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 سياوش دانشور

 

 بازار و ، المپيک چين،تبت
 دکان داالئى الما

 

 ،داالئى الما سر اسقف بيزنس بوديسم              
جناحهاى تندتر    .  خودمختارى ميخواهد   

اين جريان مرتجع مذهبى از استقالل                 
استقالل طلبان البته گروه     .  سخن ميگويند 

فشارند تا شايد همان خودمختارى محقق         
تبت معروف به بام جهان البته                 .  شود

تبت را شايد    .  بخودى خود اهميتى ندارد     
اهميت تبت  .  بايد کوزوو دوم نام گذاشت      

نه در طول و عرض و موقعيت                              
 بلکه در مکانى است که           ،ژئوپلتيک آن  

کمابيش در جدالهاى سياسى و تجارى               
آمريکا و چين و کشورهاى متحد آمريکا         

. در منطقه مثل تايوان و هند پيدا ميکند             
خود داالئى الما حتى جرات و جسارت            
مقتداصدر و آخوندهاى اسالمى يا                        

. خاخامهاى يهودى و ايرگونى را ندارد           
او حتى شبيه مهره هاى انقالب مخملى              
تحت حمايت کليساى کاتوليک و آمريکا          

نه ميتواند با چين بعنوان يک                .  نيست
جنبش خودمختارى طلب دربيافتد و نه             

در همين    .  اساسا قصد درافتادن دارد           
شلوغيهاى اخير تهديد کرد که اگر                        
ناآرامى ادامه يابد او از مقام شامخش                 

داالئى الما تالش ميکند         !  استعفا ميدهد  
. تصوير رنگ و رو رفته گاندى باشد               

بيشتر به آخوندهاى       .  حتى اينهم نيست      
اصالح طلب ايران و امثال کروبى و                 

شايد تفاوت شان اين       .  خاتمى شبيه است   
باشد که در ابعاد آنها مرتکب جنايت                   

. مستقيم و گرفتن جان مردم نشده باشد               
هرچند کارش اين است که انسانيت                     
انسانها را با سم مذهب بکشد و                                
هرازچندگاهى با تحريک آمريکا و هند           
راهبه هاى مفلوک را راه مى اندازد و               

تعدادى شان را به                 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

ان        ، در دفاع از آزادى بيان     :   در صفحات ديگر   ى جه ت  ، نامه اعتراضى اتحاديه آارگران صنع
  ٢١صفحه  . .. و ، اجتماع خانواده هاى زندانيان سياسى در کنار زندان سنندج،کارگران پرريس موفق شدند

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
  با سياوش دانشور،بخش دوم

 
ج خطوط                يک اهميت اساسی ديگر اين بحث اعالم تمايز کمونيسم کارگرى با تصوير تاکنون راي
ا حکومت هاى                             ل ب اب ق چپ راديکال و سنتى و ضد رژيمى از هر حرکت اعتراضى مردم در ت

کال             .   استبدادى است  در قاموس اين جريانات و مشخصا سوسياليسم جهان سومی و پوپوليسم رادي
 . نامگذارى شده است" انقالب"همواره حرکتهاى ميليتانت در تقابل با رژيمهاى سرکوبگر 

  ٢صفحه 

 

 87بودجه سال
از بن بست اقتصادی رژيم 
اسالمی تا اعتالی فالکت 

 گسترده عمومی
 

 على طاهرى
 ١۵صفحه 

اعتصاب کارگران ترکيه عليه 
 قانون کار جديد
              ٢٢صفحه نيما انصارى                           

 يادداشت سردبير

  

 !خنک و ناخنک
 !افشای اسالم يا عرب ستيزی؟

      حکومتهاى مصر و ايران 
 

 ١٧صفحه سعيد مدانلو                                 

محمود صالحى 
 !آزاد بايد گردد

روز         ار ام ب ه اخ ا ب ن ب
ا        ور ب دى پ ب د ع حم م

رى   ه      ،راديو براب ق ي  وث
حى            ۴٠ ود صال  ميليون تومانى براى آزادى محم

ه هاى                            ان ه ا ب ه اگر ب ئل ده است و مس صادر ش
ود                   رو نش ات روب الع ب اط ان رى از ج گ  ،دي

 . موضوع روال ادارى را طى ميکند

 ٢٢صفحه 

ه             ي ل درا ع ران ص ارگ راض ک ت اع
ه           ۴٠٠اخراج   ران ادام ارگ  تن از ک
 ١٩صفحه                              !دارد

وقتی دستگاه مذاهب به 
رقابت و افشاگری از 
 !يکديگر می پردازند

 ٢۴صفحه محمود احمدى                            



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

ترم جنبش     :  يک دنياى بهتر          
. سرنگونی ترم نسبتا جديدی است     

منصور حکمت برای اولين بار            
آيا اين   .  از اين ترم استفاده کرد          

ترم صرفا در تقابل با جنبش                    
اصالحات يا دو خرداد مورد                  
استفاده قرار گرفته است يا به                 

 مساله ديگری اشاره دارد؟

 

 در قياس با تلقى     :سياوش دانشور 
عمومى از تغييرات سياسى بطور      
اعم و تلقى چپ راديکال و ضد              

جنبش   "،رژيمى بطور اخص          
ترمينولوژى جديدى     "  سرنگونى

اين عنوانى بود که منصور      .  است
 تير     ١٨حکمت بدنبال خيزش             

دوره اى که اگر           .  مطرح کرد   
يادتان باشد سياست در ايران از            
منظر ژورناليسم رسمى، بخش            
عمده جريانات و شخصيتها و                 
رسانه هاى اپوزيسيون ايران، و          
چه بسا بخشى از خود مردم                      

 –خامنه اى    "ايران، صحنه تقابل     
صورت مسئله       .  بود"  خاتمى

سياست در ايران به تقابل دو                   
جناح ارتجاع دولتى و کشمکش            

از "  تغيير از درون     "آنها برسر     
يکسو و حفظ و تداوم وضع                      
موجود از سوى ديگر خالصه               

گويا اعتراض مردم         .  شده بود    
عليه حکومت، طبقات اجتماعى،        
جنبشها و افقهاى سياسى و                        
اجتماعى نه پيشينه اى داشتند و نه       

کمونيسم !  اساسا وجود نداشتند         
انتخاب "کارگرى طى قطعنامه            

خاتمى و عروج اپوزيسيون پرو          
و اسناد و مباحث سياسى         "  رژيم

 اين اوضاع را           ،پايه اى ديگر       
ضرورت و ريشه       .  تشريح کرد   

هاى عروج خاتمى و تالش درون       
حکومتى برای بقا که وعده                      

. را ميداد تبئين کرد     "  اصالحات"
کهنه بودن، تکرارى بودن، بى             
حاصل بودن اين خط را از منظر         
منافع مردم و مبارزه طبقه کارگر       
تاکيد کرد و قاطعانه تالش کرد              

. در مقابل اين نقطه سازش بايستد       
در تبئين ما از جامعه و در                         
نگرش ما بعنوان يک جريان                  

جنبش سرنگونى هم موضوعيت    
اگر .  خود را از دست دهد                 

جنبشى هويت خود را صرفا در       
نقد يک حرکت تبئين و توضيح         
دهد، زمانى که آن حرکت و                
جنبش از صحنه کنار ميرود آن        
جريان و جنبش هم فاقد                           

اما جنبش    .  موضوعيت ميشود   
سرنگونی عنوان حرکت و                  
تمايل و اعتراض روزمره ای           
است که کل جمهوری اسالمی          
را مانع زندگی و سعادت و حال        

تعين سياسی  .  و آينده خود ميداند   
دادن به اين جنبش در عين حال         
شروع تالشی برای توضيح               
مکانيزمهای حرکت و پيشروى       

 تالش براى حاکم کردن افق       ،آن
 و تالش براى تامين      ،چپ بر آن  

 .  رهبری و سازماندهی آن بود

 

يک اهميت اساسی ديگر اين              
بحث اعالم تمايز کمونيسم                   
کارگرى با تصوير تاکنون رايج      
خطوط چپ راديکال و سنتى و         
ضد رژيمى از هر حرکت                    
اعتراضى مردم در تقابل با                 

. حکومت هاى استبدادى است          
در قاموس اين جريانات و                    
مشخصا سوسياليسم جهان                   

سومی و پوپوليسم راديکال                  
همواره حرکتهاى ميليتانت در          
تقابل با رژيمهاى سرکوبگر               

. نامگذارى شده است    "  انقالب"
همانطور که عمده اين جريانات       
هر تالش روزمره طبقه کارگر        
و جنبشهاى اجتماعی براى                  

" رفرميستى"بهبود اوضاع را         
منصور حکمت   .  تلقى کرده اند    

در تقابل با اين سنتها تالش کرد         
جنبش کمونيسم کارگرى را به          
تصويرى روشن تر و واقعى تر       
از سير تحول سياسى و افت و            

هدف .  خيزهاى آن مجهز کند         
اينبود که مقوالت سرنگونى و           

. انقالب از هم تفکيک شود                  
 که در     ،تالش اينبود که انقالب      

دوره حاضر نميتواند جز                      
انقالبى کارگرى و کمونيستى            

 ماهيت اجتماعى و طبقاتى     ،باشد

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
  با سياوش دانشور،بخش دوم

سرنگونی طلب کمونيست و                       
انقالبی، هميشه سرنگونی خواهی        
مردم و نخواستن رژيم اسالمی                

مردم در ايران     .  فرض بوده است    
هيچوقت به جمهورى اسالمى                  

اما ترم جنبش          .  رضايت ندادند    
سرنگونى در متن يک رويداد                   
سياسى که توجه جهانى به آن جلب         

 ١٨وقتى واقعه    .  شد مطرح ميشود   
تير به بهانه بستن روزنامه دولتى           
سالم شروع شد، کسى ترديد نکرد         
که اين پديده نه دنبالچه خاتمى است        

دو جناح    .  و نه ادامه خامنه اى             
. حکومت ناگهان جايشان عوض شد    

خامنه اى گريه و التماس کرد و                 
خاتمى رجز خواند و دستور                       

عناصر مهم و کليدى      .  سرکوب داد 
دو خرداد يکى پس از ديگرى                    

. را بخوابانند  "  غائله"تالش کردند     
ناچار شدند به هويت و         .  نتوانستند

رکن اساسى حکومت شان رجعت         
 ! کنند؛ سرکوب عريان

 

اهميت اين خيزش اينبود که معادله        
کاذب و تا آنوقت صحنه سياسى                

. ايران را پوچ و ملغى اعالم کرد            
معلوم شد که حق با کمونيزم                        

اين جدال سه     .  کارگرى بوده است    
طرف داشت و يک طرف مهم آن           
مردمى بودند که عليه اين اوضاع           
به اشکال مختلف به ميدان آمده                 

اساسا آنچه پديده دو خرداد         .  بودند
را الزامى کرد، تالش براى قالب            
زدن اعتراض و نخواستن مردم در       
مرزهاى فکرى و سياسى و مجاز          

 تير شروع   ١٨.  درون حکومتى بود  
خودنمائى و عروج توده اى جنبشى      
بود که تا آنوقت در رسانه هاى                  
غربى و در ادبيات اپوزيسيون                  

به .  طرفدار رژيم مفهومى نداشت       
اين معنى عنوان جنبش سرنگونى،       
نه تنها عنوانى در تقابل با پرچم                
اصالحات حکومتى بلکه عنوان             

دو بال    "يک جنبش متمايز عليه             
. و کل جمهورى اسالمى بود     "  نظام

اين جنبشى صرفا ضد دو خرداد              
چون اگر اينطور بود با                  .  نبود

شکست دو خرداد و کور شدن خط          
اصالح درون حکومتى ميبايست            

۴۴شماره   
اش  را بازيابد و از زير توهمات          
و آوار ديدگاههاى انقالبيگرى               
طبقات ناراضى و غير کارگرى و     

اين .  غير کمونيستى بيرون بيايد        
امر کمک ميکرد که دو موضوع         
روشن شود؛ اول، ماهيت و                      
ترکيب اجتماعى جنبش سرنگونى     
و افق اين جنبش و فاکتورهاى                

. الزم براى پيشروى آن تبئين شود     
دوم، جنبش کمونيستى کارگرى،        
که هدفش سرنگونى سرمايه دارى     
از طريق يک انقالب کارگرى              
است، سياست و تاکتيک و ديدگاه         
روشنى در قبال جنبش سرنگونى        

در مورد نکته اول و       .  داشته باشد 
 اين  ٥٧با توجه به تجارب انقالب       

جنبه تصريح شد که اين جنبشى             
اساسا ادامه   .  نيست"  همه با هم    "

 نيست و هر روز بيشتر                      ۵٧
رابطه اش را با آن تاريخ و تجربه       

بر وجود     .  تاريخى قطع ميکند        
منافع طبقاتى، ديدگاهها و افقهاى         
متمايز که وجه اشتراکشان                       
سرنگونى جمهورى اسالمى است     

اين واقعيت که در             .  تاکيد شد    
اردوى سرنگونى نيروهای                     
مختلفی حضور دارند و عليرغم           
اشتراکشان در نفى جمهورى                  
اسالمى، نه فقط اهداف متفاوت             
سياسى و طبقاتى و متخاصم را             
دنبال ميکنند بلکه تلقى هر کدام از       

. سرنگونى ضرورتا يکى نيست         
براين نکته اساسی تاکيد شد که               
افقهای متفاوت در جنبش                           
سرنگونی بناچار مسئله انتخاب را     

جدال .  در مقابل مردم ميگذارد          
برسر راه حلهاى چپ و راست و          
پرچمى که با آن بايد  رژيم                         
اسالمى را سرنگون کرد برجسته       

 . ميشود

 

اهميت متدولوژيک اين بحث                 
بويژه در برخورد به رويدادهاى          
سياسى ايران نيز تعيين کننده                  

اگر فرض شما اين باشد که       .  است
سرنگونى حتى با درجه اى از               
راديکاليسم سياسى و ميليتانسى            
در تقابل با حکومت و ارکانهاى            
قدرت آن تصوير يک انقالب                  
است، آنوقت جريان و افق انقالبى      
در متن اين تحوالت همان بالئى           
به سرش مى آيد که در بسيارى              
از تحوالت سياسى و از جمله                 

.  ايران آمده است              ٥٧انقالب     
مسئله اينست که ما به چه روندی          

سرنگونی 
  ٣صفحه 



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

اطالق ميکنيم و به چه روندی                
انقالب؟ تمايزات و تشابهات و يا          
امتزاج ايندو با چه مولفه هائی               
مشخص ميشوند؟ مثال حکومت           
اسالمى ميتواند با کودتاى                         
فرزندان نظامى و سپاهى و يک           
جناح کوچک خودش کنار زده              
شود و به نوعى به رژيم و                         
حکومت اسالمى نوع پاکستانى            

جناحهای حکومت     .  تبديل شود    
اسالمى ميتوانند در متن تشديد               
تضاد منافع و جدال برسر بقا                  
نظام، به تصفيه هاى خونين                     
درون حکومتى دست بزنند و                 
رژيم باقى مانده از اين پروسه               
چيزى جز جمهورى اسالمى                  

رژيم اسالمى ميتواند با             .  باشد
شورش چند روزه ادامه دار مردم       
در تهران و دو سه شهر بزرگ              

ميگويم ادامه  .  ديگر سرنگون شود  
دار، چون اگر جمعيت معترض           
مثال در تهران و تبريز و اصفهان        
و غيره از مرز سيصد هزار و               
بيشتر خارج شود و اعتراض                 
عليه حکومت چند روز طول                  
بکشد، رژيم اسالمى و سيستم                
سرکوب آن توان عينى کنترل                

و يا در حالتى       .  اوضاع را ندارد    
بسيار متفاوت که جنبش کارگرى       
ابتکار عمل سياسى را در دست            

 رژيم اسالمى ميتواند در             ،دارد
متن اعتصابات کارگرى و                       
اجتماعات توده اى و يک رشته             
قيام شهرى سرنگون شود و                     
کارگران با دولت انقالبى شان               

رژيم .  خال قدرت را پر کنند                
اسالمى ميتواند به قول اپوزيسيون   

" انقالب مخملى  "راست در يک        
سرنگون شود و يا به عبارتى                 
دقيقتر به سازش و مصالحه اى             

اين رژيم  .  در باال با غرب تن دهد     
در اشکال و حالتهاى بسيار                      
متنوعى ميتواند ديگر رژيم                     
اسالمى سابق نباشد و يا از نظر            
جامعه بختک رژيم اسالمى يا                
کنار زده شده و يا ديگر توان                   

به .  کنترل مردم و جامعه را ندارد     
 سرنگونىهمه اينها ميتوان                     

رژيم چون نهايتا         .  اطالق کرد    
اسالمى با مشخصات سابق آن             

سوال اينست که       .  سرکار نيست   

منحوس مستقر شد کم نبودند که        
رژيم اسالمى را نميخواستند و          
در تالش بودند بنوعى از سر             

در يک مقياس         .  راه بردارند    
تاريخى اين رژيم هميشه با                  
مقاومت و نخواستن روبرو بوده     
است چون با مشخصات                         
پايدارتر سياسى و اجتماعى و           
فرهنگى جامعه در تناقضى                

آنچه که نخواستن     .  مهلک است  
دوره اخير را از گذشته متمايز          
ميکند، مقابله توده اى تر و                   
صريح تر و اعتراض نسل جديد      
به تداوم تالش حکومت براى بقا      

به يک معنى نخواستن             .  بود
همان است اما در شرايط                       
جديدى و با مشخصات سياسى و   
اجتماعی و نسلی جديدى ابراز         

 . وجود ميکند

 

 تير  ١٨جنبش سرنگونى بعد از      
 در همان قامت اوليه اش       ١٣٧٨

 تير     ١٨خيزش     .  نمانده است    
برشى مهم از يک تالش                         

. طوالنى تر براى سرنگونى بود    
 ،اين جريان درهم کوبيده شد              

.  و نهايتا تمام شد            ،تجزيه شد   
اولين نکته اى که اثبات شد                   
اينبود که اين جنبش ابدا جنبشى        

نبود و هنوز هم        "  همه با هم     "
با خود توهمات دوره قبل    .  نيست

نيروهاى .  را حمل نميکند             
تشکيل دهنده اش يک افق عام و       
محدود ضد رژيمى را دارا                  

درعين حال که هدفش         .  نيستند
سرنگونی است اما تکرار                    

" ضد شاهى  "جريان و حرکتى       
 تير بويژه با         ١٨تداوم   .  نيست

 بايد            ،پايان دو خرداد                      
سربرآوردن جنبشى چپ در              

خال مهمى که   .  مقياس وسيع بود  
بايد کمونيسم کارگرى پر ميکرد     
اما بدالئلى اين فرصت را از              

جنبش سرنگونى در     .  دست داد  
اين سالها تحت تاثير فاکتورهاى      

ممکن .  مختلفى قرار گرفته است   
است در دوره هائى و بويژه                
بدنبال سرکوبهاى خشن رژيم            

 خوشبينى و اميد مردم        ،اسالمى
به اينکه ميتوان اين رژيم را                
پائين کشيد تغيير کرده باشد اما          
مردم در هيچ دوره اى به                       
سازشى با رژيم نرسيدند و نفس       
نخواستن حکومت اسالمى                  

همزمان .  تقويت هم شده است         
گرايشات و افقهاى اجتماعى در       

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

اين روند را چه وقت و چگونه                   
ميتوان انقالب ناميد و تمايز انقالب       
با سرنگونى کدام است؟ آيا                           

يعنى   –ضرورتا و جبرا اين دو              
با هم حادث      –سرنگونى و انقالب     

ميشوند؟ اگر ايندو در هم تلفيق                  
شوند چه شرايط و مختصاتى الزم         
است؟ و مستقل از تمام اينها                         
کمونيسم کارگرى و جنبش آزادى و      
برابرى در ايران، که سرنگونى              
حکومت اسالمى يک هدف اعالم           
شده اش است و در سرنگونى ذينفع       
است، بايد چه سياست و تاکتيکى             
در قبال سرنگونى خواهى توده                
مردم داشته باشد؟ بحث جنبش                   
سرنگونى دريچه اى براى روشن          
کردن اين تمايزات و نور انداختن           
بر وظايف مشخص تر جنبش                    
کمونيسم کارگرى، آماده کردن و            
باال بردن تلقى و خود آگاهى مردم           
و جامعه از پروسه نفى رژيم                      
اسالمى، متمايز کردن ديدگاه                    
کمونيسم کارگرى از ديدگاههاى             
کالسيک چپ جهان سومى و سنتى       
و راديکال از امر سرنگونى، و                
مهمتر از همه ايجاد آمادگى در                 
صفوف کمونيسم کارگرى و بويژه        
طبقه کارگر براى دخالتگرى                    
روشن در اين روند و سازماندهى           

 . انقالب کارگرى است

 

منصور حکمت   :  يک دنياى بهتر     
 تير  18بدنبال خيزش دانشجويی در  
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سال از آن تاريخ ميگذرد، ارزيابی        
 شما از اين جنبش چيست؟

                          

 اول ميخواهم          :سياوش دانشور     
اختالف خودم را با يک ديدگاه که           
بطور غير رسمى در ميان کمونيسم      
کارگرى و بخشهائى از اپوزيسيون      

و آن  .  دارد رايج ميشود روشن کنم      
سرنگونى "اينست که عنوان ميشود     

و "  رژيم اسالمى عقب افتاده است       
ازاين مشاهده و فاکت نتايج سياسى        

نخواستن .  پاسيفيستی ميگيرند         
. حکومت اسالمى امرى جديد نيست  

از همان روزى که اين نظام                        

۴۴شماره   
جامعه خود را در اشکال مختلفى         

اردوی راست و        .  بازتاب دادند   
چپ در اين جنبش با گذشت زمان        

هم .  بيش از پيش تفکيک شدند            
عدالتخواهى سوسياليستى و                    
کارگرى و هم تالش براى تغيير           
از باال خود را در پروژه ها و                  
اعتراضات و تحرکات سياسى              

در موارد   .  گوناگونی نشان دادند     
زيادی جدال برسر هژمونی                    
سياسی در حرکتهای معين واضح      

 تير به      18از مقطع      .  بوده است  
بعد جناح چپ جامعه زبان و                    
کاراکتر اعتراضی خود را رنگ        
عمدتا سوسياليستى و                                    
عدالتخواهانه و ضد سرمايه داری     

جناح راست و غير                  .  ميزند
حکومتى جامعه، دورنماى                      
پيروزى جنبش سرنگونى را به            
پروژه ها و سياستهاى منطقه اى          
و جهانى آمريکا و غرب گره                  

مروری براين سالها و             .  ميزند
شعارها و پروژه ها و عبارات و           
شخصيتهائی که آمدند و رفتند و            
همينطور تعين يافتن جنبشها و               
حرکتهای برابری طلبانه و انسانی     
اين واقعيت را بروشنی نشان                  

يک تغيير اساسى در               .  ميدهد
 تير اينست که      ١٨سالهاى بعد از      

اپوزيسيون راست که بر محور             
سرنگونى تالش ميکرد هژمونى         
سياسى کسب کند و به اين اعتبار          
جامعه و مردم ناراضى را به                  
تحرک و اعتراض عليه رژيم                
فراميخواند، بدنبال شکست پروژه     

. هاى اصلى ترش بى افق شد                  
راست نه تنها همان فشار محدود          
عليه جمهورى اسالمى را                         
برداشت بلکه در تالقى هاى                    

در .  مهمى دست را به رژيم باخت     
اين اوضاع که تنها آلترناتيو                    
جامعه راه حل چپ و کمونيستهاى      
کارگرى بودند، ما شاهد رشد                 
اعتراضات به زبان و ادبيات چپ       

سالهای اخير در                    .  هستيم
دانشگاهها و جنبش زنان و جنبش       
کارگرى اين چپ و سوسياليسم             

. است که مرتبا خودنمائى ميکند          
اما مسئله انتخاب چپ و اتکا به              
چپ بعنوان رهبر سرنگونى، و            
در افق وسيعترى بعنوان جريانى        
که آينده را شکل ميدهد، يک                    
سوال باز براى جامعه بود و                    

هنوز نه جامعه از        .  هنوز هست  
راست تماما دست شسته است و            
نه چپ توانسته است هژمونى                

فکرى و                  
  ۴صفحه 



   ۴صفحه  يک دنياى بهتر 

سياسى و صالحيت رهبری خود         
را در مقياسى که الزم است به                
ميان جامعه و بويژه طبقه کارگر         

هنوز انتخاب چپ و راست       .  ببرد
هنوز .  مسئله ای مفتوح است             

جدال برسر افق جامعه، افق                    
سرمايه دارى يا کمونيسم، و                    
انتخاب جريان و حزب بستر                   
اصلی اين افق به فرجام نهائى                

راست در     .  خود نرسيده است        
 ، رهبرى ،کليت خود با بحران افق    

و استراتژى روبروست و چپ              
مجددا اين امکان را دارد که                    
بازيگر اصلى و پرچم مقاومت             

رويدادهاى امسال در   .  جامعه باشد 
دانشگاهها و تحرک بيسابقه در             
جنبش کارگرى و يا مقاومت                   
جانانه زنان در مقابل موج                        

 نفيا و اثباتا             ،سرکوب خيابانى    
نخواستن اين حکومت و تقابل با           

اما .  زبان چپ را بنمايش ميگذارد     
اين روند شورانگيز تا تبديل شدن        
به يک حرکت قدرتمند اجتماعى          
که بتواند سياست را در ايران در         
مقياس وسيع و سراسری تحت              

در .  الشعاع قرار دهد فاصله دارد     
طرف ديگر کل کمپ راست، با            
تمام جناحها و جريانات و سنتهاى       
اجتماعى متفرقه اش، نه توانسته         
اند جامعه را به کم راضى کنند و          
افق شان را تسرى دهند و نه                     
توانسته اند به خود بعنوان جريان        
و آلترناتيوی معتبر در مقابل                   

بنابراين .  رژيم اسالمى شکل دهند   
هنوز هم انتخاب سياسى مردم و           
هم راه حلهاى چپ و راست و هم          
پرچمی که با آن بايد رژيم                          
اسالمی را انداخت موضوعی باز      

 . و مورد جدال است

  

اما ديدن رويدادهای سياسی ايران      
و در اين بحث مشخص ما                         
بررسی جدال چپ و راست،                   
بدون ديدن و توضيح تاثيرات                 
سياستهای منطقه ای و جهانی بر         
اوضاع ايران و نيروهای سياسی،     
تصويری يک بعدی و ناقص                  
است که به نتايج غلط منجر                      

اجازه دهيد کمی اين               .  ميشود
موضوع را بشکافيم و به بحث و          

 11کمی پيشتر، با واقعه      .  ميکند
سپتامبر که جواز حرکت مجدد         
ماشين عظيم ميليتاريستی و                
تروريسم دولتی را صادر کرد،       
آمريکا حکومت خود ساخته               

آنهم .  طالبان را سرنگون ميکند     
به دليل دست درازى بن الدن و         
طالبان و تروريسم اسالمی به            

اما در پس     !  مناطق غير مجاز    
سرنگونی حکومت اسالمى               
مطيع نشده طالبان، جمهورى            
اسالمى افغانستان را شکل                  

اخيرا در انتخابات ترکيه    .  ميدهد
برخالف سياست هميشگی                  
آمريکا و غرب در دفاع از                   
سکوالريسم ارتشی و پاگونی،         
به هزار زبان و اعمال فشار                
رسمی و غير رسمی از حزب           
رفاه و توسعه اردوغان حمايت         

در فلسطين و لبنان دنبال      .  ميکند
دولتهائی متشکل از اسالميون و      
ناسيوناليستهای طرفدار غرب         

در پاکستان فشار را روی     .  است
مشرف برای ساختن با اسالميها      

در کشورهای  .  تشديد کرده است  
عربی منطقه بويژه عربستان و        
مصر تالش ميکند با فشار                    

نقشی مهمتر به         "  دمکراسی"
اخوان "  ميانه رو     "جريانات      

بطور کلی جهت    .  المسلمين دهد 
سياست آمريکا در نظم نوين               
جهانی و استراتژی خاورميانه         
ای آن، اسالم و جريان اسالمی         
رام شده و نزديک به منافع و               
سياستهای آمريکا يک جريان           
مطلوب است که در کنار                       
قوميتهای تازه از تاريکخانه               
تاريخ کشف شده، ماتريال                    

اين .  حکومتی را تشکيل ميدهند     
حتی اگر مشخصات          –پديده    

موقتی دوره ای باشد که دنيای           
سرمايه داری يک روند جدال           
برسر رهبری و تعريف مجدد           
حوزه های نفوذ سياسی و                      

 -اقتصادی را از سر ميگذراند          
با آلترناتيوهاى حکومتى                       
بورژوازى جهانى در دوران            

. جنگ سرد تفاوت اساسى دارد       
بازتاب اين تغييرات در خود               
اروپای قاره و آمريکای شمالی        
را در حضور اسالم و مذهب             
در ارکان سياسی و اداری و                

به .  آموزشی جامعه ميتوان ديد      
همين اعتبار موضوع حجاب در     
فرانسه، و يا ايجاد مدارس                    
مذهبی در انگلستان و کانادا و            
آلمان، و کشمکش با اسالميون          

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

 سوال اصلی برگرديم؛ 

 

در سطح جهانی و در سالهای بعد            
از جنگ سرد تغييرات زير و رو            
کننده ای صورت گرفته است که              
مهر خود را بر هر تحول سياسی             
در هر گوشه جهان و به اين اعتبار         
به نيروها و آکتورهای فعاله                        

کمونيسم کارگری   .  سياست ميکوبد  
بايد تاثير اين تغييرات را بر                        
موقعيت نيروهای سياسی در                     
صحنه مبارزه طبقاتی در ايران               
ببيند و در تعيين سياست و تاکتيک         

يک وجه اين    .  خود در نظر بگيرد     
تغييرات در سياست جهانى مسئله          
مطلوبيت و عدم مطلوبيت                            
رژيمهای مورد نظر امريکا در               
کشورهائی مانند ايران، و به اين              
اعتبار تغييری است که در موقعيت       
سنتهای سياسی اپوزيسيون راست         

برخالف دوران جنگ   .  ايجاد ميکند 
سرد که الگوهای حکومتی و                      
سياسی در متن معادله جهانی شرق       
و غرب تصوير روشنی داشتند، و         
مثال برای مردم در کليات خود                  
معلوم بود رژيم طرفدار آمريکا در       
ايران چه خصوصياتی دارد،                    
امروز کل اين موضوع به هم                     

ما امروز با وضعيتى     .  ريخته است 
مواجه هستيم که سرمايه دارى                  
جهانی الگوهاى حکومتی قديمى تر      
و کالسيک تر طرفدار غرب در              

. دوره جنگ سرد را تجويز نميکند       
يا دستکم در متن جدالى که برسر             
شکل دادن به آرايش اقتصادى و              
سياسى و ايدئولوژيک دنياى بعد از       
جنگ سرد ميان قدرتهاى سرمايه           
دارى در جريان است، نميتواند                
الگوهاى کالسيک تر را تجويز               

به تغييرات سالهای اخير در          .  کند
منطقه خاورميانه و به اصطالح              

. کانونهای بحران در دنيا نگاه کنيد        
آمريکا در عراق حکومت شبه                  
سکوالر و جنايتکار صدام را                    
سرنگون ميکند اما نظامى مبتنى بر      

" آزادی عمل مردم  "و  "  دمکراسی"
با همان روايت خودشان را سرکار        

بلکه بجای حکومت         .  نمی آورد    
ناسيوناليستی و فاشيستى صدام                
جمهورى اسالمى عراق را سرهم         

۴۴شماره   
و فعال شدن ديگر دستگاههای               

اين .  مذهبی امرى تصادفى نيست     
جدال سکوالريسم دولتی و تحجر        

پس لرزه های          .  مذهبی نيست    
تغييراتی است که کمابيش                         
هرگوشه جهان بخود ميبيند و                 
سيمای جوامع امروز را تماما                

مبارزه با        .  "دگرگون ميکند       
ظاهرا بايد به مقابله با       "  تروريسم

جريانات اسالمی و پايگاههای              
اما به ميدان دادن    .  آنها منجر ميشد  

به اسالم پاستوريزه و تقابل با                  
مدرنيسم و سکوالريسم و برابری       
طلبی و نفی حقوق مدنی مردم                

در بريتانيای     .  منجر شده است        
کبير آقاى تونى بلر و آبروی                    
ليبريسم انگلستان براى مقابله با            

و "  تروريستهاى فاندمانتاليست    "
 پروژه تربيت      ،تروريسم اسالمى  

آخوند و امام دانشگاهى و مسلط            
را تجويز    "  اسالم ميانه رو     "به   

عليرغم بن بست و شکست     .  ميکند
پست مدرنيسم در جامعه اما                     
ديدگاههاى پست مدرنيستى و در         
اينجا استفاده بورژوازى از                     
جريانات و آکتورهاى اسالمى و          
مذهبى و قومی در سياست به يک        
مشخصه استراتژيهاى سياسى و          

. منطقه اى و جهانى تبديل شدند            
اين بنوبه خود سير بازگشت،                  
واپسگرائى فکرى و فرهنگى،             
نقض حقوق مدنی، روند دی                    
سکوالريزه شدن جوامع، و ايجاد        
يک صفبندی برای تقابل با اردوی 
سکوالريستها و مدرنيستها و                  
برابرى طلبان و کمونيستها را               

تاثيرات اين    .  بدنبال داشته است      
تغييرات را در آمريکاى التين هم        

اينجا جناح   .  ميتوان مشاهده کرد     
چپ تر اين خط در شکل دادن به           
روندهای سياسی نقش ايفا کرده            

جريانات سابقا چپ و عمدتا     .  است
متکى به مشى چريکى و                            
مائويست و يا طرفدار اردوگاه              
سابق شوروى، با اتخاذ                               
سياستهائى که عمدتا با خطوط پسا      
مارکسيسم نزديکى دارند، بنوعى      
ادعاهاى سابق و قديمى خود را             
کنار گذاشتند و در تالش براى               
سرپا ماندن و گرفتن سهم خود از         
استثمار کارگر در بازار داخلى            
در هماهنگى با سياستهاى جهانى        

نزديکى اورتگا و چاوز و      .  هستند
کاسترو به رژيمى مانند جمهورى      
اسالمى تنها متکى بر محدوديت           
افق آنتى امپرياليستى و                               

ناسيوناليستی 
  ۵صفحه 



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

جهان سومی اين جريانات نيست،       
اين افق عليرغم اينکه تابلويش              
هست اما محتوايش ديگر وجود            

آنتى امپرياليست و   .  خارجى ندارد 
ناسيوناليست جهان سومى ديروز،    
فدراليست و پسا مارکسيست و              
پست مدرنيست و قوم پرست و              
ضد کمونيست امروز و چرخ                
پنجم ماشين جنگى آمريکا و نسخه    
های بانک جهانی و استراتژيهاى       

آنهائی .  دولتهاى غربى شده است      
که آيدول ديروزيشان کاسترو و           
چگوارا و اورتگا و امثالهم بود و         
امروز از محجبه شدن خانم                     
اورتگا و چفيه بستن آقای دانيل             
اورتگا در بارگاه احمدی نژاد                
بخشم آمدند، همينطور آنهائی که         
اين موضوع را محمل حمله به              
کمونيستها در ايران کردند، هر            
دو بقايای يک اردو هستند که                  

. ديرزمانی است تمام شده است            
اولی ها در نستالژی غرق اند و             
آمريکای التين را مانند سه دهه            
قبل و فريز شده ميبينند و دومی              

چرخش "  حقانيت"ها دارند              
سياسی شان به طرف بازار را در       
متن فروپاشی بلوک شرق توجيه         

اما اين روندها      .  عوامانه ميکنند  
همه تاثيرات و بازتاب تغييرات            
جهانی بر نيروها و بسترهای                 
سياسی در جوامع مختلف است که     
ايران هم جزئی الينفک از آنست         
و به اين اعتبار بايد در محاسبات          
سياسی و شناخت و موقعيت                    

نفس اينکه   .  نيروها ملحوظ شود     
در افغانستان و عراق بعد از                    
تحوالت شاهى برسر کار                         
برنميگردد و يا در ايران ميراثدار      
تاج و تخت ادعائى ندارد و جامعه       
مدنى چى ميشود، نفس اينکه                   
طرفداران دو آتشه بانک جهانى و      
ناسيوناليسم ايرانى و حمله به                 
ايران به اردوى اصالح طلبان و          
جمهوريخواهان ميپيوندند و يا               
سياستهائى مشابه را اتخاذ ميکنند،     
نفس اينکه جمهوريخواه شرق زده     

اسالمى بيشتر خود را      –و ايرانى   
با سياستهاى امروز غرب                        
سازگار ميکند، و باالخره نفس              
اينکه کل اين اردو عليه کمونيسم          
و برابرى طلبى و مدرنيسم و                  

شود، نيروهائى از جنس                       
سوسيال دمکراسى جديد و                   
سکوالرهاى نيمبند مانند                       
جمهوريخواهان و مليون تا فرقه     
هاى نيمه اسالمی باد زده                      

بنابراين اگر ميتوان         .  ميشوند
نتيجه گرفت که در استراتژی            
امروز آمريکا، ظرفيتها و                    
همخوانى بيشترى در سازش با        
اسالم سياسى در ايران و تحميل       
تغييراتى کنترل شده به آن وجود      
دارد تا تمايل به سرنگونى و               
تقابل خصمانه با آن، آنوقت کل         
اپوزيسيون راست، دستکم                  
سرنگونى طلبانشان برای                    
انطباق خود با سياستهای                       
آمريکا، سياست شان در قبال             
سرنگونى جمهورى اسالمى             

به همين اعتبار        .  تغيير ميکند   
تاثيرات اين واقعه به جنبش                 
سرنگونى اينست که در سير              
حرکت خود دچار وقفه ها،                  
بعضا انتظار، و نهايتا تجزيه و         

بنابراين بايد  .  پالريزه شدن رود   
ما تاثير تغييرات در سياست و           
استراتژيهای جهانی را بر                   
نيروهای دست راستی در                    
اپوزيسيون، و به همين اعتبار           
به تغيير سياست آنها در قبال               
جنبش سرنگونی، در تحليل اين       

اما به   .  جنبش در نظر بگيريم        
 سوال اصلی برگرديم؛ 

 

تا به جنبش سرنگونى و تمايل            
مردم ايران براى نفى اين نظام          
منحوس مربوط است، اين                    

 ٨ظرفيت و اين خواست بعد از        
 تير  کاهش      ١٨سال از گذشت      

چه بسا اين ظرفيتها    .  نيافته است 
در اشکال و خواستهای متعين           

چرا .  تری تقويت هم شده است        
 سال طول کشيده        ٨اين جنبش     

است؟ نه مردم و نه نيروهاى              
سياسى جدى وعده اى مبنى بر          

. روز سرنگونى نداده بودند               
جامعه در پله ای ايستاده است و        
برای عبور از اين پله بايد به               
چشم انداز ملموسی مسلح شود          
و ظرف سازماندهی و مغز                 
رهبری کننده برای پيروزی بر        

. ارتجاع اسالمی داشته باشد              
موضوع اساسى اين جنبش بعد         
از تحوالت منطقه ای و جهانی          
و تاثيرات آن بر اپوزيسيون و            
صفبنديهای سياسی، اينست که         
چه نيروئى قادر است رهبرى           

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

سوسياليسم به يک زبان واحد سخن       
ميرانند، همه بيانگر بازتاب اين               
تغييرات جهانی در سياست و                     
موقعيت اپوزيسيون راست در                  

 . ايران است

 

معنى اين حرف اين است که بحث          
، اگرچه نميتوان در     "خطر جنگ "  

عالم سياست صد در صد آنرا                     
منتفی شده اعالم کرد، دارد به يک         
بحث پيش و پا افتاده ژورناليستى و        
بحثی در قلمرو پروپاگاند تبديل                

يک نتيجه واقعی اينست که      .  ميشود
قرار نيست آمريکا برای سرکار             
آوردن يک دولت سکوالر و                       

به جمهورى اسالمى    "  دمکراتيک"
حکومت .  حمله و آنرا سرنگون کند     

فعلی در ايران، الاقل از نظر                      
آمريکا، نوع جاافتاده تر و حتى                
پيشرفته ترى از آنچه است که در            
عراق و افغانستان طی سه جنگ             

به عبارت ديگر        .  سرکار آوردند   
آمريکا و غرب دنبال سرکار                      
آوردن جريانات راست پرو غربى        
و سکوالر نيستند، بلکه دارند با                
کارت اسالم سياسى و قوميت بازى      

آمريکا و غرب دنبال                .  ميکنند
احياى ارزشهاى مدرن و ليبراليسم       
کالسيک و مدلهاى حکومتى مبتنى       
بر دمکراسى پارلمانى نيستند،                 
دنبال جوامع مينياتورى، دنياى چند      
ارزشى و چند فرهنگى، و مدلهاى         
حکومتى متکى بر مذهب و اسالم           

اين جريانات  .  سياسى و قوميت اند     
و اين جهتگيرى با سياستهاى                     

. امروز غرب بيشتر خوانائى دارند      
اين جريانات امکان بيشترى براى         
مقابله با کمونيسم و عدالت خواهى         
سوسياليستى و تمايالت مدرنيستی        

بى افقى  .  و حقوق جهانشمول دارند    
راست پرو غرب در ايران تنها                 
محصول شکست سياستهاى                       
مشخص اش در قلمرو سياست                  

 بلکه يک پايه مهم اين      ،ايران نيست 
شکست تغيير مکان و جايگاه اين            
نيرو در معادالت سياسى دنياى                

ترديدى نيست هر        .  امروز است   
زمان که سوسياليسم کارگرى بتواند     
در جامعه ايران به يک جريان                  
مطرح و نيرومند اجتماعى تبديل            

۴۴شماره   
اين جنبش را در يک مقياس وسيع       

اين .  و تعيين کننده بدست گيرد            
رژيم در زندگی روزمره و تفکر         
و تمايالت اجتماعی و فرهنگی             
مردم، وصله ای ناجور، پديده ای        

اگر از    .  مزاحم و تحميلی است         
قشر معينی از صاحبان قدرت و           
کسانی که اين رژيم نماينده حفظ            
منافع و امتيازات سياسی و                       
اقتصادی آنهاست بگذريم، کسى          
آينده اش را با اين رژيم گره نزده          
است و در سيماى جمهورى                     
اسالمى جريانى رو به رشد را               

نه بورژوازى ايران             .  نميبيند
بطور کلی چنين تصويرى دارد و       

نه جنبشهاى رفع    .  نه طبقه کارگر   
تبعيض و عدالتخواهانه فکر                   
ميکنند با وجود اين رژيم تغييراتی     
به نفع مردم ميسر است، و نه                   
بخشهای مختلف حکومت براين           
باورند که تداوم زدن و کشتن و              
گرسنه نگهداشتن مردم ميتواند             
تضمينی استراتژيک برای بقا               

مسئله اساسى هنوز       .  نظام باشد   
نيرو و جريانى رهبر و سازمانده         
است که قادر باشد اعتراض و                
نخواستن مردم را به حرکتى زير        

جريانى که  .  و رو کننده تبديل کند      
اعتماد به چپ و راه حل چپ را             
در مقابل کل راست احيا کند و                
کمونيسم و کارگر را در محور              
پيروزى بر ارتجاع اسالمی قرار        

بطور خالصه، جمهورى         .  دهد
اسالمى همان پديده شنيع و                        

مردم کماکان     .  سرکوبگر است    
. آرزوى رفتن اين رژيم را دارند         

نسل جديدى از مردم، که حتى در         
ماجراى دو خرداد دخيل نبوده               
است عليه اين رژيم است و آن را          

زنان برابرى و رفع          .  نميخواهد
اکثريت جامعه   .  تبعيض ميخواهند 

در گرداب فقر و فالکت گرفتار             
شده است و پيامدهای اجتماعی              
فقر هر روز در اشکال حادتری            

بحرانهاى داخلى و     .  بروز ميکند  
منطقه اى و بين المللى رژيم                     
فرجامی نيافته اند و بخشا تعميق           

بنابراين نخواستن و   .  هم شده است  
اعتراض و مبارزه طبقه کارگر            

سوال اينست  .  را بايد فرض گرفت   
که کدام راه حل واقعی و متکی به         
اهدافی ملموس و مادی قادر است        
با اين اعتراضات اجتماعی جوش      

سوال اينست که چگونه         .  بخورد
بايد رهبرى سياسی اين جنبش را         

سوال اينست که           .  تامين کرد     
چگونه اين             

  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

ظرفيتهاى عظيم نفرت از رژيم            
اسالمى سرمايه داران، ميتواند به      
عروج پرچم و آلترناتيو کارگرى        

جنبش سرنگونى      .  منجر شود     
عموما و جنبش کارگری                           
خصوصا نياز به حزب رهبر و            

بدون چنين  .  حزب سازمانده دارد   
حزبى و بدون افق اجتماعی                     
روشن در راس اين جدال، کل                

. تالشهای تاکنونی هدر ميرود              
جمهورى اسالمى خودش نمى              

 با فراخوان سرنگون                        ،افتد
 بايد نيروئى سرنگونش          ،نميشود

 . کند

 

همينطور بررسی شيوه حرکت            
مردم و درک روانشناسی توده ای      
در مواجهه با رژيم اسالمی                     

اگر دقت کنيد   .  فاکتور مهمی است  
ميبينيد مردم بى گدار به آب                      

محاسبات ريزی را             .  نميزنند
سطح باالئى از       .  ملحوظ ميکنند   

. هوشيارى سياسى بروز ميدهند         
همه اينها منعکس کننده يک تلقی         
و ارزيابی زمينى از تناسب قوا با        

مردم از     .  رژيم اسالمى است         
رژيم منزجرند اما خودکشی                   

امرى که به          .  سياسی نميکنند    
اشتباه در نگاه برخى با                                
سرخوردگی و ياس مردم، عقب          
افتادن سرنگونى و يا  نااميدی از         

بنه نظر  .  سرنگونی ترجمه ميشود  
من کسانی که زنده و مرده بودن           
جنبش سرنگونی را، صرفا از              
نقاط عطف تحرک اين جنبش و            
مثال در وجود و عدم وجود                       
تظاهراتها و اعتراضات گسترده         
نتيجه ميگيرند، درک و تلقی                   
درستی از مکانيزم اعتراض                  
اجتماعی و طبقاتی بطور کلی و           
درک مشخصی از مکانيزم جنبش     

با اين متد        .  مورد بحث ندارند       
ميتوان مبارزه طبقاتی را در                   
فقدان اعتصابات کارگری منکر          

مردم در يک تالش خودآگاه        !  شد
و جمعی در مقابل حکومت                      

نخواستن .  اسالمی مقاومت ميکنند  
مردم و رابطه خصمانه شان با              
جمهوری اسالمی يک فرض و            

مسئله اينست که            .  داده است     

توسط ناسيوناليستهاى اصالح          
طلب، و يا حتى سرنگونى                    
توسط مبارزات مردمى و تحت        
هژمونى سياسى جريانات                    
طرفدار مشى چريکى يا در                 
جنگ نظامى و توده اى صورت  

اشکال متفاوتى که    .  گرفته است 
نهايتا قدرت سياسى در ميان               
طبقات دارا و جناحهاى مختلف        

اينکه .  آن دست بدست شده است     
سنتا و در ديدگاههای رايج                   

و سنتهای   "  سوسياليسم موجود "
غير کارگری، بيشتر اين نوع            
تحوالت و به دالئل سياسی                   

ناميده شده  "  انقالب"جانبدارانه،  
يا نه، در ماهيت اين گونه تحول        

. سياسى تفاوتى ايجاد نميکند              
روشن است که مطلقا بحث ما            
اين نيست که از ته تاريخ به                  
تحوالت نگاه کنيم و مطابق                  

. جداولی ذهنی حکم صادر کنيم       
روشن است که تحليل زنده و              
مارکسيستی از هر تحول                      

 متکى به چهارچوبهای       ،سياسی
تاريخی و مقدورات اجتماعی و       
طبقاتی همان تحول و دوره                 

بحث برسر متد و        .  معين است  
نگرش برخورد به تحوالت پيش     
رو و استنتاج سياست و تاکتيک       

. کمونيستی و دخالتگرانه است        
بايد ميان سرنگونى و انقالب و         
سرنگونى انقالبى تفاوت قائل           

بويژه امروز که عده اى            .  شد
نارنجى "  انقالبات"دوست دارند   

و رنگی و اصطالحا مخملی را        
به "  جنبش انقالبى  "نيز بعنوان     

مردم بفروشند و از انقالبات               
کالسيک و کارگری با عنوان            

؟ الزم به          !ياد کنند    "  کودتا"
تفحص سياسى عجيبى در اين           

اين کشمکشها      .  موارد نيست     
ادامه جدالهاى به فرجام نرسيده        

هر آدم   .  دوره جنگ سرد است      
بى غرضى ميداند که اين ها                
حاصل پروژه هاى کار شده                
مراکز استراتژيک آمريکا و             
دول غربى است که توسط                    
سفارتخانه ها و گروههاى حرفه      
اى جاسوسى و ويژه هدايت                 

مردم نقشى به معنى            .  ميشود
اعمال اراده در اين تحرکات               
ندارند و آنجا هم که وارد صحنه       
ميشوند، عمدتا از ماهيت                      
موضوع و اتفاقى که دارد مى            

ريموت .  افتد اطالع ندارند            
کنترلى از حضور مردم براى           
ايجاد جابجائى هاى مورد نظر          

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

کمونيسم بايد بجای تبئين صرف              
رابطه مردم و رژيم، بدوا اين                    
نخواستن را برسميت بشناسد،                  
آگاهانه اين نخواستن را از آن خود         
کند، و نقد و افق خود را در متن                 
تحکيم رابطه با مردم و طبقه                       
کارگر به نقد و افق جامعه تبديل                

در پس اين اوضاع نياز تحکيم      .  کند
رابطه کمونيسم و جامعه، تسخير            
مکانيزمهای اجتماعی قدرت، تامين    
رهبری و برافراشتن پرچم مقاومت     
صد چندان تاکيد ميشود و نه تفسير         
رابطه مردم با رژيم و نتيجه گرفتن       
عقب افتادن سرنگونی و يا مرگ            

 !    جنبش سرنگونی

 

آيا ترم جنبش       :  يک دنياى بهتر      
سرنگونی و جنبش انقالبی به يک          
پديده اشاره دارند؟ اگر خير تفاوت         

 شان چيست؟

 

 خير اينها يکى          :سياوش دانشور   
جنبش انقالبى جنبشى با            .  نيستند

. اهداف و سياستهاى انقالبى است          
جنبشی متکی به افق هژمونيک               
انقالبی و رهبری انقالبی و                         

اينکه گره   .  روشهای انقالبی است     
گاه و سوال محوری سياست در هر       
جامعه و جنبش انقالبی اش چگونه        
ترجمه ميشود، موضوع جداگانه            
ای است و در هر دوره و در هر               
جامعه ای که وارد انقالب و دوره           

جنبش .  انقالبی ميشود فرق ميکند       
سرنگونى اما جنبشی برای نفی و           

. سرنگونی دولت معينی است                   
جنبش .  هدفش سرنگونی است           

سرنگونی ميتواند در شرايطی و با        
فرض حضور موثر اجتماعی و              
سياسی طبقه کارگر و نيروی                     
انقالبی، به يک جنبش انقالبى و               

ميتواند .  يک انقالب متحول شود         
جنبش سرنگونى بماند اما با                        

. هژمونی افقى راست و ارتجاعى         
موارد زيادى از تحول سياسى در           
تاريخ معاصر جهان وجود داشته            
اند که رژيمهاى سياسى سرنگون           

سرنگونى توسط جناحى از        .  شدند
حاکميت و ارتش، کودتاهاى درون       
و بيرون حکومتى، سرنگونى                   

۴۴شماره   
همانطور که گفتم     .  استفاده ميکنند  

انقالب و  "اين تحوالت را نوعى        
با "  جنبش انقالبى مسالمت آميز        

. پسوندى رنگى نامگذارى کردند       
ميگويند انقالب مخملى؛ چون                
ميخواهند نگويند کودتاى جناح             
پروغربى در مقابل جناح مثال               
پرو سويت سابق در فالن کشور،        
و يا کودتاى آمريکائيها عليه منافع      
فرانسه و جريان اسالمى معينى            

خوب اين جنبشى   !  در فالن کشور  
ارتجاعى با اهدافى ارتجاعى است     

گذاشته "  انقالب"که نام خود را          
است و درک عامه مردم هم از               
انقالب همان نيست که                                  

در حقيقت      .  مارکسيستها دارند     
اينها هم نوعى سرنگونى و دست         
بدست شدن قدرت سياسى و ايجاد        
تغييراتى در آرايش حکومتى به            
نفع بخشهائى از سرمايه دارى               

نوعى سرنگونى و کودتا          .  است
است که معموال توسط نيروهاى           

. دست راستى صورت ميگيرد             
نوعى ديگر از سرنگونى هم                   
داريم که در آن فاکتور دخالت                 
مردم و صف مستقل نيروهاى               
اجتماعى و طبقاتى در آن عليه               

. وضع موجود روشن است                     
جنبشهائى که عليه اختناق و                     
سرکوب و بى عدالتى و براى                 
آزادى و برابرى شکل ميگيرند و        
سرنگونى قدرت دولتى محصول        
مرحله مشخصى از اين مبارزه            

سرنگونى ميتواند در              .  است
وضعيتى حادث شود اما انقالب            
در جامعه شروع نشده باشد و يا             
برعکس جامعه آبستن تحول                   
انقالبى باشد و در متن                                  
کشمکشهاى اجتماعى و طبقاتی           

ايندو .  حکومت سرنگون شود          
ضرورتا و به لحاظ تئوريک به            
هم چفت نشده اند و برعکس                     
اينگونه نيست که سرنگونى                    
پروسه اى کامال مستقل است و              
انقالب پروسه اى کامال مستقل              

تماما موضوع اينست که         .  ديگر
سير کشمکش طبقاتى و تحول                
سياسى در يک جامعه بحرانى               

موقعيت نيروها و      .  چگونه است  
جنبشهاى درگير در اين تحول               

. سياسى به چه ترتيب است                      
هژمونى فکرى و سياسى اين                 
جنبشها در جامعه چه فرجامى               
يافته و همينطور جامعه بطور               
کلى رو به کدام آلترناتيو سياسى و       

. اجتماعى سمتگيرى کرده است          
انقالب يک           

  ٧صفحه 



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

واقعيت اجتماعى است که وقوع          
آن توسط نيروى انقالبى صورت        
نميگيرد، انقالب امرى ارادى               

مذهبی "  ده فرمان   "نيست، يک       
نيست، انقالب يک مکانيزم                     
اجتماعی برون رفت از بحران             
سياسى است و نيروهاى درگير            

تالش   -چپ و راست     -در انقالب 
ميکنند مهر خود را به فرجام آن            

اين امرى ممکن است که          .  بزنند
سرنگونى جمهورى اسالمى نقطه     
شروع انقالب در ايران باشد که           
تقابلهاى واقعى اجتماعى و                      
طبقاتى برسر ترسيم سيماى                    
اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران     
را به موضوع و محور جدال                  

و يا ممکن است           .  تبديل ميکند   
جمهورى اسالمى در اثر يک                
مجموعه تناقضات و کشمکشهاى       
درونى و درجه اى از اعتراض و       
فشار مردم مضمحل و عمال                    
سرنگون شود اما هنوز نيروئى            
که قادر به جمع کردن اوضاع                
باشد و سرنگونى را به پيروزى           
طبقاتى خود ترجمه کند موجود             

بهترين حالت براى                .  نباشد
کمونيسم کارگرى سرنگونى                 
جمهورى اسالمى توسط يک                 
انقالب کارگرى و برقرارى                   
فوری يک جمهورى سوسياليستى     

امرى که ما آگاهانه براى          .  است
اما اين حالت       .  آن تالش ميکنيم     

مطلوب ما، ضرورتا تنها حالت           
محتمل نيست و کمونيسم و جنبش        
طبقاتى ما را در قبال سير پيچيده          

 . تر اوضاع بى وظيفه نميکند

 

کار ما اينست که در صف اول               
نماينده .  سرنگونى باشيم             

سرنگونى خواهى و سرنگونى             
نماينده نه عميق . طلبى مردم باشيم

نماينده .  به اوضاع موجود باشيم       
متشکل و متحزب تمام کسانى                
باشيم که در سيماى ما سرنگونى         
جمهورى اسالمى و آرزوهايشان       

ما بايد نماينده سلبيت        .  را ميبينند  
کمونيستى از وضع موجود و                 
متحد کردن و متحد نگاه داشتن              
مردم در صحنه سياسی باشيم و            
در روند سرنگونى نيروى کافى          

اصلى روند سرنگونى جمهورى    
اگر يادتان باشد      .  اسالمى است  

سرنگونى رژيم شاه وقتى                     
مسجل شد که اعتصاب نفت و            
اعتصابات کارگرى اوج گرفت       
و عمال جنبش اعتصابى و                    
تظاهراتى و شهرى موقعيت و          
قدرتى يافت که رژيم شاه در               

وزن طبقه  .  مقابل آن ناتوان ماند   
کارگر در تحوالت سياسی و              
اجتماعی بدوا برميگردد به                 
مکانى که در اقتصاد سياسى              

اينجا کميت طبقه      .  جامعه دارد  
کارگر بی اهميت است و جايگاه      
راه حل کارگری از نسبت                    
اکثريت و اقليت جمعيت                         
کارگران در جامعه نتيجه                     

همانطور که                .  نميشود
بورژوازی هميشه اقليتی ناچيز       
است و راه حل دست راستی در        
اذهان جامعه به اين فاکتور                  

با اينحال در         .  ارجاع نميکند    
ايران امروز اکثريت عظيمی از     
طريق فروش نيروی کار و                 
خالقيت خود در قبال مزد                     
زندگی ميکنند و به اين اعتبار            
طبقه کارگر جايگاه اجتماعی            
مهمی در هر تحول سياسی                  

مبارزه کارگری در ايران     .  دارد
مستقيما سرمايه داری و دولت          
مدافع سرمايه را به مصاف                 

اعتصاب دانشگاهها       .  ميطلبد
صد البته مهم هستند و فضاى             
سياسى را تحت تاثير قرار                   
ميدهند، اما مخل امنيت و سود           

کارگر وقتى در   . سرمايه نميشود 
مقياسی قابل توجه ماشين را               
خاموش ميکند و وارد اعتصاب       
ميشود مهمترين مرکز و قدرت        
طبقه حاکم و دولت شان را                   

با اينحال  .  هدف قرار داده است     
کارگر بعنوان يک طبقه وقتی           
ميتواند در روند سياسی و جهت       
انتقادی جامعه نقش محوری ايفا      
کند که با پرچم مستقل خود و به         
عنوان رهبر جامعه و برای                 

در .  آزادی جامعه قد علم ميکند       
فقدان اين آمادگی سياسی و                   
تشکيالتی و در فقدان حضور            
کارگر بعنوان يک طبقه در                 
قلمرو سياست سراسری، جنبش     
کارگری يک بار ديگر سند                 

. بردگی خود را امضا ميکند              
کمونيسم کارگری هست تا                   
نگذارد کارگر به عنوان يک              
طبقه و يک جنبش اجتماعى،             
نيروى هيچ جنبشى غير از                  

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

براى انقالب کارگرى و کمونيستى       
کمونيسم کارگرى اگر      .  بسيج کنيم  

بتواند خود را به سخنگو و نماينده           
نخواستن مردم تبديل کند و جنبشها         
و افقهاى اجتماعى راست را به                 
حاشيه براند، اگر ما بتوانيم                          
سرنگونى را تحت پرچم چپ                     
صورت دهيم، بسيج طبقه کارگر و       
نيروى عظيم مردم حول سوسياليسم     
و انقالب عليه سرمايه دارى امرى        

برخالف .  کامال ممکن است               
نيروهاى دست راستى و سرنگونى      
طلبان موسمی مدافع پنتاگون، ما             
بايد براى ايجاد و سازماندهى                    
اشکال ديگرى از تحول سياسى               

وضعيت .  تالشمان را متمرکز کنيم     
ميتواند مردم . ميتواند تماما فرق کند 

در صحنه سياست حضور داشته             
باشند، سياست و شعارهاى مستقل         
خود را مطرح کنند، حزب سياسى         
و تشکلهای توده ای شان را داشته           
باشند، با پرچم چپ در سرنگونى           
جمهورى اسالمى شرکت کنند و به       
سوسياليسم بعنوان يک آلترناتيو              

ما برای  .  ممکن و عملى نگاه کنند       
در نتيجه جنبش     .  اين تالش ميکنيم    

سرنگونى ميتواند متکى به                          
مکانيزمهاى همين جنبش و                         
باالترين سطح اعتراض و                           
راديکاليسم همين جنبش براى نفى         

. همه جانبه جمهورى اسالمى بماند      
واقعيت اينست که مستقل از                        
اوضاع و صفبندهای فعلی امروز،       
وقتی که سرنگونی به سوال روز            
جامعه تبديل ميشود و بحث قدرت           
و دولت به معنی مشخص تری                  
مطرح ميشود، نيروهاى زيادی               

. يک شبه سرنگونی طلب ميشوند          
مسئله اينست که اين جنبش با پرچم        
کمونيسم کارگرى در اين پروسه             
شرکت کند و ما برای اين لحظه به          

 . اندازه کافی آماده باشيم

 

وزنه طبقه کارگر   :  يک دنياى بهتر  
يا جنبش کارگری در جنبش                        

 سرنگونی چه ميزان است؟

 

 در سرنگونی مد      :سياوش دانشور 
نظر چپ جامعه، طبقه کارگر وزنه      

۴۴شماره   
. جنبش طبقاتى خودش شود                    

جنبشهاى طبقات ديگر و                            
بورژوازى هميشه تالش ميکنند          
کارگر را در چهارچوب جنبش            
اجتماعى خودش ضميمه کنند و            
تائيد کارگر را در روند سياسى             

امروز .  مطلوبشان داشته باشند        
راستهاى ايران طبقه کارگر را به       
نافرمانى مدنى، به قانونگرائى             
سنديکاليستى، به مبارزه مسالمت       

. آميز و غيره دعوت ميکنند                    
کارگر با اين افق هم ميتواند نقش          
وسيعى در جنبش سرنگونى مورد     
نظر راست داشته باشد اما به هيچ        

تنها کارى که          .  جائى نميرسد    
ميکند اينست که محمل و نردبان           
تحقق اهداف طبقاتى بخش ديگرى     

کارگر .  از بورژوازى ميشود          
بعنوان شهروند و بعنوان جنبش           
اجتماعى و بعنوان طبقه اجتماعى       
نميتواند خود را از روند تحوالت         

. سياسى در هر دوره منفک کند            
سوال اينست که چگونه بايد                     
کارگر با صف و پرچم مستقل                
خود در اين جدال شرکت کند و              
چگونه ميتواند نه فقط نيروى                  
جنبشهاى دست راستى و ضد                 
کارگرى نشود، بلکه خود در                  
محور سياست و نيروى رهبرى           
کننده و آزاد کننده جامعه قرار                

اينجا ميرسيم به نقش و               .  گيرد
وظايف کمونيسم کارگرى و افقى        

 . که دنبال ميکند

 

کارگر مانند هر شهروند جامعه            
ايران، و چه بسا بدليل فقرى که             
متحمل ميشود بسيار بيشتر، از              

. جمهورى اسالمى منزجر است         
طبقه کارگر در سرنگونى اين               
حکومت ضد کارگرى و دست              
راستى بشدت ذينفع است و بنا به          
مشخصات جامعه سرمايه دارى          
ايران و نقشى که در تحوالت                  
سياسى سه دهه اخير ايفا کرده                
است، جايگاه بسيار مهم و تعيين           

راستش اگر طبقه    .  کننده اى دارد   
کارگر در ميدان مبارزه براى                
سرنگونى حکومت کثيف اسالمى      
نباشد، شايد سرنگونى به معنى             
خاصى که از آن نام ميبريم و مد            
نظر مردم ايران است اساسا                    

هر سازش و بند      .  صورت نگيرد 
بستى ميتواند صورت بگيرد اما           
بدون حضور نيروى طبقه کارگر       
و مردم محروم که اکثريت آن                 

جامعه را                
  ٨صفحه 



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

تشکيل ميدهند، صحبت کردن از        
تحوالت سياسى مهم و رو به پيش       

طبقه .  حرف مسخره اى است            
کارگر نه فقط در جنبش                              
سرنگونى بلکه بعنوان يک جنبش      
و نيروى اجتماعى و طبقاتى، که         
راه حل سوسياليستى خود را                   
براى آزادى جامعه دارد و از                 
پيشينه سياسى و تاريخى کنکرتى       
در اذهان توده مردم برخوردار            
است، جايگاه تعيين کننده اى                   

تمام تالش بخش متحزب          .  دارد
کمونيسم کارگری اينست که                   
حضور کارگر بعنوان يک طبقه          
با پرچم مستقل طبقاتی و                             
کمونيستی اش را در تحوالت                 

 . سياسی تضمين کند

 

يکی از مباحث    :  يک دنياى بهتر   
درون حزب کمونيست کارگری          
بر سر استفاده از ترم جنبش                     

اين بحث به چه             .  انقالبی بود    
 مساله ای اشاره دارد؟

 

 جنبش انقالبی       :سياوش دانشور  
عنوانی بود که به سير استقالل              
اعتراض سرنگونی طلبانه مردم        
از بستر رسمی دو خرداد داده                

در تحليل اوضاع سياسی             .  شد
اينگونه تاکيد شد که مبارزه مردم        
عليه جمهوری اسالمی ديگر از           
چتری که دو خرداد فراهم ميکرد        

بعبارتی ديگر   .  مستقل شده است     
اگر قبال مردم زير پوشش قانونی        
دو خرداد و در متن شکاف باالئی       
ها، حرفشان را پيش ميبردند،                
ديگر با عبور از خاتمی اين                     

را کنار زدند و               "  چوبدستی"
مستقال عليه جمهوری اسالمی به        

اين روند البته            .  ميدان آمدند     
واقعيتی بود که در اعتراضات و         

اما .  شعارها خود را بيان ميکرد        
به اين معنا نتيجه گرفته ميشد که           
جنبش سرنگونی به چپ چرخيده        

" جنبشی انقالبی  "و ما امروز با         
به همين اعتبار        .  روبرو هستيم   

چشم انداز انقالب در ايران از                
. همين روند و تبئين نتيجه ميشد            

تاکيدات اوليه در اين بحث، قبل             

خواهی، به جنبش انقالبی و                
انقالب در جريان يا در حال                

به همين  .  شکلگيری ارتقا ميبابد   
اعتبار هم نيروی کمونيستی را         
راجع به احتماالت و نيروهای          
درگير ديگر در روند سرنگونی      
بی وظيفه ميکند، و هم                             
استراتژی انقالب کارگری؛               
يعنی تنها انقالبی که ما برسميت      
ميشناسيم و چشم به آن دوخته             
ايم را در هاله ای از ابهام                       

 .   ميبرد

 

واقعيت اما مستقل از اين دو                
معلوم .  ديدگاه خود را ديکته کرد    

شد که جنبش سرنگونی، يعنی          
اعتراض و نفرت وسيعی که              
مردم و طبقه کارگر عليه اين              

. رژيم دارند، سرجايش است             
اگرچه لحظات و تناسب قواهای      
مختلفی را تحميل کرده و يا به            
آن تحميل شده است و به اين                 
اعتبار اشکال حضورش تغيير         

نخواستن کرده است، اما نفس            
 و تالش برای     جمهوری اسالمی 

مقابله با آن سرجايش است و با          
وجود جمهوری اسالمی                        

اينکه اين      .  سرجايش ميماند     
جنبش به چه دورنما و افقی                  
راضی ميشود و يا در مراحل             
بعدی چه شمايل سياسی و                     
سازمانی را بخود ميگيرد، نه            
بحثی معرفتی و تحليلی و                      
تفسيرگرايانه بلکه مسئله ای               

به نظر من   .  تماما پراتيکی است  
عنوان جنبش انقالبی بطور کلی      

اما در اطالق      .  نادرست نيست  
آن به جنبش سرنگونی بطور             
کلی و ثابت فرض کردن آن که          
بطور تدريجی رشد ميکند و               
راست ديگر موضوعيت و                  
مطلوبيت خود برای مردم را از       
دست داده است، يک خوشبينی         
سياسی و از نظر تبئين روند               
اوضاع يک ديدگاه دترمينيستی       

ميتوان شرايطی را      .  خام است  
فرض کرد که اطالق جنبش                
انقالبی به سير حرکت و                        
اعتراض جامعه اطالقی درست      

شرايطی که     .  و مادی است         
تهاجم به رژيم اسالمی در تمام          

. منافذ جامعه شروع شده است          
نقد پيشرو و عمل سياسی سلبی         
و انتقادی به ارزشها و ارکان             

. قدرت رژيم همه گيرتر ميشود       
کارگر و سوسياليسم و نقد چپ          

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

از اينکه مستقال جنبش سرنگونی            
را بعنوان جنبشی انقالبی با                         
مشخصات خود ويژه اش تعريف و       
تبئين کند، پاسخ به بحثی بود که                
روند اوضاع را در جهت                              
سناريوهای قومی و احتمال                        
تغييرات در باال ميديد و به آمادگی          
سياسی و تاکتيکی برای حضور و          

. شرکت در اين پروسه تاکيد ميکرد      
از نظر من اين دو بحث، در                         
بنيانهای خود؛ تبئين های متفاوت و       
واحد ديدگاه و متدوولوژی چپ                
راديکال از جنبش سرنگونی و سير      
تحول سياسی و همينطور وظايف          
کمونيسم و حزب کمونيست                         

ديدگاه اول   .  کارگری از آن بودند       
از جنبش انقالبی و روند به چپ               
چرخيدن جامعه يک فتيش درست          
کرد و هر تحرک و نشانه                              
اعتراضی را قالبی و نمودی از                

. روند انقالبی در جامعه ميديد                  
ديدگاه دوم از دست باال پيدا کردن           
راست سخن گفت و هر تحرک در          

. جامعه را پروژه راست نام گذاشت     
ديدگاه اول جنبش سرنگونی را نه           

بلکه به     "  جنبش انقالبی   "فقط به       
بسط "  انقالب بخشا جاری      "خود    
ديدگاه دوم مرگ و قربانی               .  داد

شدن و شکست جنبش سرنگونی را       
اما ترم جنبش انقالبی و     .  اعالم کرد 

اطالق آن به جنبش سرنگونی،                 
صرفا در تقابل با ديدگاه ديگر                    

اين بحث ريشه             .  مطرح نشد      
اين تبئينی است   .  طوالنی تری دارد  

که چهارچوب و ديدگاههای رايج           
 را، عليرغم اينکه         57در انقالب      

، "اين دوره فرق دارد            "ميگويد     
قالبی خشک و يک         .  تعميم ميدهد  

بعدی را برای روند اوضاع ترسيم        
ميکند و الجرم به نوعی حتميت               

از جنبش انقالبی تا     .  سياسی ميرسد 
راه "  انقالبی که در جريان است         "

ما ميتوانيم وقوع          .  کوتاهی بود    
انقالب را يک احتمال جدی بدانيم           
اما وضعيت همين امروز را                       

وضعيتی انقالبی و انقالب     "بعنوان  
ازاين هم  .  تبئين نکرديم "  در جريان 

نتيجه نگرفتيم که راست همه چيز           
در اين  .  را برد و خورد و تمام شد         

بحث محتوا و ديناميزم حرکت و              
چهارچوب اجتماعی سرنگونی               

۴۴شماره   
به وضع موجود به بستر اصلی             
اعتراض عليه رژيم اسالمی تبديل     

برابری خواهی و          .  شده است    
جنبشهای رفع تبعيض محور بسيج     
و ظرف اعتراض و تشکل                       

. بخشهای مختلف مردم شده است        
سيمای سياسی جامعه را جنبشهای     
اعتصابی و انتقادی و برابری                
طلبانه در يک مقياس کلی تر                   

جدال با جمهوری     .  ترسيم ميکنند  
اسالمی نه صرفا جدالی برسر               
بود و نبود رژيم بلکه جدالی با                
فقر و فالکت و تبعيض و اختناق           
و آپارتايد است که چپ زبان گويا        

اين تصوير  .  و همه گير آن است       
جامعه .  يک جامعه انقالبی است       

ای که عبور از بحران سياسی را         
تغييرات ريشه ای ميداند و                        
جنبشهای درگير در آن ريشه ای          

دوره ای که    .  ميخواهند عمل کنند   
راست و قدرت فائقه نيز مجبور            
است با زبان چپ سخن بگويد و            

به .  به اين زبان به جنگ چپ بيايد      
چنين وضعيتی و جنبش آن ميتوان      
انقالب و جنبش انقالبی اطالق              
کرد و از حزب نماينده اين چپ             
ميتوان بعنوان حزب رهبر انقالب      

تمام بحث اينست که ما          .  نام برد  
هنوز در چنين موقعيت                               
شورانگيزی نيستيم و بايد به اين           

امروز کسانی که    .  موقعيت برسيم 
ميگويند جنبش انقالبی و انقالب           
هر روز دارد پيش ميرود، با                   
توضيح پديده تهاجم جمهوری                
اسالمی و احمدی نژاد بعنوان                
چکيده و جوهر آن در تناقضی               

چون اگر     .  مهلک بسر ميبرند        
جنبش انقالبی و چپ دست باال               
دارد و همزمان جنگ و حمله                 

است، الاقل اين     "  فوری"آمريکا   
جنبش انقالبی بايد بتواند با يک             
تهاجم جمهوری اسالمی و غرب         

چرا اين    .  را سرجايشان بنشاند       
جنبش انقالبی که هر روز                         
قدرتمند تر ميشود از بسيج جامعه        
در تقابل با تحجر و موج اعدام و           
حمله قرون وسطائی رژيم عاجز         
است؟ متقابال اگر جنبش                             
سرنگونی مرده است و قربانی              
توهمات خود شده و جمهوری                
اسالمی و راست برنده اين                        
اوضاع است، چرا رژيم و کل                
راست قادر به تثبيت موقعيت                 
برتر خود و تحميل يک سازش              

 ميانمدت به مردم را ندارد؟ 

 
  ٩صفحه 



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

واقعيات اجتماعی و سير حرکت         
و تالش مردم عليه حکومت                     

. اسالمی مغاير با اين احکام است       
نه مردم و طبقه کارگر و زنان و           
جوانان تسليم شده اند و شکست را     
پذيرفته اند و زمين را به                             
جمهوری اسالمی و راست                      
واگذار کرده اند و نه چپ و                       
انقالب و جنبش انقالبی در                       
موقعيتی است که سوسياليسم سر         

مردم کماکان اين    .  پيچ بعدی باشد   
رژيم .  اوضاع را نميخواهند            

کماکان در تحميل شرايطی                      
مطلوب از زاويه بقای خود به                

کشمکشهای .  مردم ناتوان است       
منطقه ای و جهانی با جمهوری             
اسالمی سيرهای متفاوتی ميتواند       

راست در حکومت     .  بخود بگيرد  
و بيرون حکومت در کليت خود،         
اگرچه در متن پيشروی و قربانی        
گرفتن از مردم زبان ضد چپ و           
ضد کارگری را دراز کرده اما              
هنوز نتوانسته افق خود را تحميل        

چپ و کارگر و جنبش نفی           .  کند
تبعيض اگرچه در اشکال روشنتر      
و متعين تری کار ميکند، مقاومت       
ميکند و نقد سوسياليستی خود را          
به جوارح اين نظام بسط ميدهد،           
اما تا تبديل شدن به زبان بستر                
اصلی اعتراض به جمهوری                 
اسالمی و يک تصوير اجتماعی و      
معرفه و مطلوب برای مردم در           

. ابعاد ميليونی فاصله زيادی دارد      
چه برای تبديل شدن به بستر                    
اصلی اعتراض عليه اين وضعيت     
و چه برای شکست راست و                    
جمهوری اسالمی، بايد گره گاهها      
و سواالت واقعی اين روند را                 
شناخت و به آنها پاسخ اجتماعی و       

چپ و سوسياليسم و     .  پراتيکی داد 
کمونيسم کارگری تنها در ميدان           
نبرد و فتح سنگرهای مشخص              
فکری و سياسی و اجتماعی                    
ميتواند به علمدار آزادی جامعه            

چپ تنها زمانی           .  تبديل شود     
اعتبار و نفوذ و قدرت اجتماعی            
خود را تثبيت ميکند که جامعه را         

. از چند تند پيچ مهم عبور دهد                
شکست سياست سرکوب رژيم و        
عقب راندن آن، تحکيم سازمان و      
ظرف اعتراض و زبان انتقادی            

پيشرو و کمونيستی يکی فرض        
مسئله برای کمونيسم           .  نکنيم

همواره نفی هر آنچه که هست،         
و راه ممکن و مقدور اجتماعی          
اين نفی، مطرح است و اين جز         
با درک و شناخت مولفه های              
اوضاع و سازماندهی عمل                 
کمونيستی و انقالبی برای تغيير      

نيازی به کند و    .  آن ممکن نيست  
نهايتا شاخص  .  کاو عميقی نيست  

تشخيص درستی تئوری های            
تاکنونی چپ راديکال را                       
پراتيک تاکنونی متناسب با آن          

 . توضيح ميدهد

 

آيا جنبش     :  يک دنياى بهتر         
سرنگونی به طريقی بغير از              
انقالب ميتواند موفق به                          
سرنگونی جمهوری اسالمی             

 شود؟

 

 اگر سرنگونی   :سياوش دانشور 
را معادل انقالب فرض نکنيم،          

سرنگونی جمهوری  .  بله ميتواند 
اسالمی يعنی تغيير اين رژيم             
طوری که ماحصل اين پروسه         

. ديگر جمهوری اسالمی نباشد        
اين ميتواند توسط يک انقالب            
صورت گيرد و به عبارتی                  
دقيقتر، سرنگونی گام اول                   
انقالب کارگری در ايران باشد،      
و ميتواند تحت شرايط و تناسب        
قواهای ديگری رژيم اسالمی           
برود و ضرورتا انقالبی در کار      

جمهوری اسالمی ميتواند   .  نباشد
با کودتاى بخشی از حکومت به        
رژيم نظاميان و حکومت                      
اسالمى نوع پاکستانى استحاله         

وضعيتی که در آن                  .  شود
آخوندها نقش جلو صحنه را                
ندارند اما ظاهرا اسالم و قوانين       
اش اينبار در هيئت ديکتاتوری         
نظاميان و در وضعيت فوق                

جمهوری .  العاده اعمال ميشود     
اسالمی ميتواند در متن سازش         
و عقب نشينی در مقابل غرب و        
ائتالف نيروهای رقيب منطقه           
ای، به متحد و شريک آمريکا            
تبديل شود و سيمای جمهوری           

. اسالمی امروز را نداشته باشد        
رژيم اسالمى ميتواند با                          
اعتراض و تظاهرات شهری             
ادامه دار مردم در تهران و                  

. شهرهای بزرگ سرنگون شود     
رژيم اسالمى ميتواند در متن             

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

مردم عليه جمهوری اسالمی،                 
پاسخ روشن به سواالت محوری           
سياست سراسری، و رهبری                   
مبارزات اجتماعی و کارگری در            
مقياسی گسترده تر و تعيين کننده،        
ميتواند آلترناتيو چپ را بسرعت           

 برای اين   .در جلو جامعه قرار دهد     
کار بايد اليت سياسی جامعه و                    
جنبشهای اجتماعی به زبان چپ              
ايندوره و انتقاد کمونيستی کارگری      

. و ضد سرمايه داری سخن بگويند        
بايد ماتريال انسانی و رهبری کننده       
در مقياس سراسری و محلی را                
متشکل و به افق پيروزی مسلح                

تغيير اين وضعيت و تغيير           .  کرد
اين تناسب قوا تنها با پراتيکی                    
انتقادی و کمونيستی در جامعيت             

قضا "نه قرعه و     .  خود ممکن است  
بنام چپ درآمده و      "  و قدر تاريخی   

نه راست و جمهوری اسالمی                    
توانسته اند جامعه را به سمت                    

دستکم و مستقل      .  مطلوبشان ببرند  
از تبئين و تحليل، حتی در مشاهده          
صرف روند اوضاع و حرکت                  
جامعه، ميتوان نادرستی احکام                
ايدئولوژيک چپ راديکال و                      
ناهمخوانی آن با اوضاع واقعی را         

مسئله برسر استفاده و يا              .  فهميد
عدم استفاده از ترم جنبش انقالبی            
نيست، مسئله برسر ديدن موانع               
سير پيشروی و پيروزی کمونيسم و    

کار .  کارگر در اين تحوالت است        
ما اينست که از کليشه پردازی و              
قالبهای تنگ و تعميم های نابجای           
تجارب تاريخی بر اوضاع ايران            
فاصله بگيريم، سواالت و گره                  
گاههای سياسی را بدرستی                         
بشناسيم، تصوير زنده و ديناميکی         
از اوضاع و افت و خيز آن داشته             
باشيم، و با سازمان دادن پراتيکی           
کمونيستی کارگری موانع پيشروی      

. جنبش مان را ازسر راه برداريم           
يک کمونيست و انقالبی نميتواند با        
جنبش انقالبی مخالف باشد چون در      
اساس ميخواهد انقالبی عمل کند و         
مناسبات و وضع موجود را با عمل       
و نقد انقالبی و طبقاتی خود                          

مسئله تماما اينست که    .  دگرگون کند 
ذهنيت و کليشه را جای واقعيت                
اجتماعی نگذاريم و تمايالت انسانی     
و انقالبی خود را با عمل انقالبی و          

۴۴شماره   
اعتصابات کارگرى و اجتماعات        
توده اى و يک رشته قيام شهرى            

تصوير سرنگونی  .  سرنگون شود 
و تصوير انقالب ضرورتا يکی           
نيست و بويژه در دوره امروز در       

اين .  موارد بسياری يکی نيست         
چپ راديکال و سنت ضد رژيمی        
اين چپ است که هر نوع تحول             
ميليتانت را با انقالب يکی ميگيرد      
و يا تصويرش از يک انقالب                  

نه هر سرنگونی         .  همين است    
انقالب است و نه انقالب تنها راه          

جنبش سرنگونی  .  سرنگونی است 
اين .  نخواستن رژيم اسالمی است     

نخواستن ميتواند نخواستنی محدود    
باشد و ميتواند نخواستنی عميق و        

ميتواند به      .  همه جانبه باشد           
جابجائی ها و وعده هائی محدود          
شود و ميتواند نقطه شروع                       

. تغييرات بنيادی در جامعه باشد          
هيچکدام از اين راه حلها جداول و       
دستورالعملهای از پيش تعيين شده      
ای نيستند، بلکه خود محصول               
تناسب قوای طبقات و افقهای                  
اجتماعی و سياسی نيروهای                   
درگير در سرنگونی و تحول                  
سياسی در ايران بطور کلی، و              
محصول درجه حضور و نقش              
کمونيسم و طبقه کارگر در پروسه      

. سرنگونی و بعد از سرنگونی اند      
جمهوری اسالمی ميتواند بدون            
انقالب هم سرنگون شود اما                    
سرنگونی توسط يک انقالب                  
دورنمای پيروزی و پيشروی                

ممکن .  مردم را تضمين ميکند          
است عنوان شود که بدون انقالب         
نميتوان به تغييرات در باال                       

نام اين   .  اطالق کرد  "  سرنگونی"
کودتا و رژيم چنج و تحميل                      
سازش و بند و بست است،                         

چنين تعبيری از   !  سرنگونی نيست 
نظر من تعبير چپ راديکال و                
سنتی از پروسه تحوالت سياسی          
است، تعبيری که سرنگونی را             
بدون حرکت از پائين و انقالبی             
نميفهمد و به عبارتی ديگر                        
سرنگونی برايش معادل تغييرات       

من چنين اصراری    .  انقالبی است 
. ندارم و آن را نادرست ميدانم               

سرنگونی، حتی آنجا که با                        
هژمونی يک نيروی انقالبی                   
صورت ميگرد، نهايتا سرنگونی        

تداوم و اقدامات نيروی             .  است
انقالبی است که به سرنگونی                 
خصلت انقالبی ميدهد و يک                   
پيروزی سياسی به ارتجاع                      

اسالمی را به       
  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

انقالب عليه وضع موجود و يک          
. پيروزی طبقاتی تبديل ميکند               

انقالب در ايران و در دنيای                     
سرمايه داری قرن بيست و يکم             

. تنها ميتواند انقالبی کارگری باشد    
ما بعنوان کمونيست در سرنگونی      

در پروسه   .  رژيم اسالمی ذينفعيم    
سرنگونی ميدان را تحت هيچ                
شرايطی خالی نميکنيم و به                      
هردرجه ای که زورمان برسد              

اما .  قدرت را تصرف ميکنيم             
هدف ما شکست اسالم سياسی و           

. افق ميليتاريزم نظم نوينی است          
لذا سرنگونی برای ما سکوئی               
برای تصرف قدرت سياسی                   
کارگری و انقالب عليه سرمايه            

ما نه هر سرنگونی       .  داری است  
را معادل انقالب ميدانيم و نه افق          
انقالب کارگری و سوسياليستی را     

 . به افق سرنگونی محدود ميکنيم

 

موقعيت جنبش   :  يک دنياى بهتر    
کمونيسم کارگری در جنبش                   

 سرنگونی چيست؟

 

برای درک    بدوا:  سياوش دانشور 
درست موقعيت جنبش کمونيسم           
کارگری و اتخاذ سياست و                       
تاکتيک درست برای پيشروی،            
بايد نقاط مساعد و نامساعد                       
سياسی برای جنبش مان را                      

تنها با برسميت   .  برسميت بشناسيم 
شناسی و درک درست از اينها و          
تالش برای رفع موانع سد راهمان      

. ميتوانيم از پيشروی صحبت کنيم     
موقعيت سياسی ما و پتانسيل                  
اجتماعی بسيج نيروی جنبش ما،         
با موقعيت نيروی سازمانی و                 
حزبی و قدرت مانور متشکل ما           

جنبش کمونيسم       .  تفاوت دارد      
کارگری، مستقل از تناسب قوای         
موجود و فعلی در جامعه، و در             
مقايسه با راه حلهای دست                         
راستی، بطور واقعی بی مشقت           
ترين راه حل پيروزی بر                           
جمهوری اسالمی و نزديکترين           
جريان به آرزوها و تمايالت مردم     

لذا در يک پرسپکتيو                 .  است
عمومی، کمونيسم کارگری نماينده    

رويدادهای .  پيچيده تر ميکند         
چند سال اخير در حزب بويژه           
بدنبال درگذشت منصور                       
حکمت، تالش برای تبديل حزب     

سازمانده   –به يک حزب رهبر       
را نه تنها به فرجام نرساند بلکه        
برآمد سياستهای چپ راديکال          
در قلمروهائی نيز به                                
دستاوردهای فکری و تئوريک       
کمونيسم کارگری عقب نشينی         

مجموعه اينها       .  تحميل کرد      
موقعيت جنبش کمونيسم                        
کارگری را در جامعه عقب برد       
و به اعتماد و اتکای مردم به               
اين جريان بعنوان جريان آزاد           

تضعيف .  کننده جامعه ضربه زد   
جريان ما در متن شکست دو              
خرداد و شرايطی که ميتوانستيم      
پيشروی عظيمی را تثبيت کنيم،      
فضا را برای تحرک و افق                   
راست در جنبش سرنگونی                 

اما راست هم بدليل      .  فراهم کرد 
سردرگمی و بحران خود                      
نتوانست از اين وضعيت به نفع        

جنبش .  تثبيت خود استفاده کند        
سرنگونی بطور کلی تضعيف          
شد و جمهوری اسالمی از                   
شکست دو خرداد با احمدی                 

 . نژاد بيرون آمد

 

اما جمهوری اسالمی عليرغم           
حمله به مردم و پيشروی در                
منطقه و کال بهبود موقعيت اش،      
نتوانسته است جنبش سرنگونی       
را مهار و منزوی کند و مردم             
را در مقابل خود به سکوت                  

ديگر کشتن و گرفتن     .  وادار کند 
و زندان هم دردی را دوا                        

در جامعه ای که زندان       .  نميکند
بجای سکوت و اختناق به سنگر      
اعتراض و جبهه مبارزه تبديل         
ميشود، ديگر اين سرکوب                   
نمايش قدرت نيست، نمايش                

معنی اين حرف   .  استيصال است 
اينست که جامعه تسليم نشده                

شايد در سنگرهائی تلفات     .  است
داده و عقب نشينی را تحمل                 
کرده است اما در جبهه های                
ديگری تعرض را شروع کرده        

در چنين جامعه ای که            .  است
اميد به بند کشيده نشده است و             
ياس و فضای شکست حکم                  
نميراند، کمونيسم و آزاديخواهی     

. همواره آتش زير خاکستر است     
ما فرصت زيادی نداريم و                    
اوضاع نميتواند به همين روال         

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

واقعی نخواستن مردم و نماينده                 
صالح سرنگونی طلبی توده های            
وسيع مردم از طبقه کارگر تا زنان         

فراتر از اين،     .  و نسل جديد است       
تنها کمونيسم کارگری است که                 
تصوير يک آينده خوشبخت و آزاد         

اين .  را در مقابل جامعه ميگذارد          
جريان نماينده کمونيسم دخالتگر و         
انقالبی قرن بيست و يکم است که            
عليه ارتجاع کاپيتاليستی و تجسم            
سياسی آن يعنی اسالم سياسی و                
نظم نوين جهانی، پرچم نقد کارگر         
سوسياليست و کمونيست قرن بيست    

اين .  و يکمی را برافراشته است           
تنها جنبشی است که در مقابل سير          
بازگشت و واپسگرائی فکری و               
فرهنگی و آنتی مدرنيسم و آنتی                
سکوالريسم دنيای نظم نوين،                    
مدرنيسم سوسياليستی و انسانگرائی    

در .  کمونيستی را نمايندگی ميکند       
ايران اين جريان با تمايالت نسل             
جديد و جنگ عليه فقر و تبعيض و          
خرافه، با برابری طلبی                                 
سوسياليستی طبقه کارگر و جنبش         
ضد آپارتايد جنسی، پيوندی                        

يک نقطه قدرت    .  استراتژيک دارد 
ديگر اين جريان آنتی اسالميسم و           
ضد مذهبی بودن آنست که بويژه             
در تحوالت سياسی ايران يک                   

اين .  فاکتور مهم و تعيين کننده است     
جريان اگر مکان شايسته خود را             
در رهبری مبارزات سرنگونی               
طلبانه و سوسياليستی پيدا کند، افق        
پيروزی با پرچم چپ برای جامعه         

امروز ما در اين           .  عينی ميشود   
موقعيت قرار نداريم و اين معضل          

. کمابيش هميشگی ما بوده است               
موقعيت حزبی و توان سازماندهی        
و قدرت متشکل ما، از موقعيت                
اجتماعی و نفوذ آرا جنبش کمونيسم      

. کارگری در جامعه عقب تر است         
با انشعاب و تغيير در سيمای                      
تشکيالتی و حزبی کمونيسم                       
کارگری، اين معضل عميق تر شده       
و همين به راست فرصتی برای               

تضعيف .  تنفس و مانور داده است        
تشکيالتی و حزبی کمونيسم                       
کارگری به نوبه خود به لطمه                    
خوردن تصوير و اعتماد به راه                
حل چپ و کمونيستی در جامعه                
منجر ميشود و کار پيشروی را                 

۴۴شماره   
تنشهای بزرگتر و       .  کشدار شود   

. تحوالت تکان دهنده تر در راهند      
اگر ارتش آمريکا را هم به کمک          
بگيرند نميتوانند يک جامعه هفتاد       
ميليونی را با فقر و سرکوب                    

کمونيسم .  مدتهای مديد نگاه دارند     
کارگری امروز وظيفه اش                      
بازسازی لطمات ناشی از                         
رويدادهای اخير، قد برافراشتن           
بعنوان رهبر و حزب آزادی                    
جامعه، تعرض به جمهوری                   
اسالمی و نقد عميق راه حلهای              
دست راستی، و سازماندهی طبقه       
کارگر و مردم در ظرفيتها و                   

. امکانات مقدور و توده ای است          
کمونيسم کارگری قادر است به             
سرعت از اين اوضاع بيرون                 
بيايد و اميد به سرنگونی و يک              
پيروزی انقالبی و کارگری و                

موقعيت .  انسانی را همگانی کند       
ما بسرعت ميتواند متحول شود             
اگر نقاط قدرتمان را بشناسيم و بر       

حزب .  نقاط ضعفمان فائق آئيم           
اتحاد کمونيسم کارگری برای                

 .  ايفای اين نقش تالش ميکند

 

استراتژی حزب  :  يک دنياى بهتر  
اتحاد کمونيسم کارگری برای                
کسب رهبری جنبش سرنگونی            

 چيست؟

 

استراتژی ما    :  سياوش دانشور   
حزب   –ساختن حزب رهبر               

سازمانده، ساختن يک حزب                   
سياسی مارکسيستی و تبديل آن به        

. حزب رهبر آزادی جامعه است          
اگر قرار است سرنگونی با راه             
حل چپ صورت گيرد و اين                    
جنبش با رهبری کمونيسم                         
کارگری جمهوری اسالمی را               
سرنگون کند، بايد به کمونيسم               
کارگری بعنوان جريان رهبر و           
ظرف و سنگر مبارزه عليه                     

بايد .  جمهوری اسالمی نگاه کند        
در سيمای اين حزب جريانی را            
ببيند که ميتواند جمهوری اسالمی       
را سرنگون کند و هر                                   
آزاديخواهی برای شرکت در                 
مبارزه برای سرنگونی به اين               
حزب بپيوندد و سياست اين حزب       

بايد جامعه به          .  را اتخاذ کند         
کمونيسم کارگری بعنوان تجسم            
آزادی از فقر و اختناق و تبعيض          

بايد کمونيسم کارگری      .  نگاه کند  
را با کدهائی         

  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

ساده در مقياس ماکرو مانند                     
آزادی و رفاه و امنيت و مدرنيسم         

برای .  و انسانگرائی بشناسد            
اينکار ما بايد در قلمروهای                     

بايد .  متعددی کار کنيم و بجنگيم         
سنگرهای متعددی را فتح کنيم و          
پيشرويهای تاکنونی را تثبيت و            

مثال ما بايد کماکان         .  ارتقا دهيم  
نماد سرنگونی طلبی و عدم                     
سازش با جمهوری اسالمی در             

بايد مشخصه ما   .  نظر مردم باشيم  
نساختن مان با جمهوری اسالمی        
در تمام مراحل و مقاطع                             
سرنگونی و تحول سياسی باشد و        
جامعه به همين عنوان ما را                     

ملی مذهبی ها و                     .  بشناسد
جمهوريخواهان و سلطنت طلبان        
در مرحله ای از عقب راندن                   
رژيم به تعادلهای ديگری قناعت         
ميکنند و تالش ميکنند سطح                    
مبارزه و توقع مردم از تغيير را           
در همان سطح نگاه دارند، ما                 
برعکس بايد نماينده پيشروی و            

. سلبيت انقالبی و کمونيستی باشيم     
اين زمانی عملی ميشود که                       
نخواستن مردم با نقد همه جانبه ما       
بيان شود و الغا جمهوری اسالمی       
و سرنگونی آن به روايت ما                    

ما بايد پرچمدار و          .  عملی شود   
نماينده آزاديخواهی افراطی                   

در موقعيتی محکم و . جامعه باشيم 
اجتماعی و زمينی نماينده چپ               
ترين نقد و نفی وضع موجود                   

نقد سطحی به جمهوری           .  باشيم
اسالمی و توقع تغييرات سطحی          
در سرنگونی و از پروسه                         
سرنگونی را هر کسی در ايندوره      

نمايندگی .  ميتواند داشته باشد           
عميق مردم يعنی         "  نه"کردن     
عميق کمونيستی در      "  نه"تبديل   

روند نفی جمهوری اسالمی به              
حرف و عمل مردم و طبقه                       

يعنی ايجاد و کسب                 .  کارگر
موقعيتی در سرنگونی که                         
بيشترين نيرو برای سوسياليسم را      
بسيج و به ميدان کشيد و در ميدان        

کمونيسم کارگری از     .  نگه داشت  
نظر فکری بايد به آتوريته فکری        
و بستر اصلی تفکر انتقادی در              
کانونها و محافل و طبقه و مراکز         

هر .  فکری جامعه تبديل شود             

مدرنترين انتقاد به رژيم اسالمی     
ضد .  و حکومت مذهبی باشيم         

آخوند و ضد جمهوری اسالمی        
در اين دوره زياد پيدا ميشود،            
کمونيسم کارگری بايد سنگر              
ضد اسالمی و ضد مذهبی نسلی      
باشد که عليه مذهب بپا خواستند       
و تلقی مدرن و آوانگاردی از             

جنبشی .  جامعه مطلوبشان دارند   
که جمهوری اسالمی و فشرده           
ارتجاع تاريخی ايندوره را نقد و      
نفی ميکند، نميتواند از موضع          
نقدی سطحی و دمکراتيک و             
اسالمی و شبه اسالمی و ملی             

با اسالم نميتوان به           .  نقد کند   
با مليت و      .  جنگ اسالم رفت     

قوميت نميتوان به جنگ                        
. ناسيوناليسم و نژاد پرستی رفت    

با تحقير مردم و عقب مانده                  
نشان دادن آنها نميتوان عقب              
ماندگی و حقارت انتقادی به                

. جمهوری اسالمی را پوشاند            
کسانی که از موضع سه دهه               
پيش جوانان نهضت آزادی و             
مجاهدين امروز، سواالتی مانند      
نقد مذهب و آزادی روابط                     
جنسی و نقد ارزشهای ارتجاعی     
اسالمی و مردساالر را با ژستی      

" ناالزم"مردانه و اسالمی                  
ميدانند، تنها دارند واقعيتی را            
بصورت وارونه تاکيد ميکنند؛         
اگر شما وارد جنگ با جمهوری      
اسالمی شديد داريد ميگوئيد                
اسالم بساطش را جمع کند و اين      
شامل برادر کوچکترها هم                  

اينها دقيقا به روش بستر     .  ميشود
اصلی سياست رسمی امروز،           
تالش دارند حساب اسالم و                  
مذهب و دستگاه دين را از                    
دولت آخوندی جدا کنند تا بتوانند 
دکان آخوندهای مکال را در                

. فردای سرنگونی باز نگهدارند     
ما اتفاقا ميخواهيم اين دکان را           

و مهمتر اينکه، کسی    .  تخته کنيم 
که خصلت مدرنيستی تحول               
سياسی و انقالبی آتی جامعه                
ايران را نشناسد، خصلتی که             
خود را در مقابله با مذهب و                
ايجاد  جامعه ای سکوالر و باز         
و آزاد بويژه در رابطه زن و               
مرد بيان ميکند، چيزی از                    
روندهای پايه ای جامعه ايران          

نيروئی که خود      .  نفهميده است  
را آگاهانه و يا بنا به عقب                      
ماندگی تاريخی خويش از اين           
ظرفيت اجتماعی محروم ميکند،    
به همان درجه خود را از قدرت       

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

کسی و هر جنبشی و هر جريانی             
بنوعی مبانی عملی و فکری اش را       
از ديدگاههای کمونيسم کارگری             

امری که تا امروز بدرجه      .  اخذ کند 
کمونيسم .  معينی اتفاق افتاده است       

کارگری بايد سازمان و ابزارهای         
ما قرار  .  ويژه سرنگونی را بسازد     

است در جنگی به وسعت جامعه              
ايران عليه چکيده ارتجاع قرن                 
بيست و يکمی سرمايه داری                      

بايد به همين معنا قدرت              .  برويم
اجتماعی داشته باشيم و قادر باشيم         
اين ارتجاع سياه را در کانونهای             

کمونيسم .  قدرت اش بزير بکشيم         
کارگری بايد دست به مکانيزمهای        
جابجائی قدرت و نيرو در مقياس            
وسيع و ممکن و ويژه ايندوره                    

اشکال سازماندهی و                  .  ببرد
سازمانگری مبارزه انقالبی و                  
سرنگونی خواهانه را روشن کند و       

مکانيزم حرکت توده       .  بدست دهد  
ای و مکانيزم حرکت حزبی و                   
تفاوت و شباهت ايندو را بشناسد و          

ما نيازمند آمادگی   .  در هم تلفيق کند   
سياسی و تشکيالتی و نظامی برای        
جارو کردن حکومت اوباش                       
اسالمی و مراکز قدرت آن در هر           

 . شهر و گوشه ايران هستيم

 

مردم با کسی به جنگ ميروند که             
اهل جنگ باشد و توان عينی                       
پيروزی را داشته باشد و فی الحال         
گوشه هائی از تصوير پيروزی را         

جريانی که اعتماد   .  بدست داده باشد  
به آن و رفتن با آن در مقياس                        

مردم در    .  اجتماعی شکل بگيرد       
مقياس توده ای زمانی چنين                        
اعتمادی را ميکنند که کمونيسم از          
طريق مکانيزمهای اجتماعی و داده     
شده واقعا موجود؛ توانسته باشد               
خود را به قدرتی و شبحی در حال          
گشت و گذار تبديل کرده باشد و هر        
کسی که ميخواهد از هر چيزی                 

. تبری بجويد با کمونيسم درافتد               
تصوير آنتی فقر و آنتی سرمايه ما          
برای بسيج جامعه و طبقه کارگر             
برای سرنگونی و دورخيز برای            

ما بايد   .  قدرت سياسی کافی نيست      
نماينده انزجار مردم از مذهب و              
نماينده پيشروترين و آزادترين و             

۴۴شماره   
 . سياسی دور کرده است

 

کمونيسم کارگری اتفاقا بايد پرچم       
ضد اسالمی ها، ضد مذهبی ها،           
ضد خرافه و سنتهای عقب مانده،        
و پرچم شکستن تابوهای تاريخی        
قديم و جديد باشد تا بتواند در                    
صف اول اعتراض نسل جديد               

اينها الزم اند اما کافی      .  قرار گيرد 
کمونيسم کارگری بايد           .  نيستند

سازمان دربرگيرنده کارگران              
سوسياليست و کمونيست و اليه             
رهبران سياسی و عملی و                         
راديکال باشد که قادرند نيروی             
وسيع طبقه و جنبشهای اجتماعی         
پيشرو و آزاديخواه را در يک                 
مقياس طبقاتی و اجتماعی به                   

نيروئی که در      .  حرکت درآورند  
پس هر افت و خيز سياسی قدرت         
کمونيسم و پيشروی آن را تضمين       

برای تبديل شدن به رهبر             .  کند
بالمنازع جنبش سرنگونی بايد             
حزب چنين کاری بود و نيروی             
اجتماعی و آتوريته فکری و                    
سياسی چنين کاری را کسب کرد         
و بايد مشخصات و ديناميزم دوره       
سلب و تعيين تکليف جامعه با                 

بايد .  رژيم اسالمی را شناخت            
قادر بود در اين جنگ به پيروزی        
رسيد و ماتريال پيروزی اجتماعی     
تر و طبقاتی تر را برای نفی هر            

. آنچه که هست گرد آورد                           
استراتژی ما برای تبديل شدن به          
رهبر سرنگونی خواهی جامعه از      
استراتژی ما برای ايجاد حکومت       
کارگری و سوسياليستی تفکيک          

شرايط و سنگرهای      .  پذير نيست  
مبارزه و آنچه که نميخواهيم در            

در .  هر مقطع حتما فرق ميکند           
پروسه سرنگونی کمونيسم                      
کارگری و حزب ما بايد به                        
سواالت محوری و سراسری                 
قلمرو سياست پاسخ دهد و بدرجه        
ای که اين پاسخها همه جانبه و               
عميق اند به همان درجه چشم                  
انداز يک پيروزی سوسياليستی و      

يا ما به    .  کارگری روشن تر است    
نماينده نخواستن وضع موجود و          
انتخاب مردم برای يک آينده                   
خوشبخت تبديل ميشويم، و يا                  
بورژوازی با هيئت حکومتی و            
اپوزيسيونی اش بعد از نمايشی             
تکراری از سازش و بند و بست            
و البته خشونت ضد کمونيستی و          
ضد کارگری و ضد مدرنيستی،           

دور ديگری از   
  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

ارتجاع کاپيتاليستی را از کارخانه     
 -نيمه اسالمی    –پوسيده اسالمی      

نظم   -قومی     –مصدقی     -ملی   
ما بايد  .  نوينی به مردم حقنه ميکند    

به استقبال شرايطی برويم که                 
يا "و  "  يا ما يا بورژوازی   "معادله  

به "  کمونيسم و يا سرمايه داری         
دو راهی معرفه جامعه تبديل                  

نيروهای سرنگونی طلب        .  شود
در کمپ راست که عمده آنها در            
دنيای امروز نيروی کمپ ارتجاع     
جهانی اند، در پروسه سرنگونی         
بسيار کمتر از همانی را                             
ميخواهند که امروز در هيئت                 

ما بايد در       .  اپوزيسيون ميگويند   
اين پروسه و در جلو صف                        
سرنگونی و بعنوان رهبر آن                  
شرکت کنيم و حضور داشته باشيم  
و سرنگونی را به پيروزی                       
سوسياليستی و کمونيسم در ايران       

کاری که ما بايد بکنيم      .  تبديل کنيم 
اينست که جامعه انتخاب کند و               
بپذيرد که اينبار دست رد به سينه         

 –کل خاندان جنبش مشروعه                 
مشروطه و نوه و نتيجه های آنها          
در يک مقياس تاريخی بزند و راه       
خوشبختی و آزادی خود را در               

راستش .  کمونيسم ببيند و بشناسد      
کار ما و حقانيت نگرش ما وقتی           
بيشتر عينی ميشود که اين نظام             
پوسيده اسالمی که با چادر اختناق      

. پوشانده شده است ترک بردارد          
نيروهائی که در اين پروسه آزاد          
ميشوند خيلی ها را انگشت به                 

تکليف اسالم و   .  دهان خواهد کرد  
اسالميت در يک منطقه مهم جهان   
و در يک کشور مهم جهان در                

اينکه عده   .  حال تعيين شدن است     
ای هنوز در باد تعصبات و تحجر       
سوپر اسالمی حکومت قيافه و              
تفکر مشترکشان را ميتوانند                   
بپوشانند، وقتی غول ضد                          
ارزشهای اسالمی آزاد شود، تنها       
اينها را باد نخواهد برد بلکه يک          
پايه پتانسيل اجتماعی کمونيسم             

. کارگری نيز عيان تر خواهد شد        
در يک کالم استراتژی حزب                
برای تبديل شدن به رهبر                           
سرنگونی متکی است به شناخت         
و دست بردن به روندهای                         
اجتماعی و انتقادی جامعه، تبديل        

سياست منزه طلبانه و پاسيف             
درغلتيد و نهايتا شکست                        
ناسيوناليسم ايرانى را شکست          

اين .  جنبش سرنگونی اعالم کرد   
خطی است که منشور سرنگونی   
را تدوين کرده و به استقبال                  
تاکتيک بعد از سرنگونی که               
کمونيستها در آن تمام قدرت                

در بهترين    .  نيستند رفته است      
حالت و با ارفاق تکرار دو                   
تاکتيک سوسيال دمکراسی لنين      
و برشی از انقالب روسيه را              
تعميم ناموجه به ايران صد سال       

اما همانجا مانده    .  بعد داده است   
است و در اين تعميم ناموجه                
کاری به متد دخالتگر تزهای             

اين متد تاريخی       .  آوريل ندارد   
درعين حال بايد     .  طوالنی دارد  

روى اين نکته تاکيد کرد که                 
کسى که بدبين است اما براى              
تغيير تالش ميکند بهتر از کسى       
است که خوشبين است و در                
خوشبينى خود لم داده است و              

 . کارى و نقشه اى ندارد

در حزب کمونيست کارگری             
دقيقا برعکس حزب حکمتيست       
چپ دست باال را در جامعه                  

جنبش سرنگونی جنبشی      .  دارد
تصوير انقالب و    .  انقالبی است 

سرنگونی در اين ديدگاه به هم           
منطبق ميشود و قرار است از            
نمودها و جويبارهای موجود که      
در يک پرسپکتيو کمی و کيفی          
به هم ميپيوندند و جوش                          
ميخورند، دريای انقالب حاصل     

در اين ديدگاه راست و             .  شود
کمپ راست اساسا موضوعيت        

در بحران است و به               .  ندارد
همين اعتبار نقد و تهاجم به                  

در .  راست کنار گذاشته ميشود      
اين ديدگاه تدريجا حزب و                     
جنبش يکی ميشود و رابطه                 
احزاب سياسی و جنبشهای                  
اجتماعی و تقابل آنها در روند            

حزب و  "سياسی جامعه به تقابل     
تبليغ و   .  خالصه ميشود  "  رژيم

ترويج و گسترش ماشين تبليغ و       
ترويج برای خطاب قرار دادن          
جامعه، که همواره يک هدف             
دسترسی و شناساندن کمونيسم         
بايد باشد، به هدفی درخود و                
جايگزين سازمان و رهبری               

اين .  اجتماعی و طبقاتی ميشود      
خط در مقابل عروج اعدامهای         
احمدی نژاد و موج بگير و ببند         
به تناقض و سرگيجه ميافتد و             

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

و بسط اين نقد اجتماعی به نقدی                
کمونيستی و فراگير کارگری،                  
تعريف سازمان و سنگر و جبهه              
های نبرد در متن مکانيزمهای                  
اجتماعی موجود، ايجاد آمادگی               
همه جانبه مقاومت در مقابل                       
ارتجاع نظم نوينی، و مقابله با هر           
نوع سازش و نقطه سازشی که                  
ميخواهد اين پروسه را ناتمام                     

 . بگذارد

 

نگرش کمونيسم   :  يک دنياى بهتر     
کارگری در مورد امر سرنگونی           
چه تفاوتی با نگرشهای حاکم در              
حزب کمونيست کارگری و حزب         
کمونيست کارگری حکمتيست                 

 دارد؟ 

 

تفاوت نگرش و     :  سياوش دانشور  
متد پراتيک کمونيسم کارگری و             
نگرش و متد چپ راديکال و سنتی         

. در يک مقياس تاريخی است                    
نگرش فی الحال موجود و حاکم به         
دو حزب در زمينه سرنگونی                    

. عليرغم تفاوتها اساسا يکی است           
جنبش سرنگونى و انقالبى و اخير         
سوسياليستى با منشور سرنگونى           

دو .  از نظر من جوهى واحدى دارد     
روی يک يک نگرش واحد چپ              
راديکال در قبال سرنگونی و                    

دراين زمينه در          .  انقالب است    
مباحث ديگر در همين نشريه به               

اينجا چند اشاره   .  تفصيل سخن گفتيم  
 .  کافى است

  

در دو حزب موجود، عليرغم                    
قسمی که به ماترياليسم پراتيک                
ميخورند، سياست و نگرش آنها               
سياست و نگرشی پاسيف،                           
تقسيرگرايانه فوئر باخی،                             

. ايدئولوژيک و تقليل گرايانه است        
اين دو حزب در يک بيان فشرده              
در باره سرنگونی و سير اوضاع            
سياسی چه ميگويند و به اين اعتبار        
به چه نتايج و سياستهائی ميرسند؟          
حزب حکمتيست با حکم دست باال         
پيدا کردن راست و قبول ضمنی               
هژمونی راست، عمال به اتخاذ يک      

۴۴شماره   
 . عمال پاسيف ميشود

 

اگر دقت کنيد هر دو، با هر                       
تعبيری که از سرنگونی و                        
موقعيت چپ و راست ميدهند، به         
راست آوانس ميدهند؛ يکی زمين        
را اجالتا به راست واگذار ميکند و    
ديگری در مقابل راست بی عمل          

هر کدام ديگری را دو             .  ميشود
دستی به کمپ بورژازی تقديم                

هر کدام با نگرشی غير            .  ميکند
انتقادی در برخورد به ديدگاهها و       
تاکتيکهای خويش اين جزميت را        
به سيستم سياسی و تشکيالتی خود      

يکی سياست را          .  بسط ميدهد     
تاکتيک ميبيند و ديگری تاکتيک          
را اساسا در سيستم خود ندارد،              
اما هر دو به يک نتيجه مشترک و     

يکی دوره ای مبلغ    .  مشابه ميرسند 
ميشود و ديگری     "  زنده باد قيام    "

گوئی قيام  "!  زنده باد انقالب"مبلغ  
و انقالب مقوالتی تهييجی و                     
آژيتاسيونی اند و يا جامعه با تبليغ        
و ترويج دست به قيام و انقالب               

متد حاکم به هر دو                     !  ميزند
عليرغم هر تفاوت و مرزی که              
بين خود ميکشند متد چپ راديکال      
است که سياست و دخالت انقالبی        

" مردم و رژيم       "را از رابطه            
با رشد رابطه         .  استنتاج ميکند    

خصمانه مردم با حکومت فعال             
ميشوند و با افول مقطعی آن به               

کسانی که رابطه     .  بحران ميروند  
مردم و رژيم را و براين اساس              
موقعيت جنبش سرنگونی را                   
اينگونه تجزيه و تحليل ميکنند،             

جنبش "  مرگ"ناچارند از نفی و        
عقب افتادن         "سرنگونی تا                 

انقالب "و يا                   "  سرنگونی
سخن "  سوسياليستی در جريان        

نتيجه اينست که رابطه          .  بگويند
شان با مردم و خصلت                                 
سازمانگرانه و رهبری کننده                 
کمونيستی نقد و اعتراض مردم را      

اين متدولوژی   .  به حاشيه ميرانند    
اتفاقی نيست، عين نتيجه گيريهای      
دستگاه فکری چپ راديکال است        
که ماکزيمم تالشش کليشه پردازی     
از يکسو و تبليغات غير اجتماعی        
و غير زمينی از سوی ديگر                    

در قلمروهای مختلف و            .  است
اتخاد مواضع سياسی، در نگرش        
به حزب و تحزب کمونيستی، در         
فقدان پروژه های جديد، در عدم            
شادابی تئوريک، در فقدان هويت       

انتقادی و                
  ١٣صفحه 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

تعرضی کمونيستی کارگری، کم        
و بيش درونمايه نگرش چپ                   
راديکال را در وارياسيونهای                

 . مختلف ميتوان مشاهده کرد

 

کمونيسم  کارگری سياست و                  
تاکتيک اش را از رابطه مردم و           

مبلغ موتور  .  رژيم استنتاج نميکند   
. جلو انقالب و يا نفی آن نميشود           

سرنگونی را تمام هويت انقالبی          
نه به تاکتيک مرحله     .  خود نميبيند 

ای کردن رو می آورد و نه در                
تقابل با آن خود را از تاکتيک بی          

کمونيسم کارگری    .  نياز ميسازد   
سطح مبارزه موجود و محدوديتها      
و مقدورات تاريخی اين مبارزه            
را بايد بشناسد و برای متحد                     
کردن نيروی همين سطح موجود        

. و ارتقا و پيشروی آن تالش کند          
سياست ما و استراتژی کمونيستی      

بطور "  ما و مردم   "ما از رابطه      
بطور "  ما و طبقه          "کلى و           
 تعميق اين رابطه در              ،مشخص

مکانيزمهای اجتماعی موجود،            
پذيرفتن و از آن خود کردن نقد و          
اعتراض به وضع موجود در تمام      

 تبديل نقد کمونيستی به             ،سطوح
حرف و نقد جامعه، و تالش برای       
انتخاب کمونيسم در يک مقياس            

جنبش .  سياسی و اجتماعی است       
سرنگونی در اساس نقد و نفی                
وضع موجود و نماينده حکومتی          

. آن يعنی جمهوری اسالمی است        
هر زمان مردم ببينند و تشخيص          
دهند که نيروئی مطرح و قابل                
اتکا و قابل انتخاب وجود دارد،             
نيروئی که ميتوانند همراه با آن به       
ارتجاع اسالمی پيروز شوند،                
نيروئی که قادر است مملکت را           
از بحران و بدبختی بيرون ببرد و       
با جهان بيرونش در يک رابطه            
منطقی قرار گيرد، نيروئی که               
ميتواند قدرت را نگه دارد و مردم   
را از صحنه سياست بيرون                     
نميکند، جامعه با قدرت پشت اين         
نيرو برای سرنگونی بسيج ميشود     
و وارد دوره سلب از حکومت               
اسالمی با راه حل اثباتی و                        

. هژمونی سياسی اين نيرو ميشوند    
 رهبری و سازمان   برای اين خط      

بسيج و سازماندهی نيروی اين         
جنبش حول افق کمونيسم                      

عوض کردن        کارگری و                
.  را ندارند             صورت مسئله       

کمونيسم کارگری در تقابل با             
ايندو نگرش و نفی ديدگاههای          
چپ راديکال و ايدئولوژيک و          
سازمان دادن پراتيکی                            
کمونيستی و تامين رهبری در           

. سطوح مختلف تالش ميکند              
تفاوت ما در متد، در رابطه با            
مردم و اهميت آن، در بحث                 
حزب و جامعه که يک بستر                
قدرتگيری کمونيسم کارگری            
است، در نقد همه جانبه اوضاع        
و نيروهای دست راستی، در             
سياست سازماندهی کارگری و        
اجتماعی، در برخورد غير                 
متافيزيکی به انقالب و تحول             
انقالبی، و در تامين رهبری                
کمونيستی بر مبارزات                          
سرنگونه طلبانه تحت                             
شرايطهای متفاوت اجتماعی             

کمونيسم و سوسياليسم ما      .  است
و انتقاد مارکسيستی و                              
کمونيستی کارگری ما هر روز        
خود را اثبات ميکند و با                          
تغييرات فرضی در رابطه رژيم     
و مردم ماهيت و محتوای آن               

برای چپ         .  تغيير نميکند        
راديکال اما در ظرفيتهای                    
مختلف نفی اين پراتيک انقالبی       
و به اين اعتبار نفی اين نقد                    
کمونيستی کارگری و                              
دخالتگری در اوضاع و حاشيه        
نشينی و پاسيفيسم نتيجه کار                

امری که بايد توسط ما و         .  است
نيروهای جنبش کمونيسم                      
 . کارگری بسرعت متحول شود

 

فرض کنيد    :  يک دنياى بهتر       
سير رويدادها روند مطلوب               
کمونيسم کارگری يعنی                         
سرنگونی رژيم اسالمی توسط        
يک انقالب کارگری را عليرغم      
تالش جنبش کمونيستی طبقه              

روش .  کارگر طی نکرد               
برخورد با چنين اوضاعی                   
چيست؟ تاکتيک کمونيسم                     

  کارگری چيست؟

 

اين ميتواند    :  سياوش دانشور   
اين کامال  .  يک احتمال باز باشد    

ممکن است که سير اوضاع                
ايستگاههای مختلف و تعادلهای      

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

تامين رهبری   .  امری حياتی است     
محلی و سراسری کمونيستی و                 
سازمان دربرگيرنده رهبران عملی      
جنبشهای اجتماعی و کارگری                 

برای اين خط       .  تعيين کننده است      
اتکا به مکانيزمهای اجتماعی                    
قدرت و پيشروی در اين بستر                   

برای اين خط هژمونی    .  حياتی است 
فکری و سياسی در ابعاد جامعه و           
در مقابل کل کمپ راست و چپ               

برای .  غير کارگری حياتی است         
اين خط اعتماد مردم و اعتماد بنفس       

. حزبی و سياسی تعيين کننده است         
برای اين خط صف رهبران                        
راديکال و سوسياليست طبقه و                 
قدرت اجتماعی و طبقاتی کارگر و        
جنبشهای آزاديخواه در جنگ و               

برای . جدال قدرت تعيين کننده است
اين خط رابطه با رژيم تابعی از                

بدرجه ای که   .  رابطه با مردم است    
نفوذ و قدرت سياسی و حزبی و آرا        
و بينش ما در ميان جامعه و طبقه             
کارگر و جنبشهای اعتراضی و               
مراکز فکری تقويت ميشود، به                
همان درجه قدرت اجتماعی ما                 
برای سرنگونی و نيروی جنبش              
سرنگونی با پرچم چپ و پيروزی          
کمونيستی کارگری قاطعانه تر و            

وقتی انسان   .  همه جانبه تر ميشود      
زنده و پراتيک جمعی و فردی او            
در ديدگاه چپ راديکال به ابزار و          
جزئی از واقعيت بيرونی تبديل                
ميشود، و به همين اعتبار وقتی                 
حرکت انسانهای زنده و ذينفع در            
جنبش سرنگونی و تماميت اين                 
جنبش نفی ميشود، آنچه ميماند                  

جبر "منطقا اين خواهد بود که به             
تسليم شد و تئوری های          "  اوضاع

من درآوردی متناسب با وضعيت           
اين .  خود را به جامعه تسری داد           

دترمينيسم جديد از هر دو سو، چه          
اعالم شکست جنبش سرنگونی به         
هر روايتی و چه اعالم پيروزی               
تقريبا تدريجی و اجتناب ناپذير                 
چپ، چيزی نيست جز بيانی                       
ديگری از نفی اساس ماترياليسم              
پراتيک و بنياد کمونيسم کارگری           
مارکس و منصور حکمت و تسليم          

. شدن به ديدگاههای چپ راديکال          
اين ديدگاهها در مورد سرنگونی            
تاکنون نشان داده اند که توان عينی        

۴۴شماره   
سياسی موقت و متفاوت داشته               

سوال اول اينست که                   .  باشد
استراتژی يک حزب کمونيستی          
برای سرنگونی برچه اساسی                
تبئين ميشود؟ ما نميتوانيم برای             
هر احتمال ممکن به يک اندازه             
آماده باشيم و يا استراتژيمان را             
براساس حالتهای ممکن و محتمل       
در تحليل مان از سير اوضاع                 

همانطور که  .  متکی و استوار کنيم   
ما نميتوانيم استراتژيمان را در             

ما .  قالبی خشک و محتوم بنا کنيم       
برای سرنگونی و رهبری اين               
سرنگونی زير پرچم چپ تالش            
ميکنيم و در سرنگونی منافع و              
اهداف روشن طبقاتی و انقالبی            
مان را دنبال ميکنيم که بيان                     
فشرده آن يک دنيای بهتر برنامه          

ما و طبقه کارگر در       .  حزب است 
سرنگونی بشدت ذينفعيم اما                     
سرنگونی درخود و به هر طريق        
و توسط هر نيرو برای ما هدف             

بنابراين ما تالشمان اينست    .  نيست
که زمانی که جامعه ميخواهد از           
اين پديده شنيع عبور کند با پرچم           

اگر هم قادر نشديم      .  ما عبور کند   
نيروی کافی برای سرنگونی زير       
پرچم و رهبری چپ فراهم آوريم        
و عليرغم تالش ما سرنگونی در         
ترکيب طبقاتی و هژمونی افقهای        
ديگر بوقوع پيوست، در آن                     
مرحله مشخص به اندازه کافی و          
قابل محاسبه و غير قابل دور زدن       
نيرو و نفوذ بهم زده باشيم که يک         
پای کشمکش بعد از سرنگونی              

قدرت اجتماعی ما و                 .  باشيم
موقعيت سياسی و ميزان نفوذ              

، تاکتيک و سياست دوره ای              ما
. کمونيسم کارگری را تعيين ميکند    

اينرا ميفهمم که تشخيص تيز يک         
وضعيت و پاسخ روشن به آن يک       

اينجا .  نيرو را جلو می اندازد              
بحث برسر روش تعيين تاکتيک و      
رابطه آن با اصول و اهداف                     

تعيين .  انقالبی و کمونيستی ماست    
تاکتيک برای دوره هائی که                    
سياست شکلی آکاردونی و                       
ايستگاههای مختلفی بخود                        
ميگيرد، تابعی از موقعيت                        
اجتماعی و طبقاتی کمونيسم و               
تناسب قوای مشخص با کمپ                 

. راست و بورژوازی است                      
ترديدی نيست که خيز برداشتن             
برای قدرت برای ما يعنی آزاد              
کردن هرجائی که نيروی                          
کمونيستی کارگری قادر به                      

آنست؛ از               
  ١۴صفحه 



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

کنترل کارخانه و توليد و برپائی          
شوراها و کميته های انقالبی                  
کارگری تا آزاد کردن شهرها و            
محالت و مناطق مختلف و اداره          
آن توسط نيروی سياسی و                        

. ميليشيای داوطلب ارتش کارگری   
به ميزانی که ما ميتوانيم بخشی             
از قدرت را بگيريم به همان                    
درجه سياست و روند سياسی را           
در کليت خود تحت تاثير قرار                

به درجه ای که نيروی           .  ميدهيم
مطرح و غير قابل حذفی هستيم            
به همان درجه بورژوازی و کمپ      
راست ناچار است به توافق و                 
تقسيم قدرت و مذاکره با کمونيسم        

ما در جنگ قدرت شرکت      .  بنشيند
ميکنيم، چه برای تصرف تمام               
قدرت و چه برای بخشی از                      
قدرت و ايجاد قدرت دوگانه يا                
چند گانه و برای يکپارچه کردن           

هرجا .  قدرت در مراحل بعدی          
زورمان نرسد و منافع عينی                   
جنبش مان ايجاب کند پای مذاکره        
و توافق ميرويم و همين را اعالم          

 . ميکنيم

 

سوال شما اينست که اگر نتوانستيم 
قدرت را فتح کنيم با مقوله قدرت          
و دولت چه برخوردی داريم؟ در         
دولت موجود شرکت ميکنيم يا              
سياست سرنگونی آن را داريم؟            
پاسخ اينست که کارگر و کمونيسم       
قدرت را حق خود و همه جامعه            
ميداند و هرجا دستش به قدرت و          
دولت برسد از آن در خدمت                    
پيشروی مبارزه طبقاتی بدون               

اما هدف ما    .  ترديد استفاده ميکند   
ما قرار است در اين      .  معلوم است 

روند پرپيچ و خم نيروی کافی                
برای انقالب کمونيستی و                         
کارگری خودمان را آماده کنيم و         

. اين پروسه را به فرجام برسانيم         
تاکتيک ما در شرايطی که                        
کمونيسم به تنهائی يک قدرت                
فائقه نيست اما بخشی از قدرت              
است، دقيقا شرکت در دولت                   
براساس نيرو و قدرت اجتماعی و      
انقالبی موجود و تالش برای                  

دولت .  دست باال پيدا کردن آنست      
و قدرت دولتی و تصرف قدرت           

بورژوازی ناچار است کمونيسم     
و طبقه کارگر را در ميدان نبرد        
طبقاتی و اجتماعی شکست دهد       
تا قدرت خود را يکپارچه کند،          
کمونيسم هم ناچار است برای            
استقرار آزادی و سوسياليسم              
قدرت سياسی کارگری را                    
يکپارچه کند و نيروها و راه                
حلهای موقت بورژوازی را از        

ما سياست      .  ميدان بدر کند          
ائتالفی و تشکيل دولت با                       
بورژوازی و تنظيم قانون                    
اساسی در مجلس موسسان را           
نداريم، هدف ما برانداختن                   
بورژوازی و نظام تبعيض گر          

اما اگر در    .  سرمايه داری است   
اين روند ناچار به گردن                        
گذاشتن به سازشهائی شويم و            
نيروی کافی برای هدف نهائی          
مان نداشته باشيم، در موقعيت           
جديد سنگرهايمان را محکم                
ميکنيم و برای دور بعد آماده               

ما نه پيشاپيش سياست       .  ميشويم
تحريم شرکت در هر دولتی را          
در پيش ميگيريم و نه به استقبال       
تهيه مقدمات و شرکت در دولت       

. همراه با طبقات ديگر ميرويم          
اينها نيز دو سوی يک سياست           

 . واحد اند

 

کمونيسم کارگری نهايتا برای           
فتح قدرت سياسی و اجرای                 
برنامه آزاديخواهانه خود تالش       
ميکند و در روند سياسی بايد               
قادر باشد مسير اين پيروزی را        

اين امر با تعريف        .  هموار کند  
و   –احتماالت و تعيين تاکتيک         

برای برخی ارتقا به اصول و             
تعيين   –خط مشی سياسی                

نميشود و همينطور با حکم از            
پيش تحريم هر دولت و اتخاد              
سياست هميشه اپوزيسيونی                

بايد مبارزه      .  متحقق نميشود     
اجتماعی و رودروئی جنبشهای      
اجتماعی را زنده تر و پراتيک          
ديد و فرض کرد و در روندی            
دخالتگرانه سياست و تاکتيک           
روز کمونيسم را براساس                    
موقعيت موجود تبئين و اتخاذ            

ما بدرجه ای که به                    .  کرد
سواالت مطرح و گرهی جامعه       
در دوره انقالبی پاسخ ميدهيم به       
همان درجه نيروی اجتماعی             
يک پيروزی تمام عيار کارگری     

در دوره ای که    .  را بسيج ميکنيم  
جمهوری اسالمی موضوعيت         

نکاتى در باره جنبش 
 ...سرنگونى

سياسی دريچه پياده کردن اهداف و       
اما اين  .  آرمانهای کمونيستی ماست   

شرايطی را     .  يک کليشه نيست         
ميشود فرض کرد که حضور در             
دولت نيروی کمونيسم و                                
انقالبيگری موجود در جامعه و               
پتانسيلهای تغيير را مهار ميکند و           
کارگر و کمونيسم را دچار عقب              

اين شرايط مشخص     .  نشينی ميکند  
هم بايد قابل تبئين و از زاويه منافع          
جنبش ما برای توده طبقه کارگر و         
جنبش کمونيسم کارگری روشن              

در چنين شرايطی ما سياست       .  باشد
سرنگونی دولت موقت بورژوائی         

يک خط        .  را دنبال ميکنيم               
استراتژيک ما اينست که نگذاريم           
هيچ دولت بورژوائی در ايران                 

شرکت يا عدم شرکت       .  تثبيت شود  
در يک دولت همراه با نيروهای              
طبقه حاکم دقيقا تابعی از اينست که        
منافع جنبش ما برای پيشروی در            
آن مرحله مشخص چه روشی را             

 . اقتضا ميکند

 

ما نه به امر شرکت در دولت و                  
مذاکره و سازش در مبارزه                         
اجتماعی و طبقاتی بعنوان تابو و             
کفر نگاه ميکنيم و نه آنها را بعنوان        

ايده آليزه   "  اصول و فن تاکتيک       "
بعيد ميدانم هيچ عقل سليمی     .  ميکنيم

بگويد مثال جنبشی که نصف قدرت       
را در اختيار دارد و ميتواند روی            
هر حرکت و تالش بورژوازی                 
تاثير بگذارد و مانعی جدی در                   
مقابل يکسره شدن قدرت                               
بورژوازی باشد، بايد موقعيت                 

دولت !  اپوزيسيونی را ترجيح دهد      
در دوره های انقالبی يک ابزار               

 است   گسترش مبارزه طبقاتی    مهم   
و همان اندازه که برای طبقه حاکم          
از اهميت درجه اول برخوردار               
است به همان اندازه و شايد بيشتر           

در .  برای کمونيسم اهميت دارد           
نتيجه ما هيچ پيشروی و                                 
دستاوردمان را دو دستی تقديم                  

بلکه از آن بعنوان        .  کسی نميکنيم  
موقعيتی جديد برای يک کاسه                   
کردن قدرت کارگری و استقرار             
جمهوری سوسياليستی در جامعه           

همانطور که   .  ايران استفاده ميکنيم   

۴۴شماره   
خود را از دست داده، سرنگون             
شده اما نيروی جانشين هنوز به            
تمامی نتوانسته است قدرت خود          
را بگستراند، حتی در دوره ای              
که جمهوری اسالمی ظاهرا                   
سرکار است اما قدرت عمل و                
جلوگيری از حضور نيروهای              
مخالف را ندارد و جريانات و                 
نيروهای سياسی ميتوانند با اتکا           
به قدرت خود ابراز وجود سياسی       
کنند، در شرايطهای متفاوتی                  
کمونيستها ميتوانند به معنی وسيع       
کلمه ابراز وجود کنند و کل خال            

. سياسی يا بخشی از آن را پر کنند       
جدال قدرت برای جنبش ما دقيقا           
در اين دوران به اوج خود ميرسد        
و کمونيسم در ايندوره از هر                   
وجب نفوذ و قدرت عمل خود با             
قدرت دفاع ميکند و دودستی و با          

به کسی واگذار        "  زبان خوش   "
مذاکره و سازش در     .  نخواهد کرد 

اين جدال لحظاتی از خود جنگ            
قدرت سرمايه داری و کمونيسم            

ما از اين جنگ پا پس                  .  است
پايان اين جدال        .  نخواهيم کشيد   

برای ما تنها با يک انقالب                         
پيروزمند کارگری و سوسياليستی     
و اجرای فرمان سياسی و                          
اقتصادی انقالب و برپائی جامعه        
ای بدون فقر، بدون استثمار،                  
عاری از بردگی مزدی و                          
مناسبات مزدی، جامعه ای بدون         
ايدئولوژی و بدون طبقات،                      
اجتماعی کمونيستی که شکوفائی        
و خالقيت هر فرد شرط شکوفائی       
و خالقيت همگان باشد، متصور          

انقالبيگری ذاتی کمونيسم       .  است
در نفی اوضاع، بطوری که                    
سرمايه و مناسبات سرمايه داری        
و جامعه طبقاتی برافتاده باشد و            
انسان زندگی و تاريخ جديديش را       
آغاز کند، مشخصه کمونيسم                   
کارگری و ماترياليسم پراتيکی             
است که جوهر و وحدت تئوری و       
پراتيک جنبش ما را تشکيل                     

 .  ميدهد

*** 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را 
بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  
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 على طاهرى

در چند هفته گذشته پس از                         
فرونشستن موج دروغين تبليغات       
مجلس ارتجاع اسالمی بار ديگر         
مفسرين و مبلغين اقتصادی رژيم        
کثيف اسالمی بر سر بودجه سال         
جديد گرد و خاک به راه انداخته            

 درصد   70در وضعينی که        .  اند
جامعه با فقر دائمی دست و پنجه           

گام "نرم می کنند حضرات از               
در راه پيشبرد          "  های اساسی    

خبر .  مقاصد اقتصادی دم می زنند    
گزاری های رژيم اسالمی اين              

 :چنين شرح ماوقع می دهند
 

به گزارش خبرگزاری مهر،                  
روابط عمومی معاونت برنامه             
ريزی و نظارت راهبردی رئيس        

در تحقق     :  جمهور اعالم کرد         
رويکردهای نوين بودجه نويسی         
دولت نهم، ضوابط اجرايی بودجه      

 کل کشور، برای              1387سال     
نخستين بار پس از پيروزی                     
انقالب اسالمی ايران قبل از پايان       

 توسط هيئت وزيران       1386سال   
تنظيم، تصويب و به منظور اجرا        
به معاونت برنامه ريزی و                       
نظارت راهبردی رئيس جمهور         

درادامه اين مطلب آمده      .ابالغ شد 
هيئت وزيران به منظور          :  است

ايجاد انضباط مالی و مديريت                
کارآمد در بودجه دستگاههای                
اجرايی، ارتقای بهره وری در              
فعاليتها، صرفه جويی و استفاده           
بهينه از منابع در اختيار                             
دستگاههای اجرايی و ايجاد تعادل     
در منابع و مصارف، ضوابط                

. مذکور را به تصويب رساند                 
هيئت وزيران همچنين در                        
تصويب ضوابط اجرايی بودجه           

 کل کشور، اجرای           1387سال    
احکام قانون برنامه چهارم                       
توسعه، کاهش تصديهای دولت و       
واگذاری امور به بخشهای غير            
دولتی و جلوگيری از توسعه                   
تصدی گری در فعاليتها را هم مد         

درپايان اين   .نظر قرار داده است     
تدوين ضوابط   :  مطلب آمده است    

اجرايی بودجه در سال جاری                
برای سال آتی در تاريخ جمهوری      

مولد جامعه و زندگى حقوق                
بگيران و محرومين جامعه است     
يا صرفا به افزايش ارقام درآمد        
و هزينه کل؟ همين جا الزم به            
ذکر است که اين مسئله گره                 
ريشه اى نظام سرمايه داری              
است چون حتی در عمده ترين           
اقتصاد های سرمايه مانند                     

 75آمريکا سهم عامل مزد تا              
درصد نيز می رسد و البته سهم         
سرمايه که نصيب اقليت                        

 درصد می   25کوچکی است به     
 .رسد

 

 تکيه بر مصرف يا هزينه گرايی

در صورتی که هدف آشکار و           
نهان بودجه توسعه سيستم                    
توليدى و انباشت ثروت ميباشد        
در آن صورت مسلم است که              
بودجه با نگاه تامين منفعت                  
سرمايه ها بسته می شود که می        

سيستم بازار به صورت        :  گويد
نهادی يک دستگاه نفع طلب                

سود   -کاال  -است و چرخه سود     
لذا .  از اختيار انسان خارج است     

انسان نمی تواند رابطه کااليی          
انباشت سود را به سمت رفاه              

. اجتماعيی تغيير مسير دهد                
تئوريسين های نظام سرمايه اين      

امروز : چنين اقامه دليل می کنند
ديگر نسخه های اشتغال مولد و        
عدالت محوری در سياست های      
بودجه نويسی کارآيی ندارد در         
نتيجه سرمايه دار بايد نظارت           
دولت و قوانين حمايت از                      
محرومان و فقر زدايی را دور          
بزند و تا می تواند مصرف را            

صرف کردن هزينه   .  تشويق کند 
کافی است تا تقاضای موثر را           

سرمايه ای که از       .  تکميل نمايد  
اين انباشت ايجاد می شود اگر           
در راه رفاه اجتماعی صرف              
شود باقی مانده ای ندارد که در          
راه توسعه شبکه های بانکی و          
بيمه های تجاری و بورسی به            

لذا بازار سرمايه به        .  کار رود  
ضرر سرمايه داران و بورس           
بازان و بانکداران از رونق می        

پس بايد سرمايه انباشت           .  افتد
شده هرجا بهشت مالياتی است و      
قوانين حمايت از محرومان                
ضعيف است و به عبارت ديگر       
در جاهايی که مزد کم تر است           
و طبقه کارگر از توان تشکل              
ابتدايی برخوردار نيست اطراق     

 87بودجه سال
از بن بست اقتصادی رژيم اسالمی تا اعتالی فالکت 

 گسترده عمومی

اسالمی ايران بی سابقه بوده و در           
راستای بهره گيری از تجربه تمام          
ارکان اجرايی دولت در محقق                  
ساختن سياست دولت نهم و با                     
عنايت به عملکردها و چالشهای              
پيش روی نظام مقدس جمهوری              
اسالمی ايران، تنظيم و تصويب              

 .شده است
 

از شواهد امر پيداست که رژيم                 
اسالمی با اين وضعيت اسفباری که      
به مردم و طبقه کارگر در جامعه             
تحميل کرده اند همچنان دم از                    

و شعار های       "  توسعه اقتصادی   "
تعادل در منابع    "دهان پرکنی چون     

و مصارف و استفاده بهينه از                     
ما در اين      .  می دهند  "  دستگاه ها  

مقاله نشان خواهيم داد که اوال                    
رژيم اسالمی دقيقا عکس آنچه را           
که شعار می دهد در رويه                             
اقتصادی خود پيش گرفته است و            
ثانيا از نظر ما مهم ترين شاخص            
رشد اقتصاد باال رفتن فاکتور های         
اقتصادی دخيل  در زندگی تک                
تک اعضای يک جامعه است و               
اين امر تنها با برپايی تشکل های             
کارگری و مبارزه براى بيرون                
کشيدن هردرجه از سهم واقعى                 
طبقه کارگر از حلقوم سرمايه                    

چرا که       .  داران ممکن است             
پيشروى مبارزه اقتصادی طبقه               
کارگر مستقيما در تعيين سرنوشت        

 .  اقتصادی کل جامعه مربوط است
 

در تنظيم بودجه مهم تر از همه                  
هدفی است که بودجه برای رسيدن        

چون بودجه  .  به آن تنظيم می شود       
سند دخالت دولت در اقتصاد جامعه      

پس با سياست های حاکم              .  است
هر چند که دولت به            .  پيوند دارد  

شعارهايی چون توسعه پايبند باشد         
يا نباشد و منظورش از اين عبارت         

 به هر حال شعار توسعه        ،چى باشد 
را در مقدمه بودجه ساالنه سر می          

اما در همين شعار کلی هم که         .  دهد
دردی از جامعه دوا نمی کند بايد              
مشخص شود که هدف رشد انسانی       
است يا رشد شاخص های اقتصاد           
بورژوائی؟ بدين معنا که نگاه                    
بودجه نويسان به سرنوشت طبقات       

۴۴شماره   
 .کند

 

 ،به اين ترتيب وقتی محور بودجه       
 خواه اين        ،مصرف منابع است       

... منابع از درآمد نفت باشد يا                 
هدف اول بودجه هزينه کردن                
است نه رفع نيازهای ابتدايی طبق      
ليست های شماره شده برای همه          

بودجه فصل رفاه و        :  مثال.  افراد
تامين اجتماعی که عمدتا متوجه           

 در  ،طبقات فرودست جامعه است     
 64 دارای رقمی معدل          86سال   

هزار ميليارد ريال بود که بنا به             
گفته مدير کل دفتر تلفيق بودجه             

روزنامه همشهری   (وزارت رفاه     
) 86 مهرماه     16  ،  4385شماره   
 درصد توليد ناخالص   2.58معادل  

 درصد بودجه کل         2.78ملی و      
اين ارقام برای           .  کشور است     

جمعيت هفتاد ميليونی کشوری در      
بودجه سالمت رقم ناچيزی است         
و در مقايسه با ارقام مصارف                

 حاکی از توزيع             ،ديگر دولتی    
نامتناسب منابع ميان مصارف              
حياتی است و تازه در همين رقم            
کم مالحظات هزينه ای بر                        
عملياتی بودن بودجه ترجيح داده         

ريشه دار بودن کسر        .  شده است  
بودجه مزمن هم از تبعات اين                 

چرا که     .  گونه سياست هاست         
اغلب همين متخصصين اقتصادی     
دستگاه های اجرايی همچون                  
وزارت خانه ها به بزرگ کردن          

اما .  ليست هزينه ها اصرار دارند     
اين گونه تکيه بودجه به درآمد                

از نوادر مشکالتی     (های فرضی     
که فقط در نظام بى در و پيکر                 

می توان       "  اقتصاد اسالمی      "
مثل فروش   )  انتظارش را داشت     

 انتشار اوراق               ،سهام دولتی       
مشارکت با هدف خريد آن توسط         
سرمايه گذاران خارجی و تامين           
مواد مورد نياز مردم از طريق              

 بودجه را با ديوار بتونی       ،واردات
 .تورم روبرو می سازد

 

 بودجه عملياتی

 منابع و             ،در مثلث عمليات            
 به طور مثال اگر                     ،مصارف

محور بودن عمليات رعايت گردد      
آن گاه با تصوير های نمونه ای              
از قبيل تامين منابع کافی؛ شبکه            

 نظام   ،های سراسری متخصصين   
قانون مند برای تمام مزدبگيران           

  ١۶صفحه روبرو ....  و



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

به عنوان مثال برای         .  می شديم  
عملياتی شدن در مواد لبنياتی و             

 ابتدا تثبيت قيمت آنها                ،گوشتی
مسئله ای که در      (ضروری است    

اقتصاد ايران در حيطه                               
برای اين کار ابتدا       ).  آرزوهاست

بعد .  بايد قيمت علوفه تثبيت شود        
از آن قيمت شير خام  و خسارت            
های واقعی توليد کنندگان با                     
اختصاص يارانه هدفمند و                       

اما .  نظارت پذير جبران شود             
همين جاست که در پس سياست            
های اقتصادی رژيم اسالمی                   
شعار های پوچ و تو خالی شان              

از سويی شعار می           .  می ترکد   
دهند که وظيفه اقتصاد تامين                   
شرايط آسان برای دسترسی آسان       
مردم به نيازهايشان است اما                  
نزديک ترين سياستشان کشيدن            
ديوار بين مردم و نيازهايشان                

سند بودجه دستورالعمل اين    .  است
اما به راستی راه          .  رابطه است   

کار مستقيم در اختصاص بودجه         
چيست؟ در جواب بايد بگوييم که         
اصوال هيچ بودجه ای بدون                     
برنامه عملياتی به هدف نمی                   

برنامه هم از سازمان جدا          .  رسد
نيست و بايد اين حقيقت را فاش              
کنيم که بودجه برنامه ای و                       
برنامه عملياتی اجزای يک فرايند      

اما اين پروسه    .  توسعه ای هستند   
زمانی انجام پذير است که اوال               
دستگاه های عملياتی به طور                 
مشخص با زير بخش هايش                     

ثانيا مبلغ قطعی         .  تعريف شود    
هزينه هر نوع عمليات بر اساس          
صورت وضعيت های مشابه با            
احتساب ضريب رشد قابل قبول           

نه ضريب رشد جيب        (اقتصادی   
ثالثا .  تعيين شود     )  آقازاده ها     

کارنامه مصرف اين منابع در راه       
هدف های عملياتی توسط حساب         

 .رسان حسابرسی گردد
 

 ميليارد تومانی که در      8000مثال  
 بين متقاضيان طرح های      85سال  

زود بازده تقسيم شده چه تعداد                
کارگر و کارمند را به کار وا                   
داشته و چرا مثال حجم اشتغال در        

 در کل کشور                    1357سال       

 به سر می برد        87بودجه سال    
که اقتصاد ايران دو سال است           

 ميليارد دالر   120عدد بی نظير    
درآمد نفت را يعنی منبع عمده            
بودجه سال های خود را تجربه         

اما نکته مهم اين              .  می کند    
اوال با وجود نظام               :  جاست

مديريتی ارکان های حکومت            
 پوشش دادن به نياز              ،اسالمی

های زيستی و اجتماعی و                     
 به دالرهای نفتی                  ،فرهنگی

واگذار شده است که با شناختی          
که از اين باندهاى اقتصادى و            
مافيائى وجود دارد اين کار                  

: ثانيا.  بيشتر شبيه معجزه است      
بودجه برنامه يا بايد کمبود ها و        
در مجموع درجه فقر را سال به       
سال در جامعه تنزل دهد که اين        
مستلزم پوشش دادن به نياز های      
پيش گفته و جان سختی و                       
جلوگيری در برابر رشد فقر               

سندی که جايگاه انعکاس      .  است
. اين اراده است برنامه نام دارد        

البته جهت گيری اين برنامه  که        
اصولی برای خود دارد مورد            
اشاره قرار گرفت و در اين                  
بحث بيشتر ار اين موضوعيت         

 . ندارد

 

توهم يا       :  توسعه اقتصادی      
 فريب؟

اکنون چه کسی از مسولين اين          
نظام اسالمی که يک جو منطق         
دارد می تواند در اين شرايط دم        
از رشد و پيشرفت بزند؟ در                
شرايطی که منابع مصرف شده        
بودجه در دو سال اخير به                     

 ، سال قبل از آن بوده           6اندازه   
 5.4چرا اقتصاد ايران با رشد           

 نتوانسته اين    ،درصد اعالم شده   
نياز ها را تامين کند و درجه                
پيشرفت فقر را کم کند؟ حتی از        
اين هم باالتر در بانگ                             

را "  خودکفايی اقتصادی          "
برداشته اند و اين طور توجيه            

يک اقتصاد خود     "می کنند که       
؟ "!کفا مشکالت جزيی هم دارد      

اوال که اين مشکالت برای شما         
جانواران که قدری برای جان           
انسان ها قائل نيستيد جزيی                  

 دوما عمده نيازهای                    ،است
کشور از خارج تامين شده به              
طوری که واردات رسمی از             

 درصد      50طريق گمرکات            
يعنی از    .  افزايش داشته است       

 ميليارد دالر به سالی        40سالی  

 87بودجه سال
از بن بست اقتصادی رژيم اسالمی تا اعتالی فالکت گسترده 

 ...عمومی

 نفر بوده و در سال                 1630000
  نفر يعنی ده          1640000    1383

صنعت و   (هزار نفر افزايش يافته         
 )1386توسعه تيرماه سال 

 

 کسر بودجه مزمن

 حول و حوش      87رقم بودجه سال      
 هزار ميليارد     232 يعنی     86سال   

 1529اعتماد شماره     (تومان است     
اما از شواهد    )  1386دهم آبان ماه      

پيداست که اين بودجه هم به ديوار           
به .  تورم مزمن برخورد می کند           

طوری که کارشناسان می گويند در      
 5 متمم و          4بودجه سال گذشته          

سرمايه .  (اصالحيه داده شده است      
و بنا  )  86 ابان   30        ،  608شماره  

به گزارش بانک مرکزی در شش          
 کسری بودجه     86ماهه آغاز سال       

 هزار ميليون        6179ای مساوی        
تومان در انتظار بودجه سال جاری      

 آذر    28  ،روزنامه افرينش   (است    
اين به اين معنای اين است که         )  86

کسری های بودجه که ناشی از                 
نگاه هزينه ای است و به                                 
ساختارعملياتی و درآمد واقعی بی        
توجه است حالت مزمن خود را                

هر علتی  .  همچنان حفظ خواهد کرد   
که برای اين کسر بوجه ها و عقب           
ماندن از نيازهای روزمره مردم             
جستجو کنيم و علت هايی را که از          
زبان خود بلندگوهای دولتی می               

 خود به       ،شنويم کنار هم بگذاريم         
خود نشان از ساختار بودجه ای                
دارد که بايد غير عملياتی تنظيم و           
بدون حساب رسی به سال های بعد        

لذا بايد در انتظار             .  منتقل شود    
روندی بود که ريشه های آن در                
عمق ماهيت اقتصادی اسالمی                 
رژيم در بطن نظام سرمايه داری            
موجود در سال های گذشته جستجو       
می شود که نماد های کنونی ان به           

 :شرح زير است
 

 86 تا    85در فاصله زمانی مرداد        
رشد شاخص بهای گروه مسکن و          
کاال ها  و خدماتی که عرضه آن ها         
دولتی است نظير آب و برق و                    

 بيشترين سهم را در رشد           ،سوخت
. شاخص کلی قيمت ها داشته است         

در شرايطی جامعه در انتظار                   

۴۴شماره   
و .   ميليارد دالر رسيده است         60

حاال سوال اين است چرا در                     
 86 تا   85فاصله زمانی مرداد ماه     

 ،رشد شاخص بهای گروه مسکن        
آب و برق و گاز و ساير سوخت            

 خوراکی ها         ، آشاميدنی ها        ،ها
بيشترين سهم را در شاخص کلی          

 رشد قيمت ها داشته است؟
 

تنها در يک مورد بنا به گفته                     
 924وزير رفاه  بودجه سالمت            

هزار ميليارد تومان کسری داشته       
 با  86است که اين کسری در سال       

 درصدی اعالم شده              15تورم     
 5 تا         4توسط بانک مرکزی              

درصد رشد نشان می دهد                          
 18-3859همشهری روزنامه          (

الزم به ذکر است که      )  85دی ماه   
 برای هر    85بودجه سالمت سال      

 هزار تومان در سال بوده           5نفر   
 سه هزار و نهصد      84که در سال    

  .تومان بوده است
 

با آنچه گفته شد آيا بودجه کنونی            
هم در چنبره تورم راه به جايی               
دارد؟ نه پيروی از نسخه های                

 نه دور باطل برداشت       ،نئوليبرالی
از صندوق ذخيره ارزی و فروش       

 و نه انتشار        ،شرکت های دولتی    
اوراق مشارکت به اميد جلب                  

 و واردات   ،سرمايه داران خارجی  
کاالهای مصرفی هيچ کدام قادر           
به حل معضل اقتصادی رژيم                 

حتی دو     .  اسالمی نخواهد بود        
خردادی  های خارج حکومتی که        
شعار ورود بانک های خارجی را      
می دهند نيک می دانند اين                        

 40سياست ها قادر به مهار                      
 30درصدی نقدينگی و پايه پولی        

به نظر نمی رسد     .  درصدی نيست 
که هيچ گونه انظباط بودجه ای بر        
قرار گردد مگر آنکه جامعه را از       
تشويش مداوم قيمت ها رها سازد         
و به جای رشد قطره ای صنعت            

 ،"اقتصادی ملی "و شعار توخالی     
 ،که دردی از جامعه دوا نمی کند         

بايد سمت گيری توسعه انسانی و         
پايدار با هدف عدالت واقعی                    
اجتماعی جانشين اين گونه                       

جمهوری .  سياست ها شود               
اسالمی که نشان داده ماهيتا                     
فاصله نجومی با ذره ای رشد نرم        

و .  های انسانی در جامعه دارد           
بودجه و برنامه و هزار سازمان          
ديگر هم او را قادر به رفع اين                

مشکالت نمی     
  ١٨صفحه 



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 !افشای اسالم يا عرب ستيزی؟

به نظر ميرسد محقيقين راستگرا         
ِ  اسناد بنيادين و               و ناسيوناليست
فاکتهای تاريخی اسالمی عليرغم       
وجود اسناد و فاکتهای غير قابل           

 جماعت سياسی        ،انکار تاريخی   
اطرافشان را تنها به عرب ستيزی       
و ِکشتن جوانه های شوم تنفر                  

. قومی در ذهنيتشان سوق ميدهند        
آرياييگری مشحون از                                
عظمتمداری و تنفر قومی که                  
بالفاصله در مدخل پيچ دوم سر            
از تهديد به کشتارهای جمعی                  

در حاليکه خود اين       .  درمی آورد  
محققين راست و بسيارهم راست         

 بخش مهمی از همين                  ،ايرانی
اسناد و فاکتهای غير قابل انکار            
را ناگزير سياه روی سفيد  به                  

 . مردم نشان دادند

 

 ،"تازی صفت    "،"اسالم تازيان  "
بيا )  عرب(آقا     "،"اسالم عربها  "

". دينتو بردار و از مملکت ما برو      
اين سياست   .  اين الفاظ شوم است      

ُهل دادن مردم عرب زبان به                  
ناسيونال فوق          -دامن اسالم       

اسالم حربه  .  ارتجاعی عرب است  
کاری در نزد ناسيوناليسم عرب           

گهی از بی آبی ميرود توی       .  است
هاگش و هرجا که زمينه اش باشد        
و قطعه زمين نمدار و مناسبی                
برايش  پيدا شود مثل قارچ رشد            

 .  ميکند

 

ناسيوناليستهای عظمت طلب                 
ظاهرًا اينروزها ياد گرفتند کمتر         
روی رضا پهلوی بواسطه                       

 ،"اسالم ستيزی "بازداشتن آنها از    
در عوض دوز عرب       .  ُغر بزنند  

" افشای  اسالم   "ستيزيشان را در      
را به    "  سياست.  "باال برده اند      

" حزب مشروطه خواه    "ايشان و     
يعنی ايشان هرچه      .  واگذاشته اند  

. روضه اسالمی بخواند مهم نيست    
" برای حفظ چارچوب مملکت          "

بدون ترس از برقگرفتگی                       
اسالمی برود کنار جمهوری                  
اسالمی به تانک آمريکايی توی           

 ،خيابان ککتل مولوتف پرت کند         

احاديث مربوط به چرند نويسان      
اسالم .  مسلمان عرب و فارس        

عربی نيز به همان درجه                       
. ارتجاعی و خطرناک است              

تفاوتشان در شکل به                                
تفاوتهايشان در سنتهای پوسيده        
اقليمی يعنی به دستمايه های               
ايدئولوژيک ناسيوناليسم                      

داستان .  کشورها مربوط ميشود    
تراژيک کشته شدن حسين و               
علم و کتل کشی چندان هم                      

امام زمان که       .  نيست"  تازی"
 اين يکی ديگر      ،چه عرض کنم   

دست عمر و عثمان را هم از               
پشت بسته و يک سور هم به                
همه خرافات و جهالت قرآن                

! ؟"تازی"کدام دين     .  محمد زده  
خودش سر چاه بدر از       "  تازی"

" تازی.  "محمد رودست خورد     
خودش زمان ابوبکر عليه همين      
دين شوريده بود و قدری هم يکه       

. تازی کرد و شکست خورد               
آخر چه فحشی دارند به                            

 بدهند؟ ) عرب" (تازی"

 

بيواسطه ترين اثر رشد قارچ             
 راندن   ،عرب ستيزی در ايران      

مردم عرب زبان ساکن ايران به      
ناسيونال عرب      -دامن اسالم       

ناسيونال اسالميستهای      .  است
عرب بدشان نمی آيد مردم                    
عرب زبان ايران را قربانی                
رقابتهايشان با ناسيوناليستهای         

عرب .  عرب ستيز ايرانی کنند      
ستيزی در ايران برای پايه                  
گذاری جنگهای قومی و تيره و         

. تباری خوراک مناسبی است           
برای هر دو طرف دعوای                   
ناسيوناليسم تماميت خواه ايرانی     

 ،و ناسيوناليسم قومی در ايران         
دست ساخت     "اسالم مجعول          

خرج کافی در                   "  عربها
. زرادخانه های سياسيش دارد         

ناسيوناليستهای عرب ستيز                
ايرانی بخش مهمی از محتوا و          
حقايق اسالمی که در ايران                 
حکومت ميکند را پنهان                         

اسالم ستيزيشان جعلی     .  ميدارند
 . است

 

تنها بدون هيچگونه تعصب                 
ناسيوناليستی ميتوان ضد دين و       

اين کار       .  اسالم ستيز بود            
انجام درست اين   .  کمونيستهاست

کار ازعهده پيشروترين بخش           

 !خنک و ناخنک
 سعيد مدانلو

آنها خودشان   ".      سياسيت"کارش   
نيستند و خيليهايشان            "  سياسی"

" فرهنگی"مدعيند که تنها کار                  
 ،"فرهنگ نياکان            .  "ميکنند

آبا و      "،"فرهنگ اصيل ايرانی      "
اجداد سربلندی که بجای مال موبد           

 ". دانشمند داشتند

  

محمد را به   "  تازيها"آدمی که همان    
 اسمش   ،شاگردی او متهم ميکردند      

به قول      .  بود"  سلمان فارسی     "
 ،عاليجنابان محققين راست ما                   

. اسم فارسيش بود           "  روزبهان"
روزبهان "اسمش را گذاشته اند               

و خيال خودشان را       "    خيانت کار  
معلوم نيست مردم       .  راحت کردند   

غرب که با  دينشان چپ افتاده                     
 دنبال کدام قوم و قبيله بودند          ،بودند

تا بابت دينی که با آن دست به يقه              
!  آنها را سرزنش کنند؟                 ،هستند

شان البته معلوم          "  خيانت کار    "
مادر کنستانتين قيصر روم         .  است
ديده بود       "  خواب سياسی     "که      

 !چيز خوبی است" مسيحيت"

 

شيعه گری در ايران چيزی بجز              
مجموعه ای از خرافات و سبعيت           
بعالوه مجموعه ديگری از خرافات      

شيعه .  و سبعيت و عزاداری نيست      
 جهالت و          ،گری تنوع خرافات         

موبدان زرتشتی که      .  سبعيت است  
مسلمان شده بودند احکام اسالمی و       
فقاهت مذهبيشان را با زرتشيگری        

آخوندهای .  قالب ريزی کردند            
امروز ادامه سير تاريخی همان               
خرافه در خرافه پردازان اوليه                 
يعنی موبدان زرتشتی مسلمان شده        
و قدرت حکومتی باخته زمان                   

آنها بودند که قارچ   . ساسانيان هستند 
مسمومِ محصول خرافه پرويشان را     

 تا   ،به اعقاب امروزيشان رساندند       
هرجا که شد و هر طور که شد به             
قدرتش برسانند و صاحب اختيارش     

دستورات فقهی که موبدان و        .  کنند
هيربذان دست در قدرت و شاه                   

 ،تعيين کنِ  زمان ساسانيان ميدهند         
. مو به تن انسان راست ميکند                    

احکام شيعی ملغمه ايست از احکام        
 قرآن و برخی            ،مذهبی هيربذان   

۴۴شماره   
متشکل طبقه کارگر ايران                        

 .  برخواهد آمد

 

 !بيگانه و خودی

نميدانم صحبت کرباسچی از                  
اصالح "سرکردگان جماعت                 

 دبيرکل فعلی گنگ                       ،"طلب
کارگزاران و دار و دسته                           

را "  راديو فردا   "رفسنجانی  با          
حسابی توپيد به        .  شنيديد يا نه       

دخالت   "،"راديو بيگانه  "هرچی   
در امور داخلی                "  بيگانگان

 .حکومت اسالمی و امثالهم

  

و "  بيگانه ستيزی      "راستش        
راديو "عصبانيت کرباسچی از            

و منع آنان به    "  بيگانگان"و  "  فردا
دخالت در امور داخلی جمهوری         

 قهر و    ،اسالمی به هر دليلی باشد      
آشتی او و جمهوری اسالمی با              
حکومتهای غربی و رسانه                       
هايشان بستگی به موقعيت و                   
شرايط سياسی او و جمهوری                 

منتها بيگانگی     .  اسالميش دارد    
مفرط منافع مردم  با او و                            
جمهوری اسالمی امری ثابت و           

دخالت در     .  تغيير ناپذير است        
 ،امور داخلی جمهوری اسالمی           
 ،تشديد تخاصمات داخل حکومت       

از هم پاشيدگی آن با سوق دادن              
هرچه بيشتر تعرض خود به                    
حکومت آنها و سرنگونی                          
حاکميتشان را اين تيپ بيگانگان          
قرار نيست لحظه ای از آن دست          

 . بکشند

 

مصر نان ندارد به            )  حکومت(
 !مردمش بدهد

ما تا حاال نميدانستيم که درمصر           
اداره نانواييهای مردم دست ارتش     

تا اينکه خبر رسيد که در              !  بود
مصر نان کم آمد و دنبال اين                     
ماجرا فهميديم درمصر مدتهاست       

! که نان مردم دست ارتش است            
توی تاريخ جغرافی کالس ششم            
ابتدايی ما هم نوشته بود يک                     

نان "  مردم نيل   "زمانی بود که          
آن زمان را           "  دنيای متمدن     "

و البد هنوز هم بکارشان       .  ميدادند
منتها در شراکت با      .  ادامه ميدهند 

 ! بقيه مردم جهان

 
  ١٨صفحه 



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

سازد چون ابتدا به ساکن خواستار      
تنها در يک   .  چنين تغييراتی نيست  

جامعه سوسياليستی است که                   
مواهب مادی و ثروت جامعه به           
طور عادالنه نيازهاى همگان را         

نه فقط برپايی جامعه    .  پاسخ ميدهد 
سوسياليستی بلکه عقب راندن               
سرمايه داران  و دولتشان و                     
تحميل ذره ای رفرم جهت بهبود          

 مستلزم به ميان            ،زندگى مردم   
آمدن و عرض اندام کردن متشکل      

طرح بودجه   .  طبقه کارگر است     
رژيم اسالمى دراساس طرح                 
تقسيم غنائم و ثروتهاى مردم                  
مابين مشتى باند است که شرعا و        
قانونا جاده استثمار شديد طبقه               
کارگر و فقر گسترده و همگانى            

اين نظام را بايد    .  را هموار ميکنند  
. با همه اين جوارحش جارو کرد         

* 

هفته  مقادير معتنابهی ماتريال کميک        
تاريخی در دسترس مردم ايران                     

قرار نيست مردم بعد از        .  خواهد بود 
. جمهوری اسالمی عزا داری کنند              

آنها يادبودهای جانباختگانشان را به           
هر مناسبتی گلباران ميکنند و آنها را          
به همراه پا دربند بودگانشان پيشگام و       

. مشوق امروز خوشترشان ميدانند              
شبهای وسط هفته پای تی وی و توی           
سينما با انواع فيلمهای خنده دار                      
درباره جمهوری اسالمی و دم و                    

 ماجراهای      ،دستگاههای حکومتيش     
 - ماجراهای جدی         ،جدی ی جدی         

 گير دادن سران      ،کمدی و تمام کمدی     
و ماموران جمهوری اسالمی به                    

 مسلحانه به            ،حجاب و روسری           
عروسيها و جمعهای به زحمت خوش       
مردم ريختنها و هزاران ماجرای                  

جوکها و مسخره کردنهای             .  ديگر
حکومت ماضی اسالمی و سرانشان          

مردم .  با اشکال و امکانات متفاوت          
خاطره های تلخ را برای خودشان                

فيلمهای .  شيرين خواهند کرد                  
 ،"  گانگستری مافيای اسالمی              "

 سِر کسی را که       ،ماجرای زد و بندها    
 ،ديده و سوت کشيده زير آب کردنها           
 ،جمهوری اسالمی در پنجاه اپيزود            

. فيلمهای مستند متعدد   .  جدی و کميک   
من فکر ميکنم خاتمی گل سرسبد                   

. فيلمها و نمايشهای کمدی خواهد شد          
شما اگر به کسی ديگر فکرميکنيد البد    

بهترين نقشش  . تحليل خودتان را داريد 
مامور بارگاه زال ممد برای       "ميتواند  
آقا مهدی   "فکر ميکنيد     .  باشد"  تمدنها

قهرمان اول فيلمهای          "  امام زمان    
 !   کارتونی نميشود؟

 

زنده باد طبقه کارگر ايران و                            
دانشجوی آزاديخواه و برابری طلب           
که برای دنيای خنده و خوشی و رفاه           

 ميتواند    ،بيشتر و برای دنيای بهتر            
رهگشای خوبی برای طبقه کارگر و          

. دانشجويان مصر به حساب بيايد                 
معموًال تحوالت سياسی مهم اين دو             
کشور زودتر از بقيه جاها در منطقه           

 . روی يکديگر اثر گذاشته
 

نوروزمان را دلگرم برای پيروزی            
نوروزهای بهتری درپيش    .  آغاز کنيم 

 . *است

از بن بست اقتصادی 
رژيم اسالمی تا اعتالی 
 ....فالکت گسترده عمومی

باالخره اين آدم بلند خواهد شد و               
فکری به حال خودش خواهد کرد؟         
پنجاه درصد زير خط فقر آنهم در            
محاسبه ای مبتنی بر استاندارد                  

از طريق      !  زندگی در مصر؟          
اينترنت اگر زرق و برقهايش را             
کنار بزنيد و کمی توی نحوه گذران       

 ،زندگی و دنيای مردم آن برويد               
 مدام نوحه شرح      ،اسير چنگال فقر   

حال فلسطين و لبنان به زبان و                   
آهنگهای .  موسيقيشان جاريست       

جايش را بيشتر به عزا     "  قهرمانانه"
قرنها بلکه هزاره    .  داری داده است   

. هاست که نانش را نميدهند بخورد       
است "  قهرمان عرب      "زمانی       

 . زمانی عزادار

 

 مصر و ايران     ،حکومتهای سوريه 
 !در تاريخ آينده

اسد که مرد و           "  رئيس جمهور   "
تخت "ورثه کاکل زريشان به                    

رئيس .  "رسيد"  رياست جمهوری   
فعًال در پست سنتر             "  جمهوزاده

بسکتبال سياسی سوريه بازی                    
" اسلم دانک    "ميکنند و مرتب               

تروريسم !  ميزنند وسط حلقه لبنان      
دولتی آمريکا و تروريستهای اسالم      
سياسی در رقابتهايشان با يکديگر          
بخش قابل مالحظه ای از مردم                 
عراق را به فاحشگی کشاندند و                

 . فرستاه اند به مملکت او

   

حسنی مبارک فردا مايه خنده است        
ولی امروز حال آدم را به هم                       

. او هم دارد موروثيش ميکند    .  ميزند
. يک ذره خجالت هم نميکشد                      

تاريخ .  حريف تاريخ که نميشود شد     
اينها از قبل       .  مسخره شان ميکند      

برای زمان نبودشان آتو دست آينده        
قرار .  داده اند تا مسخره شان کند           

بود فراعنه متعلق به اعصار                      
تمدنهای اوليه بشر باشند نه مال                

اين ديگر     !  مردم امروز مصر         
کاريکاتور تاريخ      .  جوک است     
مثل حکومت ايران      .  فراعنه است  

از آنجاييکه   .  که ديگر نمونه است      
جمهوری اسالمی تا کنون ماتريال        

 فردا   ،کميک فراوانی فراهم آورده      
برای خوشی و شادی شبهای وسط         

۴۴شماره   

آدرس تماس با 
مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، 

 )آذر ماجدی
com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی (کميته سازمانده 
 )جوادی، نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.co
m 

 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(
com.yahoo@magid_x 

 

 )شراره نوری(دبيرخانه 
markazi.wupi@gmail.co

m     
 

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری 

 !کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank 

– N. America 
Routing Number : 121 

000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 

!  کارگران،کمونيستها
به حزب اتحاد 

کمونيسم کارگری 
 !بپيونديد

 

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/ 

 مجمع عمومى کارگرى

ظرف اعمال اراده 
مستقيم و مستمر توده 

!کارگران است  

در مبارزه ! کارگران
عليه سرمايه به مجمع 
!عمومى اتکا کنيد  

 ...خنک و ناخنک
 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

مقصر " غير بومی"کارگران 
نيستند، متحد بالقوه کارگران 

 !هستند" اخراجی"
اعتراض کارگران اخراجی                   
شرکت صنعتی دريايی ايران                

. همچنان ادامه دارد           )  صدرا(
 ٢٨کارفرمای اين شرکت در                 

 تن  ۴٠٠اسفند ماه گذشته بيش از        
از کارگران اين شرکت را اخراج       

تعدادی از   .  و بيکار کرده است        
اين کارگران تنها چند ماه به                     

. بازنشستگی شان باقی مانده بود         
 ٢٠ تا      ٧کارگران اخراجی بين        

سال سابقه کار در اين شرکت را          
کارگران در پنجمين روز       .  دارند

اعتراض، در مقابل فرمانداری            
بوشهر تجمع کرده و خواستار               
رسيدگی به مساله اخراج و                      
خواهان بازگشت به کار تمامی             

  .اخراج شدگان شدند
 

بهانه کارفرما برای اخراج                      
کارگران عدم قرارداد جديد کاری      

اين يک ادعای     .  اعالم شده است    
. پوچ از طرف کارفرما است                 

طبق اخبار اعالم شده اين                          
کارخانه دارای قرارداد های                  
جديدی با شرکتهای آلمانی انعقاد         
کرده است و همچنين اقدام به                  

 کارگر جديد کرده        ٢۵٠استخدام   
واقعيت اين است که دليل          .  است

اخراج کارگران کاستن از هزينه        
توليد و باال بردن سود آوری                    
سرمايه در اين واحد توليدی                    

کارگران با سابقه کاری را       .  است
اخراج ميکنند، کارگران جديد را        

سفيد "با قراردادهای برده وار و          
استخدام ميکنند تا سود            "  امضا

  .توليد شده را باال ببرند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
مبارزه کارگران اخراجی برای           
بازگشت به کار قاطعانه حمايت           

اما متاسفانه برخی از              .  ميکند
کارگران ايران صدرا اعالم کرده      
اند چنانچه به وضعيت آنها در                
روزهای آتی رسيدگی نشود راه          
ورودی به جزيره صدرا را                     
خواهند بست و مانع ورود                        
کارگران جديدی استخدام شده  که       

نامه اعتراضى اتحاديه آارگران صنعتى جهان به 
 جمهورى اسالمى ايران

The Industrial Workers of the World (IWW) 

 

 ٢٠٠٨ مارس ٢٥

   تهران، ايران،رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران
 

 !به بيعدالتى عليه محمود صالحى پايان دهيد: موضوع
 

من بنمايندگى از طرف آميسيون همبستگى بين المللى                       
اتحاديه آارگران صنعتى جهان، آه يك اتحاديه آارگرى                 
جهانى و مستقل ميباشد، اين نامه را مينويسم آه اعتراض                
شديد خود را نسبت به اتهامات جديدى آه نسبت به محمود               

 در زندان سنندج در بند         ٢٠٠٧ آوريل    ٩صالحى ، آه از       
آقاى صالحى، آه از فعالين آارگرى         .    ميباشد، اعالم نمايم   

شناخته شده ايران و نيز از بنيانگذاران و دبير سابق                             
سنديكاى آارگران خباز در شهر سقز بوده اند، غيرعادالنه           
 .به يك سال زندان و سه سال حبس تعليقى محكوم شده است

 

، مقامات قضايى درشهر       ٢٠٠٨ مارس     ١٧روز دوشنبه،     
سنندج محمود را به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال      
پيامهاى حمايتى به دانشجويان مترقى و ديگر زندانيان متهم          

 ٢٣آنها، در حاليكه ميبايست محمود در تاريخ                     .  نمودند
 آزاد ميگرديد، وى را تحت بازداشت موقت            ٢٠٠٨مارس  

در اعتراض به اين حكم غيرعادالنه، محمود             .  قرار دادند  
بسيار .  صالحى بالفاصله اعالم اعتصاب غذا نموده است             

مهم است تاآيد گردد آه آقاى صالحى از بيمارى آليه آه                   
ايشان فقط يك آليه دارند و         .  ميتواند مهلك باشد رنج ميبرد      

 .آن آليه هم فقط در حدود ده درصد ظرفيت خود عمل ميكند
 

اين نامه را نوشتم آه اين اقدام ظالمانه حكومت شما را                        
محكوم آنم و از شما بخواهم آه محمود صالحى را فورى و            

وى يك زندانى سياسى است آه تنها        ;  بيقيد و شرط آزاد آنيد    
بدليل فعاليتهاى مسالمت آميز خود در برگزارى تظاهرات             

 و حق وى براى آزادى بيان و تشكل در          ٢٠٠٤روز آارگر   
 . ارتباط با فعاليتهاى آارگريشان زندانى گرديده است

 

من همچنين خواستارم آه منصور اسانلو و ديگر فعالين                    
 . آارگرى و دانشجويى فورا و بدون قيد و شرط آزاد گردند

 با  احترام،
Michael Pesa 
International Solidarity Commission 
Industrial Workers of the World (IWW) 
  

رونوشت به ديگر مقامات جمهورى اسالمى ارسال گرديده         
 .است

بين المللی در  اتحاد : ترجمه و تكثير از
 حمايت از کارگران در ايران

 
etehadbinalm.www

com.elali 

اعتراض کارگران صدرا عليه 
 تن از کارگران ۴٠٠اخراج 

 !ادامه دارد
هستند به اين    "  غير بومی "از قرار کارگران      
اين يک سياست نادرست      .  شرکت خواهند شد   

مبارزه .  در مبارزه عليه اخراج کارگران است     
عليه بيکار سازی و اخراج يک مبارزه حياتی         

اتحاد کارگران شاغل   .  در شرايط حاضر است   
و بيکار، اتحاد کارگران اخراجی و تازه                      
استخدام شده يک حلقه مهم در پيشبرد اين                    

کارگرانی که به جای کارگران        .  مبارزه است 
اخراجی استخدام شده اند، هم طبقه ای ها و                 
متحدين بالقوه کارگران اخراجی در اين                       

هر گونه تفرقه و جدايی در             .  مبارزه هستند  
صفوف کارگران، اعم از شاغل و بيکار،                   
حربه ای در دست کارفرما برای تحميل                       
شرايط غير انسانی خود به کل طبقه کارگر                

  .است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواهان اتحاد            
کارگران اخراجی و استخدام شده در مقابله با           

بجای مقابله با       .  اين سياست کارفرما است         
کارگران تازه استخدام شده، کارگران اخراجی      
بايد تالش کنند تا اين کارگران را به صفوف              

حزب از رهبران     .  اعتراضی خود جلب کنند      
کارگران اخراجی و کارگران شاغل ميخواهد         
تا با تشکيل مجمع عمومی خود اتحاد کارگران     
را تامين کرده و شرط پيشروی کارگران را              

  .فراهم کنند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که         
هيچ .  اخراج کارگران بايد ممنوع شود                    

کارفرمايی نبايد اجازه داشته باشد کارگران را       
کارفرما و دولت بايد موظف              .  اخراج کند   

گردند در صورت تعطيلی بنگاههای توليدی تا       
مقطع اشغال جديد کارگران يا کليه حقوق و                
مزايای آنها را بپردازند و يا اينکه بيمه                          
بيکاری مکفی که از آخرين دستمزد کارگران         

قرار دادن   .  کمتر نباشد به آنها پرداخت کنند          
اين مطالبات در راس اعتراض کارگران                    
ضامن پيشروی و موفقيت مبارزه عليه اخراج        

حزب در عين حال از کارگران                       .  است
راديکال و سوسياليست ميخواهد که عليه هر            
گونه تفرقه در صفوف کارگران، عليه                          
هرگونه تقسيم بندی کارگران بر حسب                         
تابعيت، محل تولد، مليت و مذهب و غيره                   

  .قاطعانه مقابله کنند

 

 !اخراج کارگران ممنوع بايد گردد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ مارس ٢٩ – ١٣٨٧ فروردين ١٠

۴۴شماره   



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 سازمان ملل      ”حقوق بشر   “شورای   
 مارس قعطنامه        ٢٧روز پنجشنبه        

پيشنهادی دولتهای اسالمی برای                 
جلوگيری از توهين به مذاهب را              "

اين قطعنامه اساسا در    ". تصويب کرد 
مقدسات "و    "  اسالم"مقابله با نقد           

تصويب .  تنظيم شده است     "  اسالمی
اين قعطنامه يک اقدام آشکار در                  
ضديت با آزادی بيان و عقيده و نقد و         
سازش و تسليم به تهديدات و                            
چماقکشی های جريانات و                               

اين .  حکومتهای کٽيف اسالمی است      
 در شرايطی        عليه نقد مذهب          اقدام

صورت ميگيرد که نقد اسالم و مبانی    
فکری و سياسی اين دستگاه کٽيف               
ضد انسانی در سطح جهان در حال            

تصويب اين قطعنامه     .  گسترش است  
اقدامی عليه اين روند روشنگری و            
مبارزه عليه جهل و خرافه و عقب               

 .ماندگی است

 

آزادی عقيده و بيان هيچگونه قيد و             
. شرط و محدوديتی نبايد داشته باشد          

آزادی انتقاد به کليه جوانب فرهنگی         
و اخالقی و مذهبی جامعه، يک رکن         
پايه ای و انکار ناپذير آزادی بيان                

هيچ قلمرو و حوزه ای در                .  است
جامعه نميتواند خود را تحت لوای               

ملی و مذهبی از نقد و              "  مقدسات"
. اظهار نظر در جامعه مصون بدارد        

نقد مذهب، کاريکاتور کردن مذهب،        
برعکس نفس وجود    .  نيست"  توهين"

مذهب در قرن بيست و يکم، شرم                
آور وعين توهين به علم و آگاهی و             

 .  شعور انسان است

 

مذهب، هر نوع مذهبی، يک جريان          
فکری و اجتماعی فی نفسه تبعيض            
آميز، خرافی و مغاير با آزادی و                  

. شکوفايی و خالقيت انسان است                
مذهب، حتی بعنوان امر خصوصی          
افراد، سد راه رهايی و شکوفايی و             

عالوه بر اين      .  اعتالی انسان است     
دستگاه مذهب يک سازمان عظيم               
جنايی، بخشی از شبکه آدمکشی، قتل      

. و شکنجه و انسان ستيزی است                  
مذهب يک صنعت مافيايی کنترل               

بايد تحت کنترل جامعه        .  نشده است  
مردم را بايد از تعرض         .  قرار گيرد  

مبارزه .  دستگاه مذهب مصون داشت    

اجتماع خانواده هاى زندانيان سياسى 
 سنندج در کنار زندان

دج روز                ن ن  13برخى از خانواده زندانيان سياسى س
د           ردن . فروردين را در جلوى زندان سنندج برگزار  آ

دى        ا عب ان ازاده       ،خانواده ه اك صف يب اهللا        ، رون  حب
ن  13 و ياسر گلى امروز سه شنبه   ،لطيفى روردي  ، ف

دان       ،سيزده بدر را   ار زن ن  در يك حرآت نمادين در آ
د          ردن رى ک رامى            .   مرآزى سنندج سپ ا را گ ه اد آن ي

ده             رون ه پ داشتند و خواهان رسيدگى هرچه سريعتر ب
وم   .   و آزادى آنها شدند    اين خانواده ها همچنين با محك

ان             حى خواه آردن بازداشت مجدد آقاى محمود صال
  .آزادى فورى و بيقيد و شرط او شدند

با تمام قوا در مقابل تهديدات و تحريکات مذهبی 
 !عليه آزادی بيان و نقد

عليه دستگاه مذهب و مبانی فکری و سياسی آن          
يک رکن حياتی مبارزه برای رهايی همه جانبه         
انسان از چنگال خرافات و تعصبات جاهالنه و          

همانگونه که جامعه بخشی از      .  عقب مانده است  
انرژی و امکانات خود را صرف مبارزه عليه            
بيسوادی، زن ستيزی، نژاد پرستی يا مبارزه               
بمنظور ريشه کن کردن انواع بيماريها و باليای    
طبيعی ميکند، بخشی از امکانات خود را نيز               
بايد صرف مبارزه با دستگاه و صنعت مذهب،           

 .مذهب زدايی، کند

 

حقوق "تصويب چنين قطعنامه ای در شورای             
سازمان ملل، مجمعی که در ظاهر می              "  بشر

در آزادی بيان و        "  حقوق بشر  "بايست مدافع     
عقيده باشد، بيش از هر چيز نشاندهنده پوچی               
ادعاهای نهادهای گوناگون جامعه سرمايه داری      
حاضر حتی در دفاع نيم بند از آزادی بيان و                  

تصويب اين قطعنامه   .  حقوق پايه ای انسان است    
نشان آن است که حتی در کشورهای صنعتی                
غربی نيز آزاديهای پايه ای و اساسی مردم                    
ناچيز و محدود است و تالشی آشکار برای                    

واقعيت اين   .  محدود کردن آن در جريان است          
است که اين آزاديها همواره مورد معامله و                    
سازش قرار داشته و ربط مستقيمی به موقعيت            

هر .  اقتصادی و سياسی طبقه سرمايه دار دارد         
جا که منافع اين طبقه ايجاب کند، اين آزاديها                 
بسادگی مورد تعرض دولت و نهادهای دولتی             

 . قرار ميگيرند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تصويب اين                   
قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل عليه            
آزادی بيان و نقد و سازش با حکومتهای                           
اسالمی را قاطعانه محکوم ميکند و خواهان                 
گسترده ترين مبارزه عليه اسالم، مذهب و                     

ما در عين حال تاکيد     .  دستگاه کٽيف مذهب است   
ميکنيم آزادی های بی قيد و شرط فردی و مدنی          
تنها در جامعه ای ميتواند متحقق شود که خود              

تحقق آزاديهای سياسی همه جانبه و         .  آزاد باشد 
گسترده و بی قيد و شرط امر جنبش کمونيسم                 

انقالب کارگری با از ميان بردن      .  کارگری است 
انقياد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده        
ترين آزاديها و امکانات ابراز وجود فرد در                  

سرنگونی .  قلمروهای مختلف زندگی است              
حکومت اسالمی يک گام مهم در خالصی                      

 .بشريت از شر اسالم و اسالم سياسی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ مارس ٢٨ – ١٣٨٧ فروردين ٩

۴۴شماره   

 کارگران پرريس موفق به دريافت حقوق خود شدند

 !مبارزه ادامه دارد

ديروز طی اطالعيه ای منتشر کرديم که کارگران بخش           
توليد و اداری کارخانه پرريس تهديد کرده اند چنانچه                 
کارفرما حقوق، مزايا و عيدی اسفندماه را پرداخت نکند          

امروز مطلع شديم   .  دست به تجمع اعتراضی خواهند زد      
که کارگران موفق شده اند حقوق اسفند ماه را دريافت                 
کنند اما کارفرما هنوز از پرداخت عيدی و مزايا طفره              

 .  ميرود

حزب اتحاد کمونيسم کارگری ضمن ابراز خوشحالی از         
اينکه کارگران توانستند با اتحاد و اعتراض جمعی                       
حقوق خود را دريافت کنند، اعالم ميکند که تنها ضامن             
به تسليم واداشتن کارفرما حفظ و تداوم اتحاد و اعتراض          

اميدواريم کارگران موفق شوند عيدی و            .  جمعی است  
 .مزايای خود را نيز هر چه سريعتر دريافت کنند

اين واقعيت تلخ که کارگران حتی برای دريافت حقوق و           
مزايای حقه خود مجبور به اعتراض ميشوند، بيانگر                 

تحت .  جوهر واقعی بربريت نظام سرمايه داری است             
رژيم اسالمی، طبقه کارگر ايران برای زنده ماندن                      

. درگير نبرد سخت هر روزه با دولت و کارفرما است                
در .  تنها سالح کارگران در اين نبرد اتحاد و تشکل است         

شرايط کنونی تشکيل مجامع عمومی منظم کارگری                   
مهمترين سالح طبقه کارگر در نبرد با دولت و کارفرما            

 .است

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ مارس ٢۶ – ١٣٨٧ فروردين ۶



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

به هر حال او هم           .  کشتن ميدهد  
ميخواهد خدا را داشته باشد و هم          

اهميت ديگر تبت و           .  خرما را   
مشخصا مفت خورى مانند داالئى       
الما در کليد دارى يکى از مذاهب       
پر رونق جهان يعنى بوديسم است       
که خوراک فکرى بسيارى از                
پولدارها و هنرمندان و سرخورده      

اين .  ها از عيش و نوش است               
بيزنس البته نانى به سفره                           
هواداران او اضافه نميکند و                   

تبتى ها حتى        "  رهبر روحانى   "
جانشينى اش از خامنه اى و شاه            

گويا آنکه جانشين   .  سخت تر است  
 روح داالئى الما در           ،او ميشود  

ديگران هم  !  وجودش حلول ميکند  
از تبتى ها تا دولت چين و بقيه و            
پيروان بسيار روشنفکر و فلسفى        
غربى اش نيز در اين مسئله حق           

داالئى الما  .  کنکاش زيادى ندارند   
عنوان پيغمبر بودائى هاى تبتى            
است که رياست اداره تبت را از           

 بخود اختصاص داده            ١٧قرن    
تبت که تاريخا تحت الحمايه     .  است

چين بود با سقوط امپراطورى               
چين و تحوالت سياسى متعاقب             

 قادر شد به شبه استقاللى                   ،آن
 طول  ١٩۵١دست يابد که تا سال        

 چين مجددا    ١٩۵١در سال    .  کشيد
حاکيمت تبت را در اختيار گرفت        
و اختياراتى نيز به دولت محلى             

آخرين و گسترده ترين                 .  داد
شورش بودائيان تبتى سالهاى                

 بود که با سرکوب        ۵٩ تا    ١٩۵۶
آن سران مذهبى و افراد دولت               
محلى داالئى الما ناچار به فرار            
از چين شدند و دولت در تبعيد                
تبت را در هندوستان تشکيل                   

 .   دادند

 

پنجاه سال از آن واقعه ميگذرد و          
چند نسل مردم در تبت آمده اند و           

دولت در تبعيد تبت هم        .  رفته اند 
ديگر براى خود برپادارندگان و           

زير نور   .  حاميانش ارزش ندارد    
انداختنهاى دالئى الما در سالهاى        

 از دادن جوايز مختلف به            ،اخير
او تا ديدار با بوش و رهبران                   

 کمکى به روى         ،دولتهاى غربى  
" مسئله تبت      "صحنه آوردن              

داالئى الما مقرون به صرفه               
بيزنش ايشان و منطق          .  نيست

بازارى حکم ميکند که در مقابل       
پيروان متعصبش تهديد به                    

صلح "استعفا کند تا چهره                     
سنتى بودائى را حفظ            "  طلب
اهميت فى النفسه او در به         .  کند

حرکت در آوردن ارابه مسخ              
. مذهبى بخشى از بشريت است        

اهميت سياسى امروز او در                
جدالى است که بين آمريکا و               
چين تاريخا برسر منافع                         
اقتصادى و مازاد تجارى وجود       

وقتى چين بخاطر      .  داشته است  
منافعش و موقعيت جديدش در          
خاورميانه و يا کشورهاى                    
آمريکاى التين و آفريقا                           

 ،سياستهاى آمريکا را پس ميزند     
آمريکا هم ناچار است                              
هرازچندگاهى لولوى داالئى             
الما را نشان سران بورکرات و        

. خشن بورژوازى چين دهد                
داالئى الما در سياست جهانى            
يک مترسک است و حتى                     
منفعت کمپانيهاى تجارى در              
المپيک اجازه يک فشار محدود       

يک دليل  .  به چين را هم نميدهد      
ديگر برجسته شدن داالئى الما         

 باال آمدن   ،و تبت در اين جريان     
ارتجاع مذهب و لجن تاريخ در         

. صحنه سياست جهانى است             
واقعا بايد منصفانه پرسيد که               
چرا مسئله فلسطين با تمام                     
اهميت سياسى و مکانى که در           

 ،جدالهاى خاورميانه ايفا ميکند       
جايگاه بمراتب اندکى در رسانه       
ها و اخبار و سياست بين المللى        
پيدا ميکند اما داالئى الما را با            
هزار نورپردازى در چشم مردم     

 جهان ميکنند؟ 

 

و باالخره اينکه چين يک کشور       

  ، المپيک چين،تبت
 ...بازار و دکان داالئى الما

راهپيمائى چند صد       .  نکرده است   
تبتى مذهبى از هند به طرف تبت             

 مارچ امسال و درگيريهاى        ١٠در  
 همانطور که خودشان       ،متعاقب آن  

 هدفى جز جلب         ،صريحا ميگويند  
توجه جهانيان به تبت و اعمال                   
فشار به چين براى برسميت شناسى      
خودمختارى تبت در متن توجه                

اين .  جهانى به المپيک چين نداشت      
بيشتر يک آکسيون سياسى بود که           
منافعش را ديگران بردند تا مردم            

امروز نه تمام  يا             .  محروم تبت   
اکثريت مردم تبت طرفدار داالئى          
الما هستند و نه تبت مسئله ملى                  

مانعى براى زندگى مردم            .  دارد
تبت با بقيه مردم در اين منطقه و              

اختناق در  .  کشور چين وجود ندارد    
تبت کمتر از اختناق در کل چين               

دستگاه بوديسم  .  نباشد بيشتر نيست   
در تبت منبع مالى چربى براى                  

. عمله و اکره اين دستگاه است                  
چيزى معادل باندهاى مواد مخدر           

دولت چين   .  بزرگ سود ده است        
ظاهرا بى دين و ايمان هم کارى به         

 فوقش سهم          ،بيزنس آنها ندارد         
بورژوازى تبت  .  رياستش را ميبرد   

هم خواهان کنترل بر بازار داخلى          
ادعاى تاريخى چين و       .  تبت نيست  

 خود  ،تايوان بر سر تبت بجاى خود      
مردم تبت در خودمختارى همراه با       
داالئى الما در قياس با ماندن همراه       

مثل .  چين احساس پيشرفتى نميکنند    
اين است يک ايالت انگلستان و                 
سرنوشت مردمش را دست کليسا و       
چند کشيش مرتجع و قرون                          

 . وسطائى بدهيد

 

بوديسم اگر مثل اسالم به سياست             
کشتن و ترور رو بياورد دکانش               

هرچند در جريان         .  تخته ميشود    
تظاهراتها تعدادى از مغازه هاى             
متعلق به چينى ها آتش زده شدند و          
يا غير تبتى ها و از جمله چينى ها            

اين .  مورد حمله قرار گرفتند                
تحرکات نشان داد که مذهب و                   
قوميت هر زمان بحرکت درآيد                
منطق اش مجازات دسته جمعى               
است و اگر زورش برسد چيزى از        
جنايتکاران مشهور قومى و مذهبى       

اين سياست براى جناب         .کم ندارد  

۴۴شماره   
و حکومت مستبد سرمايه دارى و        
يک رکود دار اعدام در جهان در         
کنار آمريکا و جمهورى اسالمى         

ماهيت و مشخصه                   .  است
 در  ،سرکوبگر چين در تبت نيست    

شرايط و نظام بردگى تمام عيار و       
سرکوب خشنى است که بر طبقه          
کارگر چين و اکثريت مردم اين            
کشور پهناور و پر جمعيت                       

تبت و      .  مستولى کرده است           
بودائيان در قياس با کارگران و             
ديگر شهروندان چينى هنوز                   

با اينحال   .  موقعيت بهترى دارند     
خودمختارى يا استقالل تبت به              
زعامت داالئى الما و اسارت                 
دست جمعى شش ميليون مردم              

رهبر "اين منطقه زير نگين اين            
" روحانى خود و خدا گمارده                  

بسيار وحشتناک تر از قيموميت           

اين مردم زير سلطه نظام سرمايه        
مردم .  دارى و دولت چين است          

کارگر و زحمتکش تبت قربانى            
ارتجاع مذهبى و ارتجاع سرمايه        
دارى و رقابتهاى جهانى و منطقه        

تبتى ها اهميت شان در     .  اى هستند 
درست .  اين دعوا حاشيه اى است      

راه رهائى  .  مانند مردم در کوزوو   
واقعى اين مردم نجات از مذهب           

حمايت از    .  و از سرمايه است          
داالئى الما در اين جدال شمشير           
زدن در جبهه آمريکا و ارتجاع             

داالئى الما و            .  مذهبى است     
راهپيمائى مانک هاى بودائى                 
ربطى به منافع آنى و آتى کارگر           

. و مردم زحمتکش تبت ندارد                
همانطور که سرکوبگرى چين و         
کشتار وقيحانه مخالفين و اينجا              

تماميت "تبتى ها ربطى به حفظ            
 . *   چين ندارد" ارضى

 

 نشريه يک دنياى بهتر 
با نشريه همکارى  ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

روزهای سيزده وچهارده مارچ           
 صدای فريادهاى         ،ويک آوريل    

طبقه کارگر پارلمان ترکيه را به          
کارگران در ترکيه   .  لرزه در آورد  

بر عليه قانون کار جديد که توسط        
پارلمان ترکيه داشت به تصويب          
می رسيد دست به يک اعتصاب           

 . سراسری زدند

 

اينبار دولت نيمه اسالمى و شبه            
سکوالر حزب عدالت و توسعه            
است که قرار است کارگران و              
زندگى شان را پاى منافع سرمايه         

 ،اسالم سياسی .  داران قربانى کند   
چه نوع طرفدار غرب و چه نوع         

 يک جريان    ،ضد امريکا و غرب     
ارتجاعى و مدافع سرمايه و                     
ابزارى براى سرکوب حرکتهای        
سوسياليستی و کارگری در                     

حزب عدالت و    .  خاورميانه هست 
توسعه در ترکيه که مجرى                      
شرايط و نسخه هاى بانک جهانى       

 IMFو صندوق بين المللى پول           
 وظيفه حمله به کارگران             ،است

اين .  ترکيه را بعهده گرفته است         
اقدامات با طرح يک قانون کار             

 که مجموعا هدفى جز                    ،جديد
استثمار شديدتر کارگران و                     

 يک بار     ،قانونى کردن آن ندارد      
ديگر چهره ی وحشی سرمايه               
داری و اسالم سياسی را به                       

 . نمايش گذاشت

 

تمام بندهاى اين قانون کار جديد            
حمله به حقوق تاکنونى کارگران         
است و با يک گام بزرگ دست              
آوردهای چند دهه طبقه کارگر             

در اين    .  ترکيه را عقب ميراند         
قانون کار جديد سن بازنشستگی          
کارگران زن و مرد از پنجاه و               
هشت به شصت و پنج سالگی                 

 !محمود صالحى آزاد بايد گردد
بنا به اخبار امروز محمد عبدى پور با                 

 ميليون تومانى     ۴٠ وثيقه     ،راديو برابرى  
براى آزادى محمود صالحى صادر شده            
است و مسئله اگر با بهانه هاى ديگرى از         

 موضوع   ،جانب اطالعات روبرو نشود        
او در   .  آزادى حق محمود صالحى است        .  روال ادارى را طى ميکند        

دفاع از حقوق انسانى کارگر و           .  واقع هيچ جرمى مرتکب نشده بود          
شرکت در روز جهانى کارگر نه فقط جرم نيست بلکه تمايل قلبى هر                   

 . کارگر و انسان آزاديخواهى است

 خانم نجيبه صالح      ،آزادى محمود صالحى را پيشاپيش به خانواده اش             
 و تمام کسانى که         ، به دوستان و همرزمانش        ، و سامرند عزيز      ،زاده

دراين سالها در دفاع از محمود صالحى در سطح جهان تالش کردند                    
 . تبريک ميگوئيم

 دانشجوئى و آزاديخواه و       ، هر رهبر و فعال کارگرى       ،محمود صالحى 
 .برابرى طلب را بايد به قدرت همبستگى و اتحاد از زندان آزاد کنيم

 

 !زنده باد همبستگى جهانى کارگران

 اعتصاب کارگران ترکيه عليه قانون کار جديد
 دستانتان را از توی جيب ما IMFسرمايه داران و 

 !کارگران بيرون بکشيد

 نيما انصارى

برای بازنشسته   .  تغيير کرده است     
شدن يک کارگر بايد نه هزار پوئن         
پرداخت کند که پوئن فشار سنگينی       
از لحاظ اقتصادی بر دوش                          

در اين قانون       .  کارگران ميگذارد   
 نسبت  ٪٣٣ميزان حقوق کارگران      

. به زمان فعاليت کاهش می يابد               
مدت استراحت پزشکی زايمان                
زنان کارگر از سه ماه به يک ماه             
کاهش مى يابد و مزايا از حقوق                

در اين مدت زمان         .  حذف ميشود  
استراحت کارگران ملزم به                         
پرداخت پريم به صورت ماهيانه            
هستند و در صورت عدم  پرداخت         
از کليه مزايای خدمات درمانی                

در مقابل اين     .  محروم خواهند شد    
قانون جديد ضد کارگری حکومت         
ترکيه تمامی کارگران و                                
زحمتکشان ترکيه به پا خواسته و با       
تعطيل کردن کارخانه ها و ديگر             
مراکز دولتی وخصوصی اتحاد              

. طبقاتی خود را به نمايش گذاشتند         
حزب عدالت و توسعه در مقابل               
اتحاد وهمبستگی کارگران و                     
زحمتکشان ترکيه مجبور به عقب          
نشينی شد و طرح قانون کار جديد           
را ناچارا تا اطالع ثانوی به حالت          

يک بار ديگر         .  تعليق در آورد        
کارگران اثبات کردند که با اتحاد            
طبقاتی خود می توانند در مقابل               
حمله های وحشيانه کاپيتاليسم                    

 . بايستند

 

شعارهايی که کارگران در اين                  
سرمايه   -١:تظاهرات سر دادند          

 دستانتان را ازتوی       IMFداران و     
 -٢.جيب ما کارگران بيرون بکشيد      

روزی خواهد رسيد که طبقات                  
حاکم واستثمارگران را به پای ميز         

تنها راه     -  ٣.محاکمه خواهيم کشيد   
 !* همبستگی،رهايی؛ همبستگی

۴۴شماره   

 از سايت و وبالگ حزب ديدن کنيد؛ 
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 قطع آردن دست

زنند و به خاطر        و همچنين مسيحيان هميشه به احكام اسالم طعن می              
و اگر دو شخص با        " :شود  نمونه يكی از احكام آتاب مقدس ذآر می             

يكديگر منازعه نمايند و زن يكی پيش آيد تا شوهر خود را از دست                         
اش رها آند و دست خود را دراز آرده عورت او را بگيرد، پس                   زننده

 ) 12ـ11 :25تثنيه ." (دست او را قطع آن و چشم تو بر او ترحم نكند

 

اين آياتى است آه همه مسيحيان بايد به آن ايمان داشته باشند گرچه                         
آنند و در صورت انكار يكی از اين آيات، آليسا               ديگر به آن عمل نمي     

آند و با وجود اين همه آيان خشن در آتاب               ترديدی در آفر ايشان نمی     
و  .زنند  مقدس مسيحيان همواره به مسلمانان تهمت تروريست بودن می          

اگر بنا باشد يكی از دو آتاب قرآن و آتاب مقدس تحريف شده را خشن                 
بناميم، آداميك سزاوار است؟ و اآنون دنيای اسالم، هنرمند غيوری                   

های موجود در آتاب مقدس       طلبد تا با به تصوير آشيدن اين واقعيت          می
به امثال جناب پاپ و وايلدرز بفهماند آسی آه خانه اش از شيشه است،              

 *.نبايد به خانه همسايه سنگ اندازی آند

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است   ي يطرف ن ب
اه و                     .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ق مدافع ح

ارزه       .   سعادت انسانها است   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مب
ه                 .   ميکنيم م لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع ه

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

وقتی دستگاه مذاهب به رقابت و افشاگری از يکديگر می 
 ...پردازند



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

خشونت های چندش آوری وجود        
دارد آه قلب هر انسانی از شنيدن        

هنگامی آه به    .  آن به درد می آيد      
به شهرها حمله می    "  يهوه"فرمان  

آنند و آودآان و زنان را به آتش           
می آشند و آودآان شيرخواره              
مقابل چشم مادران سر بريده می          
شوند و ميليونها انسان، به خاطر         
تصاحب زمينشان، بدين طريق            

آيا به تصوير        .نابود می شوند      
آشيدن اين خشونت ها آه از                    
واقعيت های آتاب مقدس                           
مسيحيان است، پاسخ مناسبی به           

 -توهين کنندگان مسيحی                           
صهيونيسم نيست؟اگر ما به خاطر     
وجود آيه جهاد آه فقط در شرايط         
ميدان جنگ وضع شده،                             
تروريست هستيم، پس بايد نام اين       
نسل آشی های مليونی آتب                     
مقدس را چه بنهيم؟ مناسب است          
به چند نمونه از اين موارد در                 

 :آتاب مقدس اشاره شود

 

ای را زنده        در جنگ هيچ جنبده      
 مگذار

در آتاب مقدس وقتی حضرت               
يابد که        موسی  مأموريت می              

اسرائيل را از مصر به آنعان          بنی
آورد، در بين راه با قبايلی                         

آنند آه بنا است                  برخورد می    
اسراييل در سرزمين ايشان              بنی

زندگی آنند و بايد اين قبايل از                
بين بروند؛ لذا در آتاب مقدس                
نوشته شده است که خدا به                         

دهد با    حضرت موسی  دستور می     
اين قبايل بجنگ و همۀ ايشان از           
زن و مرد و آوچك و شيرخوار            

چون به  ":را از دم شمشير بگذران    
شهری نزديک آيی تا با آن جنگ          

از شهرهای اين                   ...  نمايی
هايی که َيُهوه، خدايت، تو را          امت

نفس   دهد، هيچ ذی        به ملکيت می   
را زنده مگذار؛ بلکه ايشان                      

سفر ."  (، بالکل هالک ساز     ...را،
گناه آودآان   )  17-10:  20تثنيه،   

ای آه در اين شهرها             شيرخواره
آردند چه بود؟ چرا              زندگی می   

شدند؟ گناهشان جز     عام می   بايد قتل 
اينكه ساآن شهری هستند آه                   

اسرائيل به زمين آن چشم                   بنی

سوزانيدند و تمامی غنيمت و              
جميع غارت از انسان و بهايم             

موسی به ايشان            .....  گرفتند
آيا همۀ زنان را زنده نگاه       :  گفت

پس اآلن هر ذآوری     ....  داشتيد؟
از اطفال را بكشيد و هر زنی              
را آه مرد را شناخته، با او                   
همبستر شده باشد بكشيد و از              
زنان هر دختری را آه مرد را           
نشناخته و با او همبستر نشده،            

و ...  برای خود زنده نگاه داريد       
غنيمت سوای آن غنيمتی آه                
مردان جنگی گرفته بودند، از           

 هزار رأس بود و      675گوسفند،  
 هزار رأس و از           72از گاو،      

 هزار رأس و از                 61االغ،     
انسان از زنانی آه مرد را                     

 هزار نفر       32نشناخته بودند،       
 20-9:  31سفر اعداد،   ."  (بودند

چنانكه ديديم؛ تعداد     )  35-32و   
ای آه زنده ماندند،   دختران باآره 

 هزار نفر بود و از اينجا                 32
توان حدس زد آه تعداد آشته        می

سؤال  .شدگان چقدر بوده است       
اساسی اينجاست آه آودآان آه        
در دست حضرت موسی  اسير         

عام شوند و      بودند، چرا بايد قتل     
نيز زنان اسيری آه در دست              
حضرت موسی  بودند نيز بايد           
در جلوی چشم فرزندانشان                 

در هر جنگی آه          آشته شوند؟  
ای رخ دهد، تمام            چنين فاجعه  

جوامع انسانی اين عمل را                    
آنند و خدايی آه               محكوم می   

پيامبری را فرستاده تا آدميان را       
به قّلۀ رفيع انسانيت برساند، آيا         
سزاوار است اين گونه کشتار            
آودآان اسير را روا بدارد؟ به          

توان پذيرفت    راستی چگونه می   
که خداونِد محّبت چنين فرامينی       

 صادر کند؟

 

کشتار و سوزاندن زنان و                    
 کودکان توسط يوشع

ها و            در ادامۀ اين جنگ                
ها، نوبت به يوشع            آشی      نسل
ايشان ديگر نه تنها          .  رسد    می

پناه    مردم و زنان و آودآان بی          
بريد، بلكه گاو      شهرها را سرمی   

و گوسفندها را هم سربريده،               
همه را از دم هالك آرده، سپس        

 :شهر را در آتش سوزانيد                  
آنگاه قوم صدا زدند و َآِرّناها          "

و چون قوم آواز          .  را نواختند   
َآِرّنا را شنيدند و قوم به آواز                
بلند صدا زدند، حصار شهر به          

 وقتی دستگاه مذاهب
 ... به رقابت و افشاگری از يکديگر می پردازند

 دارند، چه بود؟

 

حضرت موسی زنان و اطفال را              
 آشد می

حال ببينيم حضرت موسی  با اين             
آند؟ بنا بر اين                دستور چه می       
شده کتاب مقدس،        روايت تحريف     

وقتی ايشان به شهر سيحون حمله            
آنند، همۀ زنان و آودآان را                می

گذرانند تا        نيز از دم شمشير می            
بتوانند زمين ايشان را تصرف                  

آنگاه سيحون با تمامی قوم          " :آنند
خود به مقابلۀ ما برای جنگ آردن         

و َيُهَوه    .  در ياَهص بيرون آمدند          
خدای ما او را به دست ما تسليم                  
نموده، او را با پسرانش و جميع                
قومش زديم و تمامی شهرهای او            
را در آن وقت گرفته، مردان و                  
زنان و اطفال هر شهر را هالك                

. آرديم آه يكی را باقی نگذاشتيم             
ليكن بهايم را با غنيمت شهرهايی            

: 2سفر تثنيه،     ."  (آه گرفته بوديم،    
چرا آودآان اجازه               )  32-37

نداشتند زنده بمانند؟ چرا بايد همۀ            
ساآنان اين مملكت از بين بروند تا          
ساآنان جديد در اين سرزمين ساآن      

 شوند؟

 

 فقط دختران باآره زنده بمانند

لشگريان حضرت موسى  به قبيله          
آنند و همۀ                  مديان حمله می           
آنند و        عام می       مردانشان را قتل      

آنند و    زنان و آودآان را اسير می        
آنند و بقيۀ      غنائم شهر را جمع می       

چون .  سوزانند  شهر را در آتش می      
اسرا و غنائم را نزد حضرت                      

برند؛ وی بر قوم خود              موسی می  
فرمايد آيا      شود و می       غضبناك می  

همۀ زنان و آودآان را زنده نگاه             
داشتيد؟ پس اآلن هر ذآوری از                
اطفال را و هر زنی آه مرد شناخته    

به  !و با او همبستر شده را بكشيد            
و " :متن آتاب مقدس دقت آنيد              

اسرائيل زنان مديان و اطفال               بنی
ايشان را به اسيری بردند، و جميع          
بهايم و جميع مواشی ايشان و                      

ی امالك ايشان را غارت                      همه
آردند و تمامی شهرها و مساآن و          

های ايشان را به آتش                                قلعه

۴۴شماره   
و قوم يعنی هرآس         .  زمين افتاد  

پيش روی خود به شهر برآمد و             
شهر را گرفتند و هرآنچه در شهر       
بود از مرد و زن و جوان و پير و          
حتی گاو و گوسفند و االغ را به              
دم شمشير هالك آردند و شهر را         
با آنچه در آن بود، به آتش                           
سوزانيدند؛ ليكن نقره و طال و                
ظروف مسين و آهنين را به                      
خزانۀ خانۀ خداوند                                         

: 6يوشع،                  ."  (گذاردند
البته هر لشگر            )  24و21و20

تواند به زن و آودآان       پيروزی می 
شهر مغلوب و حتى به گاو و                    
گوسفندهای شهر رحم نكند و همه        

عام آند ولی آشتن          را از دم قتل      
هدف بهايم چه منفعتی برای               بی

 ...لشگر پيروز دارد؟ 

 

 حکم مرتد

يکی از اعتراضاتی که مبشران           
کنند،    مسيحی به اسالم وارد می          

البته اين بحث     .  بحث ارتداد است    
بينانه و به        را با نگاهی غيرواقع      

کنند، در    نحوی مغرضانه بيان می    
حاليکه در کتاب مقدس هم احکام         
شديدی برای مرتد وضع شده که          

کنيم آه    به يک نمونه آن اشاره می      
اگر اهل يک شهر مرتد شوند،               

شود و بايد همه      دستور متفاوت می  
اهالی شهر از کوچک بزرگ و            
حتی گاو و گوسفند از دم کشته                
شوند و اجسادشان نيز با اتش                  

اگر درباره يكی از      .سوزانده شود 
شهرهايی آه َيُهَوه خدايت به تو به        

دهد آه بعضی        جهت سكونت می    
پسران بّليعال از ميان تو بيرون             
رفته، ساآنان شهر خود را                        

اند برويم و        منحرف ساخته، گفته    
ايد،     خدايان غير را آه نشناخته            

عبادت نماييم  آنگاه تفحص و                  
تجسس نموده نيكو استفسار نما و         
اينك اگر اين امر صحيح و يقين             
باشد آه اين رجاست در ميان تو            

البته ساآنان آن   .  معمول شده است  
شهر را به دم شمشير بُكش و                    

را با هرچه در آن است و                        آن
 بهايمش را به دم شمشير هالك 

را در      ی غنيمت آن        و همه  .  نما
اش جمع آن و شهر را         ميان آوچه 

با تمامی غنيمتش برای َيُهَوه                    
خدايت به آتش بالّكل بسوزان و آن       
تا به ابد تّلی خواهد بود و بار                    

تثنيه فصل  .  (ديگر بنا نخواهد شد     
12:13 -17( 

٢٢صفحه   



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 ضميمه

 استراژى ما در برابر فيلم فتنه

  

 *محمد کاشانى 

رشد اسالم گرايى در اروپا مسيحيان            
تندرو را بر آن داشته تا دست به                        
حمالت توهين آميز و ناجوانمردانه               

سلسله حمالت   .  نسبت به اسالم بزنند       
منسجمی از سخنرانی توهين آميز پاپ       
تا آاريكاتورهای دانمارآی و امروز           

و فيلم بعدی آه       "  فتنه"هم فيلم موهن       
آارتون هجو آميزی در     .  (در راه است  

همه و  )  باره يكي از زنان پيامبر اسالم      
همه نشان از ترس مسيحيان تندرو از          

در  .گسترش اسالم در اروپا است               
موارد قبل، جوشش و عشق مسلمانان          
به پيامبر مهرباني ها، آنان را بر آن               
داشت تا به خيابان ها بريزند و                           
اعتراض خود را به اين اقدامات                       
توهين آميز نشان دهند ولی چنان آه              
افتد و دانی اين واآنش ها اثر چندانی             
نداشت و فقط حساسيت و عشق                         
مسلمانان را نسبت به پيامبرشان نشان         
می داد و در طرف مقابل هر آسی آه           
دچار شهوت شهرت بود، قلمی به                   
دست گرفت و طعنی به اسالم زد،                  
شايد در قبال اين توهين به نان و نوايی         

اين بار گريت وايلدرز نماينده           .برسد
پارلمان هلند با ساختن فيلم آوتاه فتنه و        
تلفيق قرآن با اعمال تروريست                         

آه وظيفه ای جز ريختن              -وهابيان   
، خواست  -خون ديگر مسلمانان ندارند     

نشان دهد اسالم با تروريست برابر               
است و خواستند به بهانه دفاع از                       
آزادی بيان، سنگی به قامت رعنای               
اسالم بزنند غافل از آنكه چراغی را              
آه ايزد بر فروزد، هر آن آس پف آند         

مهمترين سوالی آه         .ريشش بسوزد   
اآنون با آن روبرو هستيم اين است آه          
واآنش مسلمانان نسبت به فيلم فتنه بايد        

 چگونه باشد؟

 

آيا باز هم الزم است آه به خيابانها                  
بريزند و پرچم هلند را به آتش بكشند و    

 

محمد کاشانی مدعی است که متخصص اديان ابراهيمی                         
استراتژی ما در      "ايشان در مقاله ای تحت عنوان                !  است؟

در صدد تدوين استراتژی حکومت اوباش             "  برابر فيلم فتنه    
ظاهرا تهديد و     .  اسالمی در مقابله با اين فيلم بر آمده است                 

آدمکشی و فتوا و غيره کفايت نکرده است و خواهان ارائه                     
سياست جديدی عالوه بر سياست هميشگی اين آدمکشان                        

تالش کرده است که در مقابل آياتی از                   .  تروريست هستند  
اسالم که قتل و کشتار و جنايت و قطع عضو را تجويز                              
ميکند، رواياتی از تورات و انجيل را نيز قيد کند که به همان                

به .  اندازه مشوق آدمکشی و جنايت و کشتار دسته جمعی است          
است که کاريکاتور بکشد و به جنگ         "  هنرمند غيوری "دنبال  

 . کاريکاتورها برود
 

محمد کاشانی تنها گوشه ای سياه از حقايق را در قبال دستگاه              
واقعيت ساده تر اما اين          .  جنايت مذهب رقيب برمال ميکند         

جملگی مجموعه  .  است که تمام مذاهب سر ته و يک کرباسند           
. ای از جهل و خرافه و ارتجاع و مشوق آدمکشی و جنايت اند           

در کارنامه هر دستگاه مذهبی تاريخ طويلی از جنايت و                         
 . آدمکشی و آدمسوزی ٽبت شده است

 

. در اين جنگ ما با هيچکدام از دو سوی ارتجاع همسو نيستيم            
مذهب، اعم از اسالم    .  بر عليه هر دو بخش ارتجاع قرار داريم   

يا مسيحيت يا يهوديت، فقط يک مجموعه خرافی و ضديت با               
يک ماشين آدمکشی   .  يک دستگاه جنايت است   .  انسانيت نيست 

صنعت مذهب مسبب بزرگترين قتل عامها و کشتارها             .  است
بيشترين انسانها را به نام خدايان          .  در طول تاريخ بوده است       

دستگاه مافيايی مذهب، چه در جنگ و       .  کشته و نابود کرده اند    
چه در صلح، تاکنون بيشتر از هر فاجعه ديگری آدم کشته                     

 . است
 

. بشريت را بايد از شر تمامی اين ماشين آدمکشی خالص کرد           
جنگ و رقابت مذاهب را بايد به جنگ عليه کليه مذاهب تبديل            

جنگی برای خالصی بشريت از شر تماميت دستگاه                   .  کرد
هر گونه تخفيفی به      .  مذهب و نه فقط يکی از اين دستگاهها             

يک اشتباه   .  يک سوی اين جنگ يک اشتباه مهلک است                    
هر گونه اکس يک مذهب شدن و فقط به             .  جبران ناپذير است   

. مذهب ديگر تاختند عمال همسويی با طرف مقابل است                         
آزادی از مذهب   .  بشريت را بايد از شر تمامی مذهب رها کرد        

کمونيسم کارگری  .  يک شرط بنا نهادن يک جامعه آزاد است           
برای يک جامعه آزاد، فارغ از مذهب و قومپرستی و تمامی                

 . ايدئولوژيهای نافی برابری انسانها مبارزه ميکند
 

در حين رقابت، اعترافی       .  مقاله محمد کاشانی را بايد خواند         
 . *کودنانه به جنايت پيشگی تمامی مذاهب است

۴۴شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 وقتی دستگاه مذاهب
 ! به رقابت و افشاگری از يکديگر می پردازند

 

 محمود احمدی

خشم خود را از اين آار غيراخالقی و             
غيرانسانی هلندی ها نشان دهند؟ و يا              
بايد به انتظار محكوميت مجامع حقوق          
بشر بشينند و دست بر روی دست                      
بگذارند؟ و يا راه سومی هم وجود دارد         
تا هم مسيحيان افراطی نتوانند لذت                   
توهين به بيش از يك مليارد و نيم                         
مسلمان را احساس آنند و هم از تكرار           
چنين توهين هايی آه نتيجه ای جز                    
جنگ تمدن ها به بار نخواهد آورد جلو           

 گيری شود؟ آن راه سوم چيست؟ 
 

اگر خود را در     .  تاريخ تكرارپذير است   
موقعيت اول انقالب و حمله عراق به              
ايران قرار دهيم، دشمن متجاوز،                      
ناجوانمردانه، حمله ای سنگين به ايران       

 ٣را آغاز آرد و در مقابل اين حمله                  
پيشنهاد اول از        .نوع پاسخ داده شد          

طرف بنی صدر ارائه شد و خائنانه                  
" زمين.  "دست بر روی دست گذاشت         

آه هيچگاه به دست          "  زمانی"را به       
نياورد، فروخت و به التماس محكوميت       

راه حل دوم    .مجامع جهانی وقت گذراند   
افرادی بودند آه به خيابانها ريختند و              

اين  .پرچم عراق را به آتش می آشيدند        
دو راه حل مشكلی را حل نكرد و تنها               
راه حل سوم پاسخ داد و آن هم                                
شيرمردانی آه برخاستند و پاسخ هر               
گلوله ای را با گلوله ای و هر موشكی              
را با موشكی دادند تا دشمن را عاجزانه         

امروز ما    .بر سر جای خود نشانيدند          
درست در همان موقعيت قرار داريم               
دشمنی مجهز با تمام تجهيزات حمله ای        

. سنگين به مقدسات ما را آغازيده است         
ما در برابر اين دشمن چه بايد آنيم؟ آيا           
به روش بنی صدر به انتظارمحكوميت        
مجامع حقوق بشر بنشينيم و زمين را به         
زمان بفروشيم و يا به مانند آاريكاتور            
های دانمارك به خيابان ها بريزيم و                 
پرچم هلند را به آتش بكشيم؟ و يا راه                 
حل سوم را پيش بگيريم و هر حمله ای           
را به حمله ای متقابل پاسخ دهيم و هر             

البته .توهينی را پاسخی دندان شكن دهيم      
اين مسلم است آه آيين ما، اجازه توهين         
به مقدسات ديگران را نمی دهد و نمی            
توانيم و نبايد به مقدسات مسيحيان                     
تندرو توهين آنيم ولی آيا نمی توان                   
واقعيت های آتاب مقدس موجود                       
مسيحيان را هم به تصوير آشيد؟ اگر به        
خاطر يك آيه جهاد آه در شرايطی                    
آامًال انسانی وضع شده به ما تهمت                  
تروريست بودن می زنند، خوب است            
بدانيم در آتاب مقدس موجود مسيحيان،       

  ٢٣صفحه 


