى ها و غنوشى ها          
و عمر سليمان هاى ايران متحول              

 . خواهند شد

  

 انتخابات   ، رفراندم  ،رژيم چنج    -٣
 آزاد

در هر دوره با شکست استراتژى             
اصالح طلبى زمينه براى تحرک             
جريانات طرفدار حمله نظامى به             
ايران و سناريوهاى دست راستى             

امروز .  بيرون حکومتى مهيا ميشود    
و با قبول شکست استراتژى اصالح       

 عده اى به اعمال فشار و         ،از درون 
. تغييرات از بيرون اميد بسته اند               

 ،"دولت در تبعيد  "سناريوهاى قالبى   
انتخابات آزاد زير نظارت نهادهاى     "

 ،و غيره "  رفراندوم"و يا   "  بين الملل 
جملگى بر يک فرض نانوشته متکى      

يا جمهورى اسالمى در            :  است
آستانه سقوط زير فشار بين المللى       
عقب نشسته و مثال خامنه اى                   
استعفا داده است و يا از صحنه               

 و يا خود خامنه       ،خارج شده است   
اى و سران حکومت اسالمى                  
تحت شرايطى به برگزارى                     
رفراندوم و يا انتخابات آزاد                     
رضايت داده و راسا آنرا برگزار        

اين !  و به نتيجه آن رضايت ميدهد     
توهمات مزمن که ناشى از بى               
خطى جريانات راست و مرکز در      
اپوزيسيون ايران است بارها                  
امتحان شده و شکست خورده                 

بويژه نمونه عراق و                 .  است
افغانستان و امروز ليبى و فردا              

 کسى را متمايل به اين               ،سوريه
تمام اين   .  هجويات سياسى نميکند    

شعارها اگر قرار است به درجه           
اى تحقق يابند يکى دو شرط                     

 حمله نظامى به    ،اول:  ناقابل دارند 
آنهم نه در     .  ايران صورت گيرد    

ابعاد حمله به مراکز و تاسيسات           
هسته اى بلکه در مقياس عراق و         
افغانستان و اشغال نظامى ايران           

يعنى سياست رژيم       .  توسط ناتو   
چنج نوع بوش و نئوکنسرواتيوها        

 اين  ،و دوم .  در دستور قرار گيرد    
زمانى ممکن ميشود که مردم                 
ايران دچار استيصال سياسى                 

 اميدى به تغييرات از درون      ،شوند
و متکى به نيروى خود نداشته                
باشند و از سر ناچارى حاضر               
باشند به هر سناريوئى براى                    
رهائى از جمهورى اسالمى تن            

امروز يک طيف وسيع اعم      .  دهند
از راست پرو غربى تا اصالح              
طلبانى که از دايره قدرت به                    
بيرون پرتاب شدند تا موئتلفين               
آنها در جنبش ملى اسالمى به اين         

ممکن .  سناريو دخيل بسته اند            
است بسيارى از اينها ظاهرا                   
مخالف حمله نظامى به ايران                  
باشند اما تحقق استراتژى                          

براى اين طيف      "  انتخابات آزاد  "
از درون جمهورى اسالمى در              
نمى آيد و فشار غرب اعم از                    
نظامى و سياسى و ديپلماتيک                 
ارکان اساسى تحقق اين استراتژى     

اما براى اصالح طلبان             .  است
انتخابات "طرفدار خامنه اى بحث     

روى دوم سکه بحث                  "  آزاد
و "  اصالحات دينى                  "
اين .  است"  مردمساالرى دينى   "

دسته خواهان آزادى احزاب                    
 داير شدن       ،ممنوع شده اسالمى      

رسانه ها و        
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،روزنامه هاى توقيف شده اسالمى    
و سعه صدر خامنه اى براى                     
اجراى انتخاباتى است که مجموعه     
باندهاى حکومت اسالمى در آن            

 . شرکت کنند

 

 سرنگونى و انقالب     -۴

امروز بيش از هر زمان مطلوبيت       
سرنگونى جمهورى اسالمى                   
بعنوان پيش شرط تحقق هر درجه        
از حق و آزادى خود را تثبيت                  

نه فقط نتايج سرنگونى    .  کرده است 
از باال توسط ناتو و آمريکا در                 

 بلکه بن   ،عراق و افغانستان و ليبى 
بست اصالح طلبى اسالمى و                  
ناتوانى اپوزيسيون راست از ارائه     

 و مهمتر              ،راه حلى مستقل             
رويدادهاى انقالبى در منطقه                  

 حقانيت  ،خاورميانه و شمال آفريقا    
و مطلوبيت راه حل سرنگونى                
انقالبى را به جلوى صحنه رانده           

رويدادهاى ايران بدنبال          .  است
انتخابات و نفس نيازهاى مبارزه          

 بسرعت جامعه را به                 ،سياسى
اين .  اتخاذ عمل انقالبى سوق داد        

مقطعى بود که از موسوى تا کل             
اردوى ملى اسالمى و حتى راستها    

روضه "  خشونت"در نفى                 
عمل انقالبى در جامعه         .  خواندند

جملگى اين جماعت را روى                    
ماهيت طبقاتى و ضد انقالبى شان        

 . متحد کرد

 

 دورنماى 
 ...تحوالت سياسى ايران 

اما انقالب نه امرى دستورى و       
يا تبليغ اين و آن حزب بلکه                
يک واقعيت عينى در جامعه            

تصميم جامعه براى            .  است
عبور از يک حکومت و در               
دستور قرار دادن امر                            

 محصول به           ،سرنگونى آن     
نتيجه رسيدن روندهائى قديم تر     

انقالب وقتى حادث             .  است
ميشود که برون رفت از                      
بحران به روشهاى سابق ممکن     

سرنگونى انقالبى وقتى    .  نيست
در دستور قرار ميگيرد که باز        
کردن افق انقالب عليه کل                  
وضع موجود هيچ مجراى                 

 ،اين سياست    .  ديگرى ندارد    
يعنى سرنگونى انقالبى و درهم     

 ،شکستن قوه قهريه حکومت           
بويژه با اتفاقات منطقه محتمل         
ترين سناريوئى است که                      
ميتواند در ايران و در ابعاد                
گسترده تر و پخته ترى تکرار         

بدرجه اى که سرنگونى       .  شود
جمهورى اسالمى بدون سازش     
با ارکان اساسى اين نظام                     

 به همان درجه       ،صورت گيرد  
زمينه متحول شدن نفى                         
جمهورى اسالمى به يک                    
انقالب کارگرى و سوسياليستى     

انقالب کارگرى    .  بيشتر است   
در هر حال انقالبى سازمانيافته      
و آگاهانه توسط يک جنبش و           
حزب سياسى کمونيستى                     

٢١١شماره   
کارگرى در چهارچوب شرايط                  
انقالبى و يکدوره انقالبى است که            
در گام اول خود تومار رژيم                          

چه بايد    .  اسالمى را برچيده باشد         
. کرد امروز ايران جز اين نيست              

 هر  ،جامعه به هر روشى متکى شود    
درجه از تجارب منطقه اى و جهانى       

 نهايتا ناچار است مانع          ،الهام گيرد  
اين امر  .  اول آزادى را درهم بکوبد      

 نه با     ،"گل دادن به نظاميان      "نه با    
 ،"سپاه و ارتش برادر ماست     "شعار  

نه با التماس براى سر عقل آوردن             
ولى فقيه و يا قانونيزه و مدنيزه                    

. کردن خامنه اى محقق نميشود                  
هدف انقالبى به عمل انقالبى و                   
سازمان انقالبى و رهبرى انقالبى            

بايد نيازهاى اين مبارزه      .  نياز دارد 
هر درجه توهم به راه       .  را پاسخ داد   

حلهاى ضد جامعه نتيجه اى جز                 
سفت کردن بندهاى اختناق نخواهد          

 ، کمونيستها    ،طبقه کارگر    .  داشت
 براى  ،زنان و نسل جديد آزاديخواه       

تحقق اهدافشان ناچارند مانع                        
جمهورى اسالمى را کنار بزنند و            
براى تحقق اهداف شان ناچارند                 
اساس تبعيض و ستم و نابرابرى                
يعنى نظم و مناسبات سرمايه را                 

 . درهم بکوبند

 

 چشم اندازهاى کوتاه مدت

جمهورى اسالمى با دولت احمدى           
. نژاد دچار تکانهاى شديد ميشود              

بازى موش و گربه در داالنهاى                 
امنيتى رژيم اسالمى بسرعت تمام           

تمهيدات براى رونق                .  ميشود
بخشيدن به مضحکه انتخاباتى و آب        
توبه ريختن برسر اصالح طلبان               
طرفدار واليت مطلقه فقيه به جائى          

اوضاع با محاسبات                .  نميرسد

تحليلگران جمهورى اسالمى پيش     
نخواهد رفت و فرصتى براى                 

. مانور و وقت خريدن نيست                   
فشارها بر جمهورى اسالمى از           
هر منفذى بويژه در قلمرو اقتصاد       

اوضاع به سمت   .  تشديد خواهد شد  
اين .  شرايط ويژه سير ميکند              

امکان .  حکومت رفتنى است            
فروپاشى و به جان هم افتادن آنها         

امکان دست زدن           .  کم نيست     
باندهاى حکومتى به عمليات                  
تروريستى و درگيرى نظامى                
براى حاشيه اى کردن مسائل                  

هيچ درجه      .  داخلى کم نيست          
سازش و بند و بست موقتى با                  
غرب نميتواند راه برون رفت از         
بحران را ترسيم کند و در اين                  
مسير دست جمهورى اسالمى               

اعمال فشارهاى       .  بسته است      
سياسى و اقتصادى کنونى خود را       
در انفجار اعتراضات و شورش          

اعتراضاتى .  ها نشان خواهد داد       
که نه به موسوى و شرکا و نه با             
احمدى نژاد و مشائى و نه به                    
جمهورى اسالمى متکى خواهد            

دوره پايان جمهورى اسالمى     .  شد
کارگران و     .  شروع شده است        

راديکالها و انقالبيون بايد در                  
صف اول براى سرنگونى رژيم          

اما .  اسالمى اسالمى قرار گيرند       
جدالهاى اساسى تر تازه بعد از              

جنبش .  سرنگونى آغاز ميشود         
کمونيستى کارگرى در صف اول       
مبارزه براى سرنگونى شرکت            
ميکند اما چشمش به انقالب                      

براى ما پيروزى     .  کارگرى است  
در اين جدال در گرو بميدان آمدن        
طبقه کارگر با پرچم سوسياليستى       

 . * اش است
 ٢٠١١ جوالى ١٣

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

 کارل مارکس 

” خطر“ بدون ، بدون اميد  سوسياليسم،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  

 منصور حکمت



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا بانک مرکزی رژيم اسالمی      
اعالم کرده است که دولت طرح            
حذف چهار صفر از واحد پولی             
کشور را تهيه کرده است و به                  
زودی پس از نهايی شدن برای               
تصويب به مجلس ارسال خواهد           

 کرد؟

 

اين اقدام گوشه ای از اقدامی است        
که دولت برای مقابله با بحران                
بانکی و ورشکستگی بانکها و                
سقوط ارزش واحد پولی کشور              

پيش از اين نيز با     .  تهيه کرده است  
اعمال سقف محدوديت جابجايی           

 ميليون تومان در روز به                   ١۵
که "  مبارزه با پولشويی       "بهانه    

يک واکنش رژيم اسالمی به                    
معضل ورشکستگی دو بانک                

 ،بود"  ملت"  و    "  ملی"بزرگ    
تالش کردند تا با اين معضل مالی         

مجلس اوباش    .  رژيم مقابله کنند      
رژيم اسالمی هم اعالم کرده بود           

به بررسی بحران بانکی              "که     
محمود بهمنی  ".  کشور می پردازد  

رئيس کل بانک مرکزی وضعيت        
بانکهای کشور را چنين توصيف          

بانکها در شرايط فعلی    : "کرده بود 
مگر ميشود با      ...  سود نمی برند     

 ميليارد تومان            ۴٨٠٠٠وجود      
مطالبه معوقه در پايان سال سود            

 " داشت؟

 

بانکهای رژيم اسالمی هم به                    
سرنوشت خود رژيم دچار شده              

بحران سراپای آنها را فرا              .  اند
اشاره ای کوتاه به          .  گرفته است   

 پی آمدها و         ، راه حل ها        ،داليل
همچنين آلترناتيو ما در قبال اين             

ذکر .  وضعيت ضروری است          
نکاتی در زمينه اهداف و پی                    
آمدهای اين طرحها ضروری                 

 .است

 

 زمينه ها و داليل عمومی                    -١
بحران بانکی در رژيم اسالمی              

 

 از واحد پولی کشور؟... حذف چند صفر 

 اهداف و پی آمدها
 

 على جوادى

همان داليل عامی هستند که              
وال استريت و ساير بانکهای           
عظيم کشورهای جهان سرمايه      
داری را دچار بحران و                        

قوانين عام  .  ورشکستگی کردند 
حاکم بر حرکت بانکها در                   
رژيم اسالمی تفاوتی با قوانين         
حرکت و نقش بانکها در نظام          

. جهانی سرمايه داری ندارد             
ايران يک جامعه سرمايه داری     

رژيم آدمکشان جمهوری   .  است
اسالمی در راس چنين نظامی         

از .  در جامعه حکومت ميکند       
طرف ديگر بانکها عالوه بر            
تسهيل حرکت و چرخش                     
سرمايه مانند هر بنگاه ديگر             
سرمايه داری بمنظور استثمار       
نيروی کار و توليد سود و                   

. انباشت سرمايه ايجاد شده اند        
و زمانيکه گرايش نزولی نرخ        
سود که يک قانون عام در نظام       
سرمايه داری است به فعل                 

 نظام سرمايه           ،تبديل ميشود     
 بنگاهها و موسسات آن         ،داری

دچار بحران عمومی سودآوری    
به اين     .  و انباشت ميگردند         

اعتبار بحران بانکی در رژيم          
اسالمی بخشی از بحران                     
عمومی ذاتی نظام سرمايه                 

 .داری است

 

 اما زمان و شکل بروز                  -٢
بحران بانکی در ايران ويژگی       
ها و مهر نظام و سياستهای                

. رژيم اسالمی را بر خود دارد       
سيستم بانکی در ايران بيشتر           
از بسياری از کشورهای                    
سرمايه داری با سيستم دولتی          

. در هم آميخته و تنيده است                
دخالت گسترده دولت در                     

 تامين شرايط                            ،اقتصاد
سودآوری و استثمار گسترده           
يک رکن نظام سرمايه داری            

بانکها تحت پوشش   .  ايران است 
از .  و حمايت دولت قرار دارند     

مزايای دولتی بهره مند ميشوند      
و در عين حال نيز معضالت            

٢١١شماره   
دولت حاکم را با خود حمل ميکند و          

در حال     .  از آن تاثير ميپذيرند              
حاضر دولت به بانکها مبلغی معادل       

 ميليارد دالر بدهکار است و به           ۵٠
قول خودشان توان بازپرداخت آن            

مبلغی که بزرگترين      .  را هم ندارد     
بانکهای جهانی را هم به                                  

هيچ .  ورشکستگی خواهد کشاند          
بانکی در چنين شرايطی بدون                    
تزريق حجم عظيمی از سرمايه و يا        
چاپ اوراق بهادار و پول بدون                   

 .پشتوانه قادر به بقاء نخواهند بود

 

 عکس العمل دولت احمدی نژاد          -٣
به بحران بانکی مانند واکنش هر               

. دولت سرمايه داری ديگری است          
به راه حل های کالسيک بورژوايی        
در قبال معضل بحران بانکی و                  

. بحران اقتصادی متوسل شده اند              
محورهای سه گانه راه حل های                 

 -١:  کنونی ارائه شده عبارتند از            
شناور   -٢  ،حذف سوبسيدهای دولتی  

کردن نرخ برابری ريال و دالر و             
حذف سه صفر و يا چهارصفر          -  ٣

احمدی نژاد   .  از واحد پول کشور        
"قبال اعالم کرده بود       ما ميخواهيم   : 

صفرها . ...  واحد پول را تغيير دهيم    
را برداريم و ارزش ريال را واقعی         

...  کنيم ارزش دالر هفت هزار          . 
اين ."  تومان است و نه هزار تومان       

سياست ها در سطح جهانی به                      
عنوان راه حل های کالسيک                       
سرمايه رقابتی در مواجهه با بحران       

. اقتصادی و مالی شناخته شده اند             
نسخه ای است که هر مشاور تازه             
فارغ التحصيل و از راه رسيده                    
سرمايه آنها را توصيه و تجويز                  

 ،سياست رياضت اقتصادی     .  ميکند
تحميل بار بحران بر دوش توده های     
مردم کارکن و زحمتکش نام واقعی         

بی .  و ديگر اين آلترناتيوها است            
جهت نبود که صندوق بين المللی               

به "  اقتصادی"پول در يک بازبينی       
تمجيد از تالشهای احمدی نژاد در            
تحميل سياست رياضت کشی                      
 .اقتصادی بيشتر به جامعه پرداخت

  

 ثمرات اقتصادی چنين راه حل            -۴
تحميل فقر و         :  هايی روشن اند        

فالکت بيشتر نتيجه مستقيم اين                    
حذف .  سياستهای اقتصادی است         

سوبسيدها بزرگترين چپاول ثروت         
اجتماعی زندگی مردم و قرار دادن         
ماحصل اين دزدی اجتماعی در                 
دست دولت و باندها و بنگاههای                

خودی .  متفاوت طبقه حاکم است       
هايشان اعالم کردند که در سال            
اول انجام اين پروژه ضد انسانی          
بيش از دهها ميليارد دالر بر                   
هزينه زندگی مردم زحمتکش               

در نتيجه      .  اضافه خواهد شد          
اجرای اين طرح قيمت برخی از          
اقالم به سرعت رو به افزايش                

قبضهای آب و برق و            .  گذاشت
از طرف    .  گاز چند برابر شد           

ديگر شناور کردن نرخ برابری           
ريال و دالر و کاهش نرخ                         
برابری ريال منجر به افزايش               
سريع قيمت کاالها در جامعه                  

در جامعه ای که         .  خواهد گشت  
قيمت اقالم کاالهای مورد نياز               
مردم عمال معادل قيمت اين کاالها   

 ،در سطح جوامع غربی است                
حداقل دستمزد معادل يک دالر             

 فقر و فالکت          ،در ساعت است      
گسترده همه جانبه نتيجه مستقيم           

به اين   .  اين سياستها خواهد بود        
وضعيت بايد مساله حذف چهار            
صفر از واحد پول را نيز اضافه           

اگر چه به لحاظ رياضی             .  کرد
تغيير واحد پول نبايد در خود                   
منجر به افزايش قيمتها شود اما             
تجربه عملی کنونی نشان داده                
است که در پس تغيير و تبديل                  
واحد ارزی نيز سرمايه داران و           
صاحبان کاالها همواره زمينه ای       
برای سود آوری بيشتر و افزايش        
قيمت کاالها و چپاول دسترنج                

 .مردم زحمتکش پيدا کرده اند

 

 اما اهداف رژيم اسالمی تنها           -۵
محرکه های اقتصادی چنين                    

رژيم اسالمی     .  اقداماتی نيستند    
اهداف سياسی روشن و داده شده          
ای را در اين چهارچوب دنبال               

به زانو در آوردن                     .  ميکند
اقتصادی طبقه کارگر و مردم                
کارکن هدف ديگر چنين اقداماتی        

اين سياست در کنار سياست     .  است
سرکوب 

۶صفحه   
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وحشيانه و کشتار و شکنجه مردم                      
ابزاری ديگر برای حفظ و بقای رژيم            

سياستهايی که   .  آدمکشان اسالمی است    
در عين حال تماما ورشکستگی و                     
العالجی خود را در مواجهه با توده                
های مردم به پا خواسته به نمايش                       

 .گذاشته اند

 

.  بحران اقتصادی رژيم العالج است     -۶
گوشه ای از بحران همه جانبه رژيمی           
است که از حوزه انباشت و سرمايه                  

 امکان و       ،گذاری جهان خارج است          
توان حل بحرانهای اقتصادی اش را               
نظر به موقعيت سياسی خود در منطقه          

در مقابل توده های           .  و جهان ندارد      
مردمی قرار دارد که حکم به سرنگونی       
اش دادند و اکنون درگير بزرگترين                
اعتراضات اجتماعی در طول سه دهه          

. گذشته برای بزير کشيدنش هستند                  
واقعيت اين است که هرگونه راه حل               
اقتصادی و يا بهبودی عمال به پس از              

. جمهوری اسالمی موکول شده است             
اين راه حل ها ميتوانند سرمايه دارانه و        

اما هر گونه راه      .  يا سوسياليستی باشند   
حل بورژوايی متضمن تداوم فقر و                  
فالکت و محروميت اکثريت عظيم توده        

 . های کارگر و مردم ستمديده است

 

تنها آلترناتيو رهائيبخش سوسياليسم و           
درهم شکستن نظام سرمايه داری و                 
مناسبات استثمارگرايانه ای است که              

و .  نظام کارمزدی بر آن استوار است          
اين مطلوب ترين راه پايان دادن به بيش        
از سه دهه حاکميت کثيف هيوالی                     

 .اسالمی و نظام سرمايه داری است

 

راه حل بحران بانکی رژيم اسالمی از          
نقطه نظر ما سرنگونی انقالبی رژيم              
اسالمی و نابودی نظام کارمزدی و                 
استثمارگرايانه و استقرار فوری يک             

نظامی که  .  نظام آزاد سوسياليستی است    
هدف فعاليت اقتصادی اش نه توليد سود       
و انباشت سرمايه بلکه رفع نيازمنديهای      

  * .متنوع و گسترده همگان است

 

 

از واحد ... حذف چند صفر 
 پولی کشور؟

 ...اهداف و پی آمدها 

٢١١شماره   
 

 کرمانشاه

 ! يورش به خانه های مردم، به دنبال بشقابهای ماهواره
 

 ليال احمدى
طی چند روز اخير از جانب مزدوران سرکوبگر حکومت اسالمی به بهانه جمع آوری آنتن ها و گيرنده                        
های ماهواره تهاجم گسترده ای به زندگی خصوصی مردم در شهر کرمانشاه و شهرستانهای اطراف                             

اوباش نيروی انتظامی در دسته های چندين نفره و مسلح به انواع سالح سرد و گرم و                     .  شروع شده است  
شده و پس از تهديد و تفتيش اقدام به ضبط و                   مردم  باطوم با توسل به ارعاب و خشونت وارد منازل                 

 . شکستن آنتن های ماهواره مينمايند
 

در اين روزها خانه ها و زندگی خصوصی مردم در مناطق خيابان کسری، شهرک ژاندارمری، شهرک                    
 بهمن و گلستان و بسياری مناطق ديگر از جانب گزمه های خود فروش                        22الهيه و دادگستری، محله        

بنا به اخبار در موارد زيادی          .  حکومت وحوش اسالمی بشدت مورد تهاجم و تفتيش قرار گرفته است                   
جوانان و مردم با روحيه باال و رزمنده از باز نمودن درب منازل به روی ماموران حکومتی خودداری                         

در بسياری موارد پس از ضبط     . نموده و به مقابله و درگيری با اراذل حکومت اوباش اسالمی پرداخته اند 
و انهدام گيرنده های ماهواره توسط اوباش اسالمی مردم اقدام به تهيه و جايگزينی ديشها و گيرنده های                         

 . جديد نموده اند
 

در چند  .  با اينحال و عليرغم اعتراض و انزجار عمومی تهاجم وحشيانه به خانه های مردم ادامه دارد                          
روز گذشته نيز عوامل نيروی انتظامی به بهانه برخورد با فروشندگان گيرنده های ماهواره با حمله به                          
پاساژ وليعصر واقع در خيابان جلوخان اقدام به بازداشت و جريمه و تهديد تعدادی از مغازه داران و                                

 . فروشگاهها نموده اند

*** 
 

 بيمارستان فارابی کرمانشاه
 دستمزدهای معوق، اعتراض پرستاران

 

 ليال احمدى
 نفر از پرسنل و پرستاران زحمتکش بيمارستان فارابی کرمانشاه به دليل کارشکنی و دزدی                 300بيش از   

باند کرم سيما مدير و حيدری مترون بيمارستان تا امروز مبالغ مربوط به اضافه کاری ارديبهشت و                                
مبلغ اضافه کار پرستاران بطور متوسط از         .   ماهه گذشته را دريافت نکرده اند       3خرداد و همچنين کارانه     

 .  هزار تومان ميباشد30 هزار تومان و کارانه ماهيانه هر پرستار حدود 200 تا 100
 

اگر پرستاران به اين مبالغ ناچيز نيازمند نبودند هرگز به فشار سنگين کاری و شب نخوابيهای فرساينده                       
باند فاسد و دزد کرم سيما با عدم پرداخت دستمزدهای پرستاران و با سرمايه گذاری اين                       .  تن نمی دادند   

مبالغ در حسابهای شخصی و بانکی خود در تبانی با بانکداران انگل و رشوه خوار از مزايا و امتياز                                
عالوه بر اين کرم سيما به دليل فساد اخالقی و با                .  دريافت سود و وام و تسهيالت بانکی استفاده ميکنند            

سواستفاده از موقعيت خود با توسل به حربه تهديد و فشار بارها تعدادی از پرستاران را در جهت مقاصد                      
غير اخالقی خود تحت فشار قرار داده و اين روزها با افشا دزديها و فساد اخالقی کرم سيما اوضاع و جو                      
روانی حاکم بر بيمارستان عليه باند کرم سيما و عليه حکومت جنايتکاران اسالمی بشدت بحرانی و ملتهب     

 . شده است
 

پرستاران معترض با نوشتن طومار و اعتراضات خود خواهان برکناری و برچيدن فوری بساط باند کرم                  
اما متاسفانه به دليل روابط پنهانی اين باند با نمايندگان مجلس و سران و                                .  سيما و حيدری شده اند         

کاربدستان حکومت عليرغم همه اعتراضات تاکنونی پرستاران به دليل حمايت های همه جانبه حکومت                    
حيدری همچنان با اطمينان خاطر به جنايت و           –اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باند کرم سيما            

 . دزدی و فساد خود ادامه ميدهند

22/4/90 
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رژيم جمهوری اسالمی حکومت         
عناصر جنايتکار و مزدوری است     
که وظيفه شان دفاع از نظام                      

همراه اين    .  بردگى موجود است      
حکومت بودن به معنى شريک              
بودن مستقيم در جنايت و باندبازى      
و يا اطالع از جنايت و سکوت در        

 ،عناصر حکومتى .  مقابل آن است   
افرادی با خصوصيات اشاره شده        
و گاه همزمان در چند پست و                   
مقام، از ابتدای حکومت جانيان             
اسالمی در راس ارگانهای مختلف      

هر زمان که      .  رژيم قرار گرفتند     
بوى گند پرونده فساد و جنايت                 
فوق برنامه حضرات فضا را پر           

 به پشت صحنه ميروند و            ،ميکند
جای خود را به جنايتکارانى ديگر       

 کارنامه افراد پيدا و                 .داده اند    
ناپيدای حکومت در سه دهه گذشته  

همگی آنها   .  مملو از جنايت است      
 براى    ،براى بقاء رژيم اسالمی          

استثمار کارگران و تهی دستان،           
در اعدام مخالفين سياسى و                       

 در تحميل آپارتايد                ،کمونيستها
 و در تحميل هر       ،معهاجنسى به ج   

چه بيشتر فقر و گرسنگی به                      
 . اکثريت مردم شريک اند

 

جوانان نسل امروز که به                           
اقتضای سن شان، شاهد رويداد             

 نبوده اند، قاعدتا      1357های سال    
با اسامی کسانی چون صادق قطب      
زاده، سيد مهدی هاشمی، بهشتی،        

نميتوانند زياد آشنا     ...   و     ،چمران
اما همين نکته که نسل                .  باشند

امروز بداند آنان در شکل گيری            
حکومت، چه بسا نقش کليدی هم            

 کافی است تا                ،ايفا کرده اند          
همطراز با جنايت کارانی چون             
خامنه ای و احمدی نژاد و                           

 . الريجانی ها با نفرت ياد شوند
 

با رجوع به مصاحبه سخنگويان           
در دستگاههای مختلف رژيم، در         
فاصله زمانی نه چندان دور،                   
ميتوان به نام هايی بر خورد کرد           
که اين روزها رژيم اسالمی تاريخ      

 .مصرف آنها را تمديد کرده است        

 

 کدام نفوذی، کدام اپوزيسيون؟
 

 پدرام نو انديش

از جمله مصاحبه مطبوعاتی           
شريفی سخنگوی دستگاه                    

 است که   1383قضايی در سال    
در آن مصاحبه از فساد و                    
جنايت کاری شخصی به نام              
رضا مدحی با نام مستعار                   

مطابق . حسينی ياد می شود          
گفته های شريفی سخنگوی               
دستگاه قضايی، رضا مدحی،         
رئيس دفتر آخوند کپک زده              
اروميان در مجلس ارتجاعی           

خبرگان، مبادرت به صدور              
 مورد حکم جعلی کرده                 70
پرستار يکی از                   .  است

بيمارستان های تهران را                    
نماينده "ربوده و با کمک                    

در مجلس به شکنجه       "  اروميه
و اذيت و آزار پرستار ربوده            

عالوه بر   .  شده پرداخته است     
آنها نام برده مرتکب دهها                   
مورد باج گيری، زمين خواری     

 همين عنصر     .شده است  ...  و   
پس از آنهمه جنايت و                             
غارتگری، که بوی کثافت آن          
از البالی جدال باندهای درون       
حکومتی بيرون زده و                          
سخنگوی دستگاهی که                        
شاهرودی، قاتل هزاران نفر،         
در راس آن قرار داشته و                     

 در  ،مجبور به افشاء آن ميشود      
نقش نفوذی در اپوزيسيون                

 .ظاهر می گردد  
 

رضا مدحی با نام مستعار ستار      
حسينی که فقط گوشه اى از               

 منجی    ،پرونده اش افشا شده          
رضا .  رژيم اسالمی می شود       

مدحی به فرض نفوذی بودنش        
هم درست در نيروهايی از                

. جنس خودش نفوذ کرده است        
کسانى که عمدتا براى تماس با        
رژيم اسالمى و بند و بست با             

. آن پرونده قطورى دارند                   
نيروهايی که يا کارنامه                        
تاريکى دارند و يا اگر شرايط          
برايشان مهيا شود از امثال                

. رضا مدحی کم نمى آوردند            
کسانی که با آگاهی از پيشينه            
رضا مدحی در بازى کودکانه         

٢١١شماره   
شرکت "  تشکيل دولت در تبعيد           "

و امروز که کوس رسوائى        .  داشتند
 با     ،شان به صدا درآمده است                   

دستپاچگى و در فقدان همکار و                  
 اکنون برای         ،رئيس شان مدحى        

توجيه و ضد عفونى کردن سر و                
وضع سياسى شان در لندن با حق              
تام نماينده خودگمارده اين و آن گرد         

کسانی همچون کريم       .  هم آمده اند      
نماينده خلق     "بنی سعيد عبديان               

نماينده زنان   " ناهيد بهمنی       ،"عرب
نماينده " صدر اشرافی          ،"کردستان
 عبداهللا مهتدی و خالد                      ،"ترکها

عزيزی و شاهو حسينی هم  مثال                
؟ نماينده     "!نماينده کردها    "بعنوان     

رضا پهلوی، حسن شريعتمداری             
فرزند آيت اهللا شريعتمداری، محسن       
سازگارا، عنصر سرکوبگر در سپاه      
پاسداران که بدون شک با نوری                
زاده خوب از کارنامه رضا مدحی           
با خبر بوده اند و باالخره نوری                  

سردار "زاده دالل که بارها معرف         
 . بوده است" مدحی

  

اين جماعت آرزوى ايفاى نقش                   
چلبى و بارزانى و طالبانى و                         
کرزاى و مقتدا صدر در ايران بر             

اعتراض اينها به    .  دلشان مانده است   
جمهورى اسالمى اينست که چرا              
سهم قدرت سياسى و اقتصادى اين           
خوانين و راهزنان سياسى را                       

"نميدهد براى اين  "  ملت"و  "  خلق. 
دکانى که با       .  جماعت دکان است      

ادعاى نمايندگى خودگمارده آنها               
قرار است با بند و بست و توطئه                 
عليه کارگران و مردم محروم ايران       

به همين دليل   .  به نان و نوائى برسند    
با يک اشاره جمهورى اسالمى و              
يک دالل دست چندم اش غش                      
ميکنند و هر بار سر از گندابى در             

اين جماعت حتى             .  مى آورند      
 بلکه   ،سياستمدار بورژوا هم نيستند      

نيروهاى دست سازى هستند که هر         
کسى ميتواند آنها را بخرد و در                   

. خدمت منافع خود بکار گيرد                      
داستان مدحى و افتضاح همکارى            
اين جماعت با اطالعاتى ها نه اولين       

. اسکاندال شان است و نه آخرى                
تئورى فدراليسم قرار است اين                   
باندبازى را سياست معنى کند و اين        

 !بند و بست ها را سياست ورزى
   

ترکيب کسانی که در لندن گرد هم             
آمدند بخودى خود هيچ اهميتى                    

اينها عمدتا نه نمايندگان ريشه     .  ندارد
دار بورژوازى ايرانند و نه حتى در        

ميان مردم مورد ادعايشان کسى          
اين .  جواب سالمشان را ميدهد          

ترکيب جمع شدند چون بوى                    
تشديد تقابل آمريکا با جمهورى             

. اسالمى به مشامشان خورده است    
اگر دور قبل نااميد شده بودند و              
بناچار خود را آويزان مير حسين         
و ميرغضب هاى سابق جمهورى      

 حاال که اوضاع         ،اسالمى کردند  
منطقه بهم ريخته و بحران رژيم           

 اميدوار شده اند و              ،تشديد شده   
. ميکنند"  دولت در تبعيد    "تمرين   

شايد شبها خواب ميبينند که                       
غنوشى يا عمر سليمان شدند و               
خطاب به مردم در تلويزيون                   

و بايد تاکيد      !  الدرم بلدرم ميکنند    
کنيم که افتضاح هاى اين جماعت        
از سر نفهميدن و يا اشتباه کردن            

 اين سياست واقعى شان              ،نيست
جريانات دست ساز و               .  است

باندهاى سياسى تنها به همين                   
طرق ميتوانند در سياست دخالت         

تحقق آرزوى آنها در گرو          .  کنند
يعنى .  حمله نظامى به ايران است      

و "  خلق"زمانى که مردم و                  
اى که آنها        "  قوم"و    "  مذهب"
ميکنند از سياست          "  نمايندگى"

. قيچى و دچار استيصال شده باشد      
اما اگر اين مردم مانند مصر و               
تونس و اسپانيا و فرانسه                            

 دکان سه نبش حضرات       ،برخيزند
تخته ميشود و بازار بورس                      
سياسى شان دچار سقوط آزاد                 

 .  ميشود
 

اين ها همان کسانی هستند که در           
توهمات خود قصد داشته اند در            
يک اقدامی کودتا گرانه و از                   
باالی سر کارگران و مردم                       
آزاديخواه ايران، قدرت سياسی را     

. جابجا کرده و بين خود تقسيم کنند      
اين ها همان کسانی هستند که از            
به ميدان آمدند راديکال ميليونها           

اين ها  .  نفر وحشت داشته و دارند     
همان مدافعين فدراليسم يعنى                  

٨صفحه نسخه جنگ        



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١١شماره    

داخلى و يا فاشيستهاى ايرانى هستند که حتى                     
اين .  همديگر را در يک جلسه تحمل نميکنند                  

شان "  نمايندگى"جماعت برخالف ادعاى پوچ            
هيچ ربطی به منافع ميليونها کارگر محروم و                   

... گرسنه در خوزستان، کردستان، آذربايجان و           
حتى بورژواها و بازاريهاى اين مناطق            .  ندارند

در سيماى اين جماعت نماينده سياسى خود را                   
اينها مدافع سرسخت تبعيض و نابرابری،  .  نميبينند

 . فقر و گرسنگی و انقياد زنان هستند

 

 آن  ،از نظر مردمى که عليه جمهورى اسالمى اند       
نفوذى و اين اپوزيسيون پخمه به گذشته تعلق                    

خودشان هم   .  کمابيش از يک جنس اند           .  دارند
. همين را ميگويند و هنوز از مدحى دفاع ميکنند            

کنفرانس لندن نمايش پوسيدگى و مهجور بودن               
. اين اپوزيسيون مافيائى را روى صحنه آورد                  

کارگران و مردم آزاديخواه ايران الزم است به               
هشدارها و تحليل هاى کمونيسم کارگرى در باره          

. ماهيت و آينده اين باندهاى سياسى توجه کنند                  
 مستقل از افتضاح     ،آنچه امروز اتفاق افتاده است      
 مهر تائيدى است       ،شخصى و گروهى حضرات      

بر ارزيابى و تحليل کمونيسم کارگرى از اين                   
جريانات و ضديت شديدشان با منافع و آزادى                   

 . اکثريت عظيم مردم در ايران

 

آزادى در ايران در گرو بميدان آمدن طبقه کارگر         
تنها اين جنبش     .  با پرچم سوسياليستى اش است         

وسيع و ميليونى ميتواند کل اردوى ارتجاع را                 
جارو کند و يک دنيای دنيای آزاد، برابر، و مرفه          

 .* را برپا کند

 

! نه به تروريسم دولتى،نه به تروريسم اسالمى  
 

! برابرى و رفاه همگان،زنده باد آزادى  

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

در اعتراضات ! کارگران
جارى به مجمع عمومى 

مجمع عمومى ! متکى شويد
تجمع طبيعى و ظرف اعمال 
اراده مستقيم و مستمر توده 

!کارگران است  

 کدام نفوذی، 
 ...کدام اپوزيسيون

 

 کارگران تونل مترو، شرکت جهان کوثر
 !  ماه دستمزد معوق5اخراج از کار، 

 
 -نفر از کارگران شرکت جهان کوثر مجری احداث تونل مترو شريعتی             30  ،بنا به خبر دريافتى 

 ماه گذشته مربوط به بهمن و اسفند ماه و عيدی پايان سال گذشته و     5 دستمزدهای ،تجريش تهران 
معظمی .  همچنين دستمزدهای فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه امسال را دريافت نکرده اند                      

مدير شرکت و چهره منفور و دزد ضد کارگری با کارشکنی و وعده های دروغين امروز فردا                     
 ماه با   5 ماه است از پرداخت دستمزدها و عيدی پايان سال کارگران طفره رفته و حاال پس از                    5

بيشرمی و گستاخی به کارگران گفته است که در هفته آينده همه کارگران از کار اخراج و بيکار                    
 نفر از کارگران مرحله به مرحله از کار         300 ماه گذشته بيش از      5عالوه بر اين در      !خواهند شد 

  . اخراج شده اند

 

. نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران حربه کثيف سرمايه داران برای کسب سود بيشتر است                  
اين دزدی آشکار و سياست ضد انسانی سرمايه داران تحت حمايت همه جانبه ادارات کار و بيمه                 

سرمايه داران و عوامل کارفرما با        .  و ديگر ارگانهای حکومت جانيان اسالمی صورت ميپذيرد         
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را تحت عنوان رشوه به مزدوران                      يک دست بخشی از      

حکومت اسالمی در ادارات کار و بيمه ميدهند و با دست ديگر حمايتهای بيدريغ اين ارگانهای                       
 .جنايت و فساد را برای سرکوب و ماستمالی حق و حقوق کارگران دريافت ميدارند

 

معظمی با پولهای ميلياردی که از طريق استثمار و ندادن دستمزدهای            :  يکی از کارگران ميگفت   
اگر ايران باشد هر     .  ما به جيب زده بيشتر عمرش را در دوبی و کشورهای خارجی ميگذراند                   

ماشين چند صد ميليونی ميشود و ريخت و پاشها و زندگی باالی شهرش هم                  چند روز سوار يک   
هزار تومانی مان را هم نداده        300 ماه است دستمزدهای     5در مقابل ما کارگران     .  به جای خود  

اند با بدهکاری، با رنج فقر و محروميت، و با اضطراب هميشگی از خطر اخراج زندگی را                           
گرانی و تورم و حذف يارانه ها از جانب حکومت دزد، اين هم مزيد بر مشکالت                         .  ميگذرانيم
. نه پولی در بساط داريم و نه توانی برای خريد و تهيه مسکن و مايحتاج زندگی                              .  شده است  

خانواده هايمان دچار      .  زندگی ما کارگران در بحران و بن بست نابودی قرار گرفته است                            
اين سرنوشت تلخی است که سرمايه         .  افسردگی شده اند و هيچ راهی برايمان باقی نمانده است              

 .داران و حکومت اسالميشان برای ما رقم زده اند

 

که تا چند روز آينده از کار اخراج خواهند          ( نفر کارگر قراردادی     30شرکت جهان کوثر فعال با       
 سال و دستمزدهای معو ق        15 تا   1 سابقه کاری از      ، ماهه 3، با قراردادهای سفيد امضا و         )شد

 عصر و انجام اضافه کاری اجباری تا             6 صبح تا      30/6 ساعت کاری از       ، هزار تومانی   300
در چند ماه    .  تجريش تهران ميباشد     – مجری احداث تونل مترو شريعتی          ،شب و در ايام تعطيل      

 نفر از کارگران حتی بی آنکه دستمزدهای ناچيزشان را دريافت نمايند                300گذشته نيز بيش از      
اکثر کارگران به دليل کار طوالنی در فضای آلوده تونل و شرايط غير                  .  از کار اخراج شده اند     

بهداشتی و نا ايمن کار به انواع بيماريهای تنفسی و ريوی مبتال شده و در اين روزهای سخت                           
اخراج و سرگردانی و بيکاری و گرانی و تورم پولی هم برای معالجه در بساط ندارند و اين                              

 . يعنی حاکميت اسالم و خدا و سرمايه داران طفيلی و انگل

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ١٢ – ١٣٩٠ تير ٢١



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 !اخراج کارگران کارخانه ماديران
 

 نفر از کارگران        10 طی چند روز گذشته            ،بنا به خبر دريافتى       
عوامل کارفرما در جواب    .  کارخانه ماديران از کار اخراج شده اند       

 ماهه و عدم     3کارگران معترض دليل اخراج را اتمام قراردادهای          
در فروردين ماه هم بنا به             !  نياز کاری به آنها اعالم داشته اند              

 نفر از کارگران    100دستور اميری مدير و مالک کارخانه بيش از         
هر يک از کارگران اخراجی دارای سابقه             .  از کار اخراج شدند      

کاری از يک تا ده سال بوده و تا امروز اعتراض و شکاياتشان                      
پيش از آغاز سال جديد     .  برای بازگشت به کار بی نتيجه مانده است       

اما از آغاز سال جديد      .  قراردادهای کاری کارگران شش ماهه بود       
 ماهه اسم رمز اخراج کارگران           3 قراردادهای موقت       ،تا امروز  

بوده و همچنان خطر اخراج و بيکارسازيهای بيشتر که در راه                      
 نفر از کارگران        800 شغل و زندگی و معيشت بيش از                   ،است

کارخانه ماديران و خانواده های محرومشان را در معرض تهديد                
 .جدی قرار داده است

 

با اين اخراجهای گسترده و کاهش تعداد         :  يکی از کارگران ميگفت    
کارگران فشار و ساعات کاری را بطرز وحشتناکی افزايش داده                 

اردوگاه کار اجباری، پادگان، اينجا از اينها هم بدتر شده، بايد               .  اند
عوامل کارفرما و دوربين       .  فشرده و سنگين و بالوقفه کار کنی             

های مدار بسته هميشه تو را کنترل ميکنند، بخاطر دستشويی رفتن            
 حتی بخاطر کند بودن در کار         ، دقيقه استراحت  5طوالنی، بخاطر   

 و به هر دليل         ،و نداشتن سرعت کاری که خواست کارفرماست            
تهديد تا مرز اخراج و         .  مزخرفی هميشه کنترل و تهديد ميشوی          

 !بيکاری
 

اخراج و بيکاری برای کارگران و خانواده هايشان يعنی تحميل                    
فقر و فالکت و محروميت و گرسنگی بيشتر، يعنی زجر و تحقير                 

اما اخراج کارگران     .  بيشتر برای لقمه نانی و برای زنده ماندن                
برای سرمايه داران و حکومت اسالميشان مساويست با کاهش                     
هزينه ها، خالصی از شر کارگران قديمی آگاه و معترض و موی               
دماغ و همچنين استثمار بيشتر کارگران شاغل و عالوه بر اينها                    
بکارگيری کارگران جديد با دستمزدهای کمتر و افزايش فشار                      

کارفرما به هيچ دليلى    .  اخراج بايد ممنوع باشد. کاری بيشتر بر آنها 
اگر کار ندارند بايد بيمه بيکارى         .  حق اخراج را نبايد داشته باشد        

 . مکفى بدهند
 

در کارخانه ماديران واقع در هشتگرد کرج و دفتر مرکز در                            
خيابان وليعصر تهران و بخش صنايع و خدمات پس از فروش در               

 نفر کارگر قراردادی و سفيد         800 بيش از      ،خيابان تخت طاووس   
 ماهه فعال خط       3قراردادهای   ( ماهه     6 و  3امضا با قراردادهای       

 ، هزار تومانی   330و دستمزدهای    )  قرمز کارگران اخراجی است    
 عصر و انجام اضافه کاری اجباری         5 صبح تا     8ساعت کاری از     

تا شب و در ايام تعطيل در ازای دستمزدهای بسيار ناچيز مشغول               
کارخانه ماديران توليد و مونتاژ کننده انواع ماشينهای               .  به کارند  

کامپيوتری و اداری از قبيل مانيتور کامپيوتر، فاکس، انواع چاپگر           
بوده و طرف قرارداد معامالت تجاری کشورهای چين و کره           ...  و  

 .و تايلند و ژاپن ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ٨ – ١٣٩٠ تير ١٧

٢١١شماره   
 

 کارگران سپهر سيستم هوشمند
 ماه دستمزد معوق، افزايش ساعت کار 2

 
نفر از کارگران شرکت سپهر سيستم هوشمند،                  10  ،بنا به خبر دريافتى        

عليرغم اعتراض و پيگيريهای مکرر تا امروز موفق به دريافت دستمزدهای                
: خدمتی مدير شرکت به کارگران گفته است        .  ارديبهشت و خرداد ماه نشده اند       

 !نيست، ندارم، از کجا بياورم، بايد با اين شرايط بسازيد

 

اين روزها عالوه بر نپرداختن دستمزدها ساعت کاری کارگران را هم به مدت         
 5 صبح تا      8قبل از اين ساعت کار کارگران از             .  يکساعت افزايش داده اند     

 عصر  6عصر بود اما حاال با يک ساعت افزايش زمان کار اتمام کار ساعت                 
خدمتی در جواب اعتراض کارگران به افزايش ساعت            .  اعالم و اجرا ميشود    

 ؟!هدف ما افزايش بهره وريست: کار گفته است

 

اگر پول ندارند که دستمزدهايمان را بدهند و اين                :  يکی از کارگران ميگفت     
 چرا کار ميکنند؟ پس اين همه فشار و            ،همه داد و فغان از بی پولی و کسادی           

 با   ،افزايش ساعت کار برای چيست؟ جناب خدمتی چندان هم بيراه نميگويد                   
همه بالهايی که برسر ما کارگران و خانواده هايمان می آورد هدفش بهره                         

البته بهره وری به زبان آدميزاد يعنی فقر و بدبختی بيشتر برای ما                 !!  وريست
 .کارگران و افزايش سرمايه و سود بيشتر و بيشتر براى امثال خدمتی

 

 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد          10شرکت سپهر سيستم هوشمند با        
 عصر و اضافه کاری         8 تا     6 هزار تومانی و ساعت کاری             330امضا و     

اجباری تا پاسی از شب سازنده انواع سيستمها و مدارهای الکترونيکی                              
 . هوشمند بوده و دفتر شرکت در خيابان آزادی تهران واقع ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ١٢ – ١٣٩٠ تير ٢١

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 

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



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 کارکنان 
 موسسه زبان ايران کانادا

 ! ماه دستمزد معوق2

 

 نفر از کارکنان موسسه زبان  80 ،بنا به خبر دريافتى 
 ماهه ارديبهشت و خرداد      2ايران کانادا دستمزدهای     

اعتراض و     .  ماه خود را دريافت نکرده اند                        
پيگيريهای کارکنان و پرسنل زحمتکش اين موسسه           
برای دريافت دستمزدهايشان بی نتيجه بوده و                          
شريعتی پاسدار کميته چی ديروز و مدير فعلی                         
موسسه به بهانه های واهی و وعده های دروغ                         
امروز و فردا از پرداخت دستمزدها خودداری                       

 .ميکند

 

همين شريعتی که    :  يکی از کارکنان موسسه ميگفت       
قبال پاسدار و آدمکش بوده و مسلمان هم تشريف                     

 ،دارند و سواد خواندن و نوشتن درستی هم ندارد                  
 ميليون تومان فقط      70ماهيانه بطور متوسط بيش از        

. از اين موسسه و با کار و زحمت ما به جيب ميزند               
 ماه است دستمزدهايمان را پرداخت نکرده، من و             2

امثال من اجاره خانه هايمان پس افتاده و کلی قرض             
همه اينها تا ديروز       .  و بدهکاری هم باال آورده ايم          

پاسدار بوده اند و آدم کشته اند و حاال در سايه همين               
حکومت جنايتکار اسالميشان و با گرفتن امتياز همه          

 ميليارد ميليارد پول باد آورده را به جيب می                ،چيز
زنند و به بهای رنج و محروميت و گرسنگی و فقر                
و فالکت ما و خانواده هايمان کاخی از ثروتهای                     

 .افسانه ای برای خودشان ساخته اند

 

موسسه زبان ايران کانادا واقع در تهران ميدان ونک         
 نفر پرسنل بوده، کارکنان اين       80نبش گاندی دارای     

 سال سابقه کار فاقد هر نوع              4موسسه با بيش از         
قرارداد کاری بوده و حتی از بيمه و برخی امتيازات           
ناچيز که بطور فرمايشی در قانون کار حکومت                    

کار فشرده و     .  وحوش اسالمی آمده محروم ميباشند        
طوالنی در فضای رعب و وحشت حتی در جمعه ها           
و نپرداختن دستمزدهای اندک و ناچيز و انواع                        
فشارها و تضييقات مذهبی خرافی روحيه اعتراضی         

. کارکنان اين مرکز را به مرز انفجار رسانده است              
ساختمان و مجوز و امتياز مرکز متعلق به سپاه                       
پاسداران اوباش اسالمی بوده، پاسدار شريعتی مدير          
موسسه و تعداد ديگری از فرماندهان سپاه پاسداران           
حکومت اسالمی ماهيانه صدها ميليون تومان از اين          

 .مرکز به جيب می زنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ١٠ – ١٣٩٠ تير ١٩

 

٢١١شماره   
 

 به ياد رفقاى جان باخته
 

 جمال ارژنگ

 از سه پيكارگر       ى ياد  1362 تير     22مناسب ديدم که به مناسبت            
آمونيست سوسن گل انصارى و ويكتوريا دولتشاهى و احمدعلی                  

 .شيرازی داشته باشيم

 

از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ايران تاکنون سرکوب و زندان و شکنجه و                        
ترور و کشتار انسانهای آزاديخواه و کسانيکه با تحجر انديشه و عمل اين حکومت گران                           

از اين جنبه تيرباران سوسن     .  کوچکترين مخالفتی را ابراز کرده اند، شهره عام وخاص است         
 ويكتوريا دولتتشاهى  و احمد علی شيرازی اقدامی منحصر به فرد محسوب                     ،گل انصارى 

تيرباران سوسن و ويكتوريا و احمد  در کارنامه سلسه کشتارها و قتل عامهای                          .  نميگردد
فعالين سياسی و آمونيست ايران از جمله يکی از جنايتهای نابخشودنی رژيم محسوب                               

دراين سه دهه ابعاد جنايت رژيم بقدری فجيع و گسترده بوده است که باور کردن اش         .  ميشود
نيز برای کسی که در جهنم جمهوری اسالمی نبوده باشد، به همان اندازه غيرعادی و                                  

 .دردناک مينمايد

 

 ويكتوريا نبود بلکه هدف به بند کشيدن                ، سوسن  ،آری حکومت هدف اش تنها جان احمد            
سرمايه داران رژيم اسالمى برای رسيدن به هدف شان از                 .  آزادی و سرکوب انقالب بود       

 تا کنون دهها هزار نفر به جرم دفاع از           60از خرداد   .  بکار گيری هيچ وسيله ای ابا نداشتند       
آزادی انديشه و بيان، دفاع از حقوق کارگران، زنان، جوانان تحت ستم و استثمار کشتار شده         

به همان جرمی که سوسن و ويكتوريا       .  اند و ميلوينها نفر از خانه و کاشانه خود رانده شده اند        
 . و على را کشتند

 

يادشان گرامى و راه سرخشان آه همان انقالب سوسياليستى و برپائى يك دنيايى بهتر است                     
اين شعر را به اين رفقا و تمامى جانباختگان به خون خفته راه آزادی و انقالب                 .  پر رهرو باد  

 .آمونيستى تقديم ميكنم

 

 تنت پاره پاره دو چشمانت ستاره  

 از عشق بزرگ و سرخت نشانه داره

 به رزم رفيقانت خاطره مياره  

 نشسته در خون تن تو گلگون

 ز پيرهنت پرچم بسازم اآنون  

 تو زنده اى جان به خشم ياران  

 چون مشعلى روشن در سنگر رفيقان  

 گرفتم به آغوش تنت را دوباره  

 از اون خرمن آتيش شعله ها مى باره   

 شب سرد و تارم را آرده پر ستاره 

 به يادت اى جان همه رفيقان شراره  

 فروزانند آنون به ميدان 

  سرود رفيقان سرودى خروشان
 

 !طنين دارد اينك در آوچه و خيابان       خبر ميدهد از مرگ سرمايه داران



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کسيونهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگری آ
 

به مناسبت يادبود مبارزات جنبش دانشجويی و مردم عليه رژيم             
 آکسيونی در جهت افشاگری          2011 تير     18اسالمی در روز       

جنايات رژيم اسالمی با حضور جمعی از اعضاء حزب و                          
فعالين سياسی شهر و پرچم وانتد، آزادی کليه زندانيان سياسی،              

. مرگ بر جمهوری اسالمی و زنده باد سوسياليسم برگزار شد                
کريم نوری عضو کميته مرکزی حزب در طول آکسيون چندين             

 را به زبان سوئدی برای رهگذران                78 تير      18بار اتفاقات      
توضيح داد و از مردم خواست که پتيشن اعتراضی حزب را                     

  .امضاء کنند

 

فيروز سليمانزاده از فعالين سوسياليست در سخنرانی خود با                   
اشاره به مبارزات جنبش دانشجويی در حکومت پهلوی و رژيم             

نمايشگاه عکسی از    .  به افشاگری جنايات هر دو رژيم پرداخت          
، جنبش زنان، جنبش           78 تير        18مبارزات دانشجويی در           

 .کارگری و اعدام نيز در معرض تماشای رهگذران قرار گرفت
 آکسيون با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی و تشکر کريم                         

 .نوری از شرکت کنندگان پايان يافت

 

 و لندن انگلستان بمناسبت سالروز           ،همينطور در تورنتو کانادا      
 .  تير آکسيونهائى توسط واحدهاى حزب برگزار شد١٨

 

 تشکيالت خارج کشور -حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١١ ژوئن ١١

٢١١شماره   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١١شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !نه به اعدام
د  "  که                    ،آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين جنايات را توليد ميکن ن ا اي د؛ ت ديشي ا ان ق ي  عم

از                    عدی ب راد ب رای اف آهنگ ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را ب
 کارل مارکس"                                                                                                              ميکند؟

 کمونيسم کارگرى
نقدى از  .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان                         

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                       .  در رابطه با توليد و مالکيت است        
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان          .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد              

فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                                       
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                      .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد            

 . اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى . وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود

 
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                                 

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                               
. مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است                                 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                                 
اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                               

 . مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است

 
تفاوت جنبش کمونيسم    .  کمونيسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعى جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند                               

کارگرى با ساير جنبشها و احزاب کارگرى در اينست که اوال، در مبارزه طبقاتى در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران                              
سراسر جهان را بر ميافرازد و ثانيا، در مراحل و جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگى                                  

کمونيسم کارگرى الجرم جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزى و هدف نهايى مبارزه طبقاتى                     .  ميکند
 .را بدرستى ميشناسد و ميکوشد بخش هاى مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد

 

!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/ 


