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 سياوش دانشور

 

 :پيام خاتمى
 !ما همه سرباز توايم خامنه اى

 

 احمدى نژاد و       ،در ماجراى دعواهاى دو باند حکومتى          
.  اصالح طلبان مغضوب ابتدا سکوت کردند           ،خامنه اى 

آنها که در طى دوره احمدى نژاد و با اشاره خامنه اى از             
مدار حکومت بيرون انداخته شده بودند و احزابشان                      

 وضعيت جدید را بنفع خود        ،منحل و نيمه منحل شده بود       
محاسبه شان اینبود که خامنه اى در تنگنا    . ارزیابى کردند 

"،و بى اعتبارتر از هميشه است           و عقالى   "  روحانيون 
 و وضعيت   ،نظام از موقعيت رو به تهدید خود ترسيده اند        

لذا ابتدا سياست     .  ميتواند بنفع اصالح طلبان تغيير کند            
تدریجا و وقتى تقابل با تيم احمدى            .  سکوت پيشه کردند   

 به   ،نژاد باال گرفت و کار به قمه زنى خيابانى کشيد                      
ابتدا موئتلفه ایها به            .  طرف خامنه اى غش کردند               

سرکردگى عسکر اوالدى که موقعيت خود را در خطر               
رفسنجانى هم که   .  ميدید به حمایت از رفسنجانى رو آورد      

" آقا"دل خونى از احمدى نژاد داشت بيشتر از قبل به                    
مهاجرانى از سرکردگان اتاق فکر قاطر        .  چراغ سبز داد  

. ترووا در خارج نيز از خامنه اى اعالم برائت کرد                       
طرفداران اصالح طلبان هم که گيج و گنگ در متن                       
دعواى دو باند بخشا به طرف احمدى و بخشا به طرف                 

 منتظر بودند ببينند چه خبر          ،خامنه اى غش کرده بودند       
تا اینکه خاتمى وسط      .  است تا موضع روشنترى بگيرند       

 ".  نقطه سر خط: "آمد و سياست را اعالم کرد

 

روشن بود که در متن درگيرى باند خامنه اى با باند                         
احمدى نژاد و در متن بى اعتبارى مطلق خامنه اى                         

این .  مقدارى فشار روى عناصر اصالح طلب کم شود              
حرکتى تاکتيکى در ادامه سياست بازسازى موقعيت                    

جذب "وخيم خامنه اى با توجيه به اصطالح سياست                      

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

 آذر ماجدى:  سخنران، مه٢١شنبه 

٢صفحه   

 

 براى محمد و عبداله محارب
 سياوش دانشور

يک      ،در صفحات ديگر   ان ه             ،کارگران جنرال مک طق ن ران م ارگ ران        ٢ ک ه ردارى ت  ، شه
ه             وی ل ان عس ارون             ،کارگران شرکت نفت و گاز آباد راه ران سد ک ارگ ان     ۴ ک   ، خوزست

ظام           ، اعدام برادران فتحى محکوم است ،آزادى کارگران دستگير شده سنندج     رانس ن ف ن  ک
 . و  ستون آخر ... ، جلسه سياسى حزب در لندن،آموزشى واحد در تورنتو

بحران سرمايه داری و موضع سوسيال 
 پاسيفيسم

 نگاهی به مباحثات آوروش مدرسی

 ٧صفحه جليل بهروزی                                                

 

  پرده آخر،جنگ بازنده ها
 

 ۴صفحه على جوادى                                                  

 يادداشت سردبير،

 

تقديم به ببرهای عاشق 
 زندان دستگرد اصفهان

 

 ١٢صفحه على طاهرى                     

 

 خشونت عليه زنان و حق پناهندگی
 

 ١٠صفحه شهال نوری                                                 

 

نميشود انسانيت را 
 !به دار کشيد

 ١٢صفحه پروين کابلی                    

 آمستردام و ،تظاهرات در تورنتو
 لندن عليه اعدام
 تشکيالت خارج حزب



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياست جلب      .  بود"  حداکثرى
حمایت از خامنه اى و همراهى با         
موج تبليغاتى عليه تيم احمدى                  

 تشدید تحرکات در محافل             ،نژاد
نظام براى بلوک کردن تيم احمدى       

 حتما این شرط را ميان                    ،نژاد
ناراضيان از سياست خامنه اى              
جلو ميکشيد که فشار روى اصالح      

و متقابال تمکين   .  طلبان کاهش یابد  
اصالح طلبان به خامنه اى و پایان       
دادن به نق نق هاى درون                           
خانوادگى شرط طرف مقابل بوده        

نامه نگاریهاى این جماعت      .  است
و سخنان اخير     "  رهبر معظم  "به   

. خاتمى را باید در این متن دید                 
حاال وقت آنست که خاتمى و شرکا     

حق با ما     "دوباره با این ادعا که          
مانور بدهند و از موضع              "  بود

عليه سياستها و عملکرد      "  مستقل"
و شکست احمدى نژاد سخن                     
بگویند و به رویشان نياورند که              
این شکست و بن بست خامنه اى و  

مانورى که   .  کل نظام بوده است       
البته شرطش تمکين بيش از پيش          

 . به خامنه اى است
 

این تالشها بجز حمایت از خامنه           
اى بعنوان رکن اصلى نظام                      
اسالمى چه هدفى دارد؟ آیا قرار            
است دوباره فرش قرمز پهن کنند         
و حضرات مغضوب به ارگانهاى       
قدرت و حکومت برگردند و                    
روزنامه ها و احزابشان را دایر            
کنند؟ برخالف توهمات طرفداران     
مفلوک حکومت اسالمى در                     
اپوزیسيون قرار نيست چنين                   

 .اتفاقى بيافتد
 

 چرخش سياسى محير                      ،اوال
اصالح .  العقولى رخ نداده است         

طلبان حکومتى اساسا سياست                
تقابل با نظام و مشخصا خامنه اى         

آنها بدون    .  را هيچوقت نداشتند       
خامنه اى و بدون جمهورى                       

باید .  اسالمى موضوعيت ندارند      
کل پدیده جمهورى اسالمى را                 
فرض گرفت تا هر نوع اصالح             
طلبى اسالمى محلى از اعراب               

 پالتفرم و            ،ثانيا.  داشته باشد     

 

 :پيام خاتمى
 ...ما همه سرباز توايم خامنه اى 

استراتژى جریان اصالح طلبى     
اسالمى براى بقاى نظام                      
شکست خورد و حذف آنها از          
مدار حکومت نتيجه شکست            

 ،ثالثا.  قطعى این سياست بود        
کنار زدن جریان احمدى نژاد          

که هنوز امرى قطعى و تمام         –
به بازگشت        –شده نيست           

اصالح طلبان به مرکز سياست      
این پروسه   .  منجر نخواهد شد     

کشدارتر و خونين تر از                       
تمهيدات تبليغاتى فعلى خواهد         

حتى با فرض فرجام               .  بود
پروسه حذف کامل باند احمدى        

 کرسيهاى قدرت بين                 ،نژاد
باندهاى موسوم به اصولگراى       
وفادار به خامنه اى تقسيم                    
خواهد شد و در بهترین حالت           
اصالح طلبان در حاشيه                      
جمهورى اسالمى به بقا ادامه          
خواهند داد و یا نيرویشان به             
سمت قطبندیهاى جدید تجزیه           

خاتمى و اصالح       .  خواهد شد   
طلبان از داغ کردن تيم احمدى        
نژاد بوى کباب به مشامشان              

پيام خاتمى اینست   .  رسيده است 
که تا چه حد سر سپرده نظام و          
خامنه اى هستند و حاضرند هر      
استخوانى جلویشان بگذارند            

 . مزمزه کنند
 

مضمون پيام خاتمى روشن               
فشار را از روى ما                :  است

 در مقایسه با باند                  ،بردارید
احمدى نژاد که مقابل خامنه اى       
قلدرى ميکند اصالح طلبان              
سرباز خامنه اى و نظام و                   

اما .  متعهد به والیت فقيه هستند     
مگر موسوى کمتر از این گفته        
بود؟ اگر این تعهد به نظام                   
اسالمى و سياست بقاى نظام             
شکست خورد چرا باید مجددا          
دور دیگرى امتحان شود؟ آیا           
صرف ضعف خامنه اى و                 
موقعيت وخيم حکومت چنين           
امکانى را باز و ضرورى                  
ميکند و به نفع بقاى حکومت            
نتيجه ميدهد؟ اینها صرفا                    

 بلکه     ،توهمات خاتمى نيست        
استيصال جمهورى اسالمى             

٢٠٣شماره   
است که هر پاره اش را در متن                   
بحران عميق و از هم گسيختگى به           
تجدید نظر پراگماتيستى وادار کرده       

 . است
 

حال گيریم که خامنه اى و اردوى              
هوادارانش فرصت طلبانه و موقتا          
فشار را از روى اصالح طلبان                  

". بخشيدند"برداشتند و به اصطالح       
بعد چه ميشود؟ اصالح طلبان با چه         
پشتوانه اى ميخواهند فيل خامنه اى         
و والیت فقيه را براى مردم هوا                  
کنند؟ آنهم در دوره اى که فریاد                   
مرگ بر خامنه اى همه جا را ور               

آیا اگر خامنه اى از           !  داشته است  
ترس باند احمدى نژاد و حفظ نظام            
پيشنهاد خاتمى را قبول کند و یا                   
باندهاى حکومتى به چنين بند و                  

 رابطه مردم و              ،بستى تن دهند        
حکومت تغيير ميکند؟ آیا اگر خاتمى      

را "  ملت"و شرکا مردم و بقول او           
با خود داشتند این حال و روزشان             
بود؟ و باالخره معلوم نيست خاتمى         
امتحان پس داده و قاتل به چه حقى             
از جانب مردم حرف ميزند؟ چه                
کسى باید ببخشد؟ کسانى که مورد            
تجاوز و شکنجه قرار گرفتند و قتل          
عام شدند؟ جواب این طيف به                      
خاتمى و شرکا اینست که بى                         
عرضه ها شما کاسه خامنه اى را              

 !  ليس بزنيد و نان تان را بخورید
 

اما وضعيت جمهورى اسالمى                   
بحرانى تر و تناقضاتش عميق تر از       

" نقطه سر خط     "آنست که سياست        
اگر حذف اصالح         .  بدادش برسد    

طلبان بسادگى براى حکومت ممکن      
بود حذف باند احمدى نژاد به همين          

اگر تناقضات         .  سادگى نيست        

حکومت سياست نظام را به راه            
 تعميق   ،بدون بازگشت سوق داد        

بحران و شرایط جدید داخلى و               
منطقه اى نميتوند موجب تکرار           

دو "نوار کهنه و همزیستى مجدد         
وانگهى .  سنتى نظام شود       "  بال

چرا باید باندهاى دیگر حکومتى          
به این سياست تمکين کنند؟ اگر             
قرار به تمکين بود که وضع                     
حکومت ميبایست بعد از حذف              

 چرا    ،اصالح طلبان بهتر شود           
 نشد؟ 

 

برخالف توهمات کنونى و                       
محاسبات پراگماتيستى طرفين که      
ناشى از محاسبات خرد و منافع            

 سير رویدادها      ،کوتاه مدت است     
در درون حکومت به سمت تقابل         
شدیدتر باندهاى حکومتى سير              

در این ميان شاید بصورت     .  ميکند
انحصار "تاکتيکى مخالفان دیروز    

به مجيزگوى امروز              "  طلبى
و شخص خامنه    "  انحصار طلبى "

 در  ،اما این شاید   .  اى تبدیل شوند   
 تنها زدن تير              ،صورت تحقق    

خالص سياسى به آنهاست و نه              
هموار کردن راه براى بازگشت           

هم خاتمى و       .  شان به حکومت      
شرکا و هم خالمنه اى و                              
هوادارانش از موضع شکست               
خورده شان در بقاى نظام آب در          

 . هاون ميکوبند
 

خاصيت اظهارات اصالح طلبان        
حکومتى صرفا اینست که اردوى       
متفرق شان را متفرق تر و جنبش        
سرنگونى نظام را منسجم تر                  

 . * خواهد کرد

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٠٣شماره    

 

 کارگران شرکت نفت و گاز آباد راهان عسلويه
 !اخراج از کار، نپرداختن دستمزدها

 

 و  23 و 22 نفر از کارگران شرکت پيمانکاری نفت و گاز آباد راهان مستقر در فازهای               15در چند روز گذشته به دستور کارفرما  ،بنا به خبر دریافتى 
بخشهایی از پروژه کاری به اتمام رسيده و فعال          :  کارفرما در جواب کارگران اخراجی گفته است      .   مجموعه صنعتى عسلویه از کار اخراج شده اند         24

 نفر از کارگران شاغل نيز دستمزدها       1500عالوه بر اخراج کارگران هم اکنون بيش از         .  نه نياز به کارگر داریم و نه پول اضافی که به  کارگر بدهيم         
 .و مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردین ماه را دریافت نکرده اند

 

مدیر شرکت و سرمایه دار منفوری که از قبل کار و استثمار کارگران به ثروت نجومی و سرسام آوری رسيده به طرق مختلف از پرداخت                          "  چوبدار"
هر از چند گاه که نسبت به اعتراض و             .  در هنگام پرداختها به هر بهانه ای از سر و ته دستمزدها ميزند                  .  دستمزدهای ناچيز کارگران طفره ميرود      

اعتصاب کارگران ناراضی احساس خطر ميکند بالفاصله و با توسل به بهانه های من در آوردی و دروغ تعدادی از کارگران ناراضی و موی                                           
کارگران معترض خالص شوند و هم بقيه حساب کارشان         "  شر"کارفرماها با توسل به حربه اخراج ميخواهند هم از          .  را از کار اخراج مينماید    !!  دماغ

 .  را بکنند
 

 330 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای یکطرفه و سفيد امضا یکساله، با دستمزدهای                     1500شرکت پيمانکاری نفت و گاز آباد راهان با بيش از              
 شب و اضافه کار اجباری در تعطيالت، هم اکنون مجری بخشهایی از                7 صبح تا    6هزار تومانی که البته تا امروز پرداخت نشده و ساعت کاری از                

 . در پاالیشگاه عسلویه ميباشد24 و 23 و22پروژه های نفت و گاز در فازهای 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ١۵ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢۵

 

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

 

 آذر ماجدى: سخنران
 عضو رهبرى حزب اتحاد ،مسئول سازمان آزادى زن

کمونيسم کارگرى و عضو رهبرى سازمان ابتکار 
 فمينيستى اروپا

 

بش                    ل اساسى در جن ائ در این جلسه موضوعاتى مانند مس
اى        ،کارگرى ایران  ه  ریشه هاى رویدادهاى منطقه و خواست

راضات                 ، خطر اسالم سياسى   ،مردم ان در اعت قش زن  و ن
 توده اى مورد بررسى قرار ميگيرد

 

 ماى ساعت يک الى چهار ٢١شنبه 
 ، ۴١ سيويا وگن ،در آب اف مرکزى

 پالمه سالن
 

این جلسه بدعوت سازمان آزادى زن و همکارى حزب چپ          
شود         .  ب.   و آ  ،در استکهلم بزرگ   ي زار م رگ . اف استکهلم ب

راى               .  جلسه به زبان انگليسى است     دان ب ن ه م ه عالق م از ه
 .شرکت در این جلسه دعوت ميکنيم

 

 0707656362 ،اطالعات بيشتر



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنگ جناحهای رژیم اسالمی                 
این .  وارد دور تازه ای شده است         

بار جدال ميان دو باند جناح                       
راست رژیم اسالمی شدت گرفته         
و به جلوی صحنه رانده شده                     

باند خامنه ای در مقابل باند        .  است
. احمدی نژاد قرار گرفته است               

اوباش و لومپنهای هر باند برای            
طرف دیگر خط و نشان ميکشند و       

دیدنی .  یکدیگر را تهدید ميکنند          
باند خامنه ای طرف مقابل         .  است

" تساهل"و   "  تسامح"را متهم به        
" خون ریختن    "خواهان     !  ميکند
دعوا بر سر تعویض وزیر            .  اند

خارجه آغاز شد و با تعویض                   
خامنه .  وزیر اطالعات باال گرفت     

ای رسما حکم ابقای این فرد را               
احمدی نژاد مقاومت     .  صادر کرد  

جلسات .   خط و نشان کشيد          ،کرد
 اما سرانجام    ،دولت را تحریم کرد    

ناچار به تسليم در این دور از                   
اما این جدال             .  کشمکش شد      

برخالف برخی تصورات اوليه            
بهيچوجه فروکش نکرده و تعيين          

 جنگ  ،برعکس.  تکليف نشده است  
بازنده ها وارد آخرین پرده های             

 .خود شده است
  

ویژگی ها و مشخصه این جدال              
در درون جناح راست چيست؟               
زمينه های شکل گيری این جدال          
کدام است؟ این کشمکش چه                      
تاثيری بر جنگ جناحهای رژیم            
اسالمی و موقعيت کل رژیم در              
برابر مردم خواهد داشت؟ جناح           
اصالح طلب حکومتی در کجای          
این تصویر قرار خواهد گرفت؟            
تاثيرات این کشمکش بر صفوف          

اسالمی و         –نيروهای ملی             
جریانات ناسيوناليسم پروغربی           

 چه خواهد بود؟ 
 

 جدال باندهای جناح راست یک    -١
رویداد بدون مقدمه و یا استثنایی           
در صفوف حکومت اسالمی                   

 یک ویژگی و          ،برعکس.  نيست
خصوصيت هميشگی حکومت             

رژیم اسالمی از       .  اسالمی است   
ابتدای شکل گيری خونين اش                 

 

  پرده آخر،جنگ بازنده ها
 

 على جوادى

متشکل از باندها و جناحهای            
در حقيقت از   .  متعدد بوده است  

همان زمان که ائتالف خمينی          
بازرگان حکومت را از                –

غرب تحویل گرفتند معلوم شد        
که این حکومت ائتالفی قادر            
نخواهد بود انسجام درونی خود     
را حفظ کند و در حقيقت در                
پس هر جدال و مصافی در                
جامعه نه تنها ناچار شده است          
که آرایش جدیدی بخود بگيرد         
بلکه در هر دوره بهای گزافی         
برای تضمين بقاء سياه خود              

از طرف دیگر     .  پرداخته است  
در پس هر جدالی رژیم                         
اسالمی تضعيف شده تر و                  
شکننده تر در مقابل مردم و               

این .  جامعه قرار گرفته است        
تصاویر بخشی از پروسه                   
فروپاشی و سقوط محتوم رژیم       

 .اسالمی است
  

 جدال جناحها و باندهای                -٢
رژیم اسالمی دور تسلسل                   

را "  حذف  –سهم خواهی بيشر  "
ابتدا بر سر     .  دنبال کرده است    

سهم بيشتر و هژمونی به جان          
از یکدیگر   .  یکدیگر می افتند     

سازش و بند     .  قربانی ميگيرند  
اما پس از        .  و بست ميکنند       

سازشی بار دیگر زمين زیر             
پای شان در اثر اعتراضات              
مردم و اوضاع سياسی جامعه        

 و ناچارا باز                ،داغ ميشود     
بمنظور بقاء به جان یکدیگر             

و این پروسه در دور      .  می افتند 
بعدی خود عموما منجر به                 
حذف یکی از رقبا از صحنه             

این روندی است که از       .  ميشود
ابتدای حاکميت اسالمی آغاز           

در دور اول جناح بازرگان     .  شد
قربانی کشمکشهای رژیم                   

جناح خمينی منتقد    .  اسالمی شد 
"رادیکال" " سازشکاری" 

جناح بازرگان در مقابله با                 
صف آزادیخواهی و کمونيسم و     

. نيروی تداوم انقالب بود                    
بيشتر در    "  قاطعيت"خواهان    

مقابله با کمونيسم و رادیکاليسم       
بازرگان و بدنبال آن بنی     .  بودند

٢٠٣شماره   
صدر طی پروسه ای به این دالیل و         

. بهانه ها از قدرت حذف شدند                     
ظاهرا بعد از حذف بنی صدر و                 
بازرگان رژیم اسالمی یک دست             

خمينی و نيروهایی که در       .  شده بود 
حزب جمهوری اسالمی گرد آمده            
بودند کنترل امور را در دست                     

اما هنوز ماعسل شان      .  گرفته بودند 
تمام نشده بود که جدال دیگری آغاز        

دعوای بعدی پس از مدت                 .  شد
کوتاهی از آرامش جناحی شکل                 

این بار بر جدال بر سر                 .  گرفت
الگوی اقتصادی حاکم بر جامعه                

جناح راست در آن زمان در            .  بود
. مقابل جناح خط امام قرار گرفت             

پيروز آن جدال عمدتا جناح خمينی          
جناح .  و جریان خط امام بود                    

 در     ، جناح راست فعلی             ،رسالت
از این   .  حاشيه و زیر ضرب بود          

مرگ .  جدال تضعيف شده بيرون آمد  
. خمينی معادله جناحی را تغيير داد         

جناح خط امام زیر ضرب قرار                  
 –ائتالف خامنه ای                      .  گرفت

رفسنجانی این جریان را از راس              
قدرت به کناری زد و هژمونی را             

دستگاه والیت فقيه    .  از آن خود کرد    
و ریاست جمهوری را از آن خود              

مجلس در دست جریان خط        .  کردند
پایان دوران رفسنجانی در     .  امام بود 

عين حال مقارن با شورشهای                      
شهری و آشکار شدن بن بست                     

هر .  اقتصادی رژیم اسالمی بود           
 ،الگوی اقتصادی را آزمایش کردند      

چشم اندازی جز سقوط محتوم در             
غول اقتصاد     .  مقابل خود ندیدند         

سرنوشت رژیم اقتصادی را رقم               
اعتراضات و شورشهای      .  زده بود  

شهری واقعيت سياسی ای بود که              
خط امام را این بار در بسته بندی               

مساله بقاء    .  جدید به ميدان کشيد          
رژیم به صورت مساله مبرم تبدیل           

جنبش دوم خرداد پاسخی       .  شده بود  
ارتجاعی به مساله بقاء رژیم                        

رژیم در پس تصفيه         .  اسالمی بود  
های درونی و از دست دادن                          
موقعيت سياسی دوران اوليه خود             

 به یک پدیده منتظر        ،در قبال مردم   
دوم خرداد   .  السقوط تبدیل شده بود       

تالشی برای تقویت پایه های                        
اجتماعی و تقویت موقعيت سياسی          

. بين المللی رژیم اسالمی بود                –
جناح راست به چنين توهماتی وقعی       

سياست دوم خرداد را         .  نميگذاشت
جام زهری برای رژیم اسالمی می         

تردیدی نداشتند که بدون                  .  دید
سرکوب همه جانبه و بستن شمشير          
اسالم از رو قادر به بقاء نخواهند               

دوم خرداد در مقابل حکم             .  بود
خامنه ای سرخم کرد و شکست             

جناح راست در        .  را پذیرا شد       
راس قدرت تالش برای حذف                
جناح اصالح طلب را در دستور          

دعوایی که بر سر سهم       .  قرار داد 
بيشتر و هژمونی شکل گرفته بود        
منجر به حذف عملی جناح                        
اصالح طلب از مراکز اصلی                

 .قدرت سياسی شد
  

اما مساله در اینجا خاتمه پيدا                   
با حذف عملی جناح                  .  نکرد

اصالح طلب مرکز ثقل دعوای             
جناحی به درون جناح راست                 

دو باند خامنه ای و            .  منتقل شد  
 ،احمدی نژاد که در یک صف               

جناح اصالح طلب را حذف کرده        
بودند به شدت در مقابل هم قرار            

احمدی نژاد در تالش             .  گرفتند
برای تداوم طول عمر مساله                   
قدرت جناحی اش در فردای پایان       

 تالش گسترده ای را           ،دوره اش  
برای در دست گرفتن مراکز                   

 وزارت  ،اصلی قدرت دولتی مانند   
 خارجه و اطالعات را در        ،کشور

جناح خامنه ای    .  دستور قرار داد   
اما .  دعوا باال گرفت  .  مقاومت کرد 

دعوا .  این صورت قضيه است          
کماکان بر سر چگونگی و                        

باند احمدی    .  سياست بقاء است       
نژاد در یک مانور پر ریسک                 
تالش کرد که عواملی از                            
ناسيوناليسم ایرانی را در سياست        

اسالم . "و تبليغات خود ادغام کند      
اسم رمز این سياست             "  ایرانی

این .  جدید جناح احمدی نژاد بود        
وجه مانور باند احمدی نژاد با                
مقابله شدید باند خامنه ای روبرو         

در پایان احمدی نژاد ناچار          .  شد
 اما معضل       ،به عقب نشينی شد         

همچنان حل نشده باقی است و                
 .ادامه دارد

  
 یک ویژگی جدال جناحهای             -٣

۵صفحه رژیم اسالمی    



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همواره بر سر بقاء و چگونگی              
تداوم عمر سياه این حکومت بوده         

از شکاف ميان خمينی و            .  است
بازرگان گرفته تا کشمکش ميان            

 یک پایه   ،خامنه ای و احمدی نژاد     
اصلی جدال همواره مساله                        
چگونگی بقاء رژیم اسالمی بوده         

 تمایزات  ،الگوهای اقتصادی .  است
 تفاوتهای دیپلماسی اساسا       ،سياسی

ناشی از تفاوت در تبيين پایه های         
رژیم اسالمی و شرایط بقاء آن                

رژیم اسالمی یک         .  بوده است    
رژیمی .  رژیم نامتعارف است          

است که از ابتدا بر سر اینکه                     
چگونه باید سر کار بماند کشته و           

رژیمی .  اعدام کرده است                 
استبدادی و سرکوبگر اما در عين        

یک .  حال غير متعارف است             
وصله ناجور بر پيکر جامعه ای           
است که اقتصاد و سياست و                      
فرهنگ حکم به سرنگونی اش               

به این اعتبار ندیدن این         .  داده اند  
وجه از خصومت جناحی و                       
محدود کردن این جدالها به                        
دعواهای کالسيک دسته بندیهای         
بورژوایی به معنای ندیدن تالش           
مردم براى سرنگونی رژیم                      

به معنای ندیدن پایه    .  اسالمی است 
های بحران حکومتی رژیمی است     
که بدون سرکوب وحشيانه و اعدام    

. یک روز قادر به بقاء نخواهد بود      
به معنای ندیدن جنبشهای عظيم             
اجتماعی است که تحقق هر کدام           
مستلزم سرنگونی کليت رژیم                 

نه بن بست              .  اسالمی است      
اقتصادی رژیم اسالمی را ميتوان        
با بحران اقتصادی سایر جوامع             
سرمایه داری مقایسه کرد و نه                
بحران حکومتی آن را ميتوان                 
همطراز بحرانهای سياسی طبقات      
حاکمه در جوامع سرمایه داری             

 بحران بقا و     ،بحران رژیم .  دانست
 .سرنگونی و فلج اقتصادی است

  

 در هر جدال بر سر چگونگی          -۴
بقاء در رژیم اسالمی ما همواره            
شاهد شکل گيری دو صف بوده             

 یک طرف خواهان تغيير                  ،ایم
 ،وضعيت و سياست تاکنونی رژیم     
 ،تجدید نظر در برخی سياستها              

 

  ،جنگ بازنده ها
 ...پرده آخر 

تالش برای اتخاذ سياست جدید       
برای بقاء در شرایط جدید بوده       

در صورتيکه صف            .  است
مقابل بقاء رژیم اسالمی را                
همواره در تشدید سرکوب                 
مردم و تنگ کردن شرایط                 
سياسی و اقتصادی جامعه دیده       

بازرگان و بنی صدر           .  است
از سرکوب و   "  ناتوانی"بخاطر  

با بخشهایی از      "  سازشکاری"
به کناری زده         "  اپوزیسيون"

جریان دوم خرداد رسما      .  شدند
به "  خيانت"و علنا متهم به              
با "  همکاری"رژیم اسالمی و      

شد و به همين          "  اپوزیسيون"
این .  اتهامات کنار زده شد             

ویژگی در صف بندی جناحها         
یک نياز پایه      .  تصادفی نيست  

ای و حياتی رژیم اسالمی                   
بی دليل نيست   .  برای بقاء است  

 ،که اساسا جناح و باند بازنده           
 جریانی است      ،در کوتاه مدت     

که سياست تشدید سرکوب را           
درمان دردهای بی درمان                  

 . رژیم قرار نداده است
 

و سئوال مهم در اینجا این است       
که چرا جریاناتی که خود در            
دوره ای در راس سيستم                      
سرکوب و ماشين کشتار رژیم        

 در دوره    ،اسالمی قرار داشتند   
ای دیگر صادر کننده همان               
نسخه برای بقاء حکومت نبوده       

واقعيت را نه در تجدید         .  است
نظر سياسی و ایدئولوژیک این      
جریانات و باندها بلکه در                   
واقعيتی بيرون از رژیم                       

. اسالمی باید جستجو کرد                  
واقعيت اعتراض و جنبش توده      
های مردم برای سرنگونی                

این واقعيت غير   .  رژیم اسالمی 
قابل انکار است که در هر                  
دوره در درون صفوف سر               
سخت ترین سنگرهای رژیم            
شکاف می اندازد و جناحی را         
به صرافت مساله بقاء و تغيير         
سياست رژیم برای بقاء می               

این واقعيت تا روز             .  اندازد
شيرین سرنگونی رژیم اسالمی    
 . همراه رژیم ادامه خواهد یافت

٢٠٣شماره   
 یک واقعيت همزاد جناح                       -۵ 

بندیهای رژیم و جدال جناحهای                  
رژیم سياست دفاع از جناحی از                 
رژیم اسالمی در مقابله با جناح                  

بخشهایی از آنچه     .  دیگر بوده است    
ناميده "  اپوزیسيون پرو رژیم     "که   

ميشود در طول حيات ننگين رژیم            
اسالمی اهداف و آرمانهای خود را          
بخشا در دفاع از جناحی از رژیم               

. در مقابل جناح دیگر دنبال یافته اند       
چه آن زمان که خمينی سمبل                        

" آمریکا"و  "  امپریاليسم"مبارزه با    
بود و چه آن زمان که خاتمی نماینده         

". اصالحات"و      "  جامعه مدنی     "
همواره بخشهایی از این اپوزیسيون       
مرتجع تالش کرده است با اتکاء بر         
یک جناح رژیم سياستهای خود را           

این واقعيت نيز با نزدیک   . پيش ببرد 
شدن رژیم اسالمی به لبه پرتگاه و            
سقوط اشکال مضحک و کميکی               

اگر سياست دفاع    .  بخود گرفته است   
از جناح خاتمی و دوم خرداد اوج              
وقاحت جریانات اپوزیسيون پرو             

 طرح سياست دفاع از        ،رژیمی بود 
احمدی نژاد در مقابل خامنه ای                  

 اما   ،نشان وقاحت بی حد و اندازه            
 –یک واقعيت جریانات ملی                         

این بار هم این             .   است    ،اسالمی
جریانات باز کثافت سياسی دفاع از         
بخشی از رژیم در مقابل بخش دیگر       
را در قالب دفاع از باند احمدی نژاد         

نشان دادند که آماده    .  مزه مزه کردند  
اند این تير خالص زن رژیم را نيز          

 . در صف خود قرار دهند

  

 جدال جناحهای رژیم اسالمی              -۶
این جدال با مرگ            .  پایانی ندارد   

. رژیم اسالمی پایان می یابد                         
جناحهای رژیم تا روز سرنگونی             
محتوم رژیم اسالمی بر سر و کله             
یکدیگر خواهند کوبيد و با هم متحد          

مستقل از اینکه چه           .  خواهند شد   
 کدام نيرو     ،نيروهایی حذف ميشوند    

 ماحصل قضيه ،دست باال را ميگيرد 
این است که رژیم در مقابله با مردم          
تضعيف شده تر و شکننده تر                        

آرایش کنونی رژیم بيانگر        .  ميشود
قرار گرفتن هر   .  چنين واقعيتی است  

چه بيشتر بخشهایی از قدرت سياسی      
در دست نيروهای سرکوب و                      
نظامی رژیم نشان این واقعيت                    
بحرانی و پایانی عمر رژیم اسالمی        

رژیم اسالمی در پله آخر               .  است
مرده ای  .  عمرش قرار گرفته است     

باید کارش را تمام      .  است که ميرود   
 . *کرد

 در زیر توجه تان          :بعد التحرير   
را به تحليل درخشان منصور                 
حکمت از جدال جناحهای رژیم           

آن صف     .  اسالمی جلب ميکنم        
 اما  ،بندی اکنون تغيير کرده است      

مهر آن جنگ بر جدال کنونی                 
این .  جناحها از پيش خورده است       

 . جنگ بازنده ها است

 

 

 جنِگ بازنده ها
اطالعيه درمورد رويدادهاى اخير 

 ايران

 

 منصور حکمت

کشمکش هاى اخير ميان جناحهاى     
رژیم اسالمى، صرفا نقطه آغازى     
بر یک سلسله درگيرى هاى                    
اجتناب ناپذیر و به مراتب حاد تر        
و خرد کننده تر در درون                            

یک .  حکومت اسالمى است             
واقعيت بسيار ساده پشت تمام این        

: کشمکش هاست، و آن اینست              
مردم ایران حکم به رفتن رژیم              

محتوا و مبناى     .  اسالمى داده اند    
جنگ داخلى امروز در حکومت          
ارتجاع اسالمى، اختالفات                      
نگرشى جناحهاى چند گانه رژیم         
بر سر اقتصاد دولتى یا بازار،               
برقرارى یا عدم برقرارى                        
مناسبات با غرب، یا حتى                          
اختالفات عقيدتى بر سر اسالم و          

این .  اسالميت و والیت فقيه نيست     
.  سال قبل نيست                   ۵داستان       

جدالهاى امروز، نتيجه تکاپوى            
مذبوحانه جناحهاى حاکميت براى     
حفظ نظام منحوس اسالمى در               

. برابر حکم تاریخى مردم است            
همه، در داخل و خارج ایران، در        
داخل و خارج حکومت، چهره              
خشمگين مردمى را که عزم کرده       
اند کار رژیم را تمام کنند، از پس         

ایران .  انتخابات اخير دیده اند            
دیگر براى ضد انقالب اسالمى به      
شيوه هاى تاکنونى قابل حکومت         

جدال امروز        .  کردن نيست       
جناحهاى حاکميت جدالى بر سر          

جدالى بر   .  حفظ نظام شان است       
سر یافتن و حاکم کردن آن                         
سياست و آن چهارچوبى براى              
رژیم اسالمى است که به زعم                
هریک ميتواند بساط دیکتاتورى و     

 .لفت و ليسشان را محفوظ بدارد
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

، "ليبراليزه شده  "این تصور که یک جمهورى اسالمى تعدیل شده،                   
که تن کریه    "  نهادینه"، با آخوندهاى اهلى و اسالمى            "ایرانيزه شده "

خود را در کرست قانون چپانده است ميتواند مردم را به تمکين بکشاند   
این تصویرى است   .  و بدنبال کار و زندگى شان بفرستد، مسخره است          

جناح .  که خاتمى و ائتالف پشتيبان او از اهداف خود بدست ميدهند                    
خامنه اى و طرفداران از رو بستن شمشير خونين اسالم حاضر نيستند             

اینها ميدانند که هر ذره سازش            .  به این خيالپردازى گردن بگذارند         
اینها .  رژیم با مردم پيش در آمد ناسازگارى بيشتر مردم با رژیم است              

 تا امروز فقط با کشتن و زدن بقاء خود را            ١٣٦٠ميدانند که از خرداد     
اینها مواعيد و عملکرد خاتمى ها را خيانت به نظام            .  تضمين کرده اند  

و حاکميت اسالم و مقدمه سرنگونى کل رژیم اسالمى ميدانند و آماده                 
 .اند به همين عنوان با آن مقابله کنند

 

اما سياست مدافعان خامنه اى و انصار حزب اهللا نيز به همان اندازه                    
خاتميون هشدار ميدهند که قلدربازى و       .  خيالى و پوچ و پا در هواست       

قشریگرى و آدمکشى عریان اسالمى خيرش را به اندازه کافى رسانده            
فهميده اند  .  این روشها عمر خود را کرده اند       .  و دیگر چاره کار نيست    

ميدانند .  که مردم دارند براى جمع کردن این بساط تکان ميخورند                      
والیت فقيه و حکومت الهى دیگر نه ابزار ارعاب مردم، بلکه مایه                      

باید .  ميگویند این روشها مردم را به انقالب ميکشاند        .  تحریک آنهاست 
 .تعدیل شود

 

نسخه هاى هر دو طرف پوچ و بى نتيجه            .  ترس هردو طرف بجاست    
جامعه دارد رژیم اسالمى    .  این جنگ بازنده هاست   .  راهى ندارند .  است

رویدادهاى .  رژیم اسالمى باید برود و دارد ميرود               .  را دفع ميکند     
هنوز چرخشهاى  .  امروز لحظات و دقایقى در سير فروپاشى اینهاست         

تا روز سقوط شان، تا روز پيروزى شيرین                .  بسيارى در راه است      
مردم، این جماعت اوباش بارها وحدت خواهند کرد، و باز به جان هم               

خواهند شد و باز حکومت نظامى اعالم خواهند        "  ليبرال. "خواهند افتاد 
یک چيز اما مسلم       .  رجز خواهند خواند و التماس خواهند کرد           .  کرد
در طول این دو دهه هرگز مردم در چنين موقعيت مناسبى                        :  است

 .براى برچيدن بساط رژیم اسالم قرار نداشته اند

 

شرط پيروزى، ادامه مبارزه عليه کليت رژیم اسالمى و در منگنه                       
این .  گذاشتن همه جناحهاى حکومت ارتجاع اسالمى در ایران است                

اینها باید  .  کابوس خيزش مردم است که اینها را بجان هم انداخته است            
بروند، مردم براى تعویض خامنه اى ها با خاتمى ها و منتظرى ها و                  
گرفتن چماق انصار حزب اهللا و پس دادنش به بهزاد نبوى ها و                               

مردم حکمشان را داده     .  به ميدان نيامده اند    "  خط امام "چاقوکش هاى    
 .اند

 

حزب کمونيست کارگرى، طبقه کارگر و همه مردم ایران را به                            
برپایى یک انقالب عليه رژیم نکبت بار اسالمى و برقرارى جامعه اى          

 .آزاد و انسانى فراميخواند

 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران

 

 جنِگ بازنده ها
 ...اطالعيه درمورد رويدادهاى اخير ايران 

٢٠٣شماره   
 

 اعدام برادران فتحی محکوم است
 رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی بايد سرنگون شود

 

 ساله و    ٢٧ محمد فتحی،      ١٣٩٠ اردیبهشت    ٢٧ مه برابر با        ١٧دیروز  
 ساله در زندان دستگرد اصفهان توسط رژیم اعدام                    ٢٩عبداهللا فتحی،     

همزمان، مادر این دو برادر و مردم معترض در بيرون ساختمان                 .  شدند
زندان تجمع کردند و خشم و نفرت خود را از این اقدام وحشيانه و ضد                        

محمد و عبداهللا در طول حبس در        .  انسانی رژیم اسالمی به نمایش گذاشتند     
آنها به جرم محاربه    . قتلگاه رژیم مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار داشتند 

 . با خدا اعدام شدند
 

این رژیمی است که با اعدام، سرکوب، نقض کليه حقوق انسانی و جنایت               
محمدها و عبداهللا ها جرمی جز تالش برای زنده                  .  سر پا ایستاده است      

مبارزه مردم و شجاعت کسانی که        .  ماندن در رژیمی ضد انسانی نداشتند       
مادر داغ دیده این دو      .  بيرون زندان اعتراض کردند و ميکنند ادامه دارد          

 جو بيرون زندان را      »صدای کمونيسم کارگری  «برادر در مصاحبه رادیو      
االن .  توی زندان شلوغه      .  جلوی زندان شلوغه      «:  چنين توصيف کرد      

گفتند جنازه بچه های شما را فرستادیم         .  آمبوالنس را از در آوردند بيرون      
من گفتم تحویل نميگيرم، باید       !  پزشک قانونی، بروید آنجا تحویل بگيرید        

دارند .  دارن ميگن دیگه  .  آمبوالنس برگردد دم زندان و من تحویل ميگيرم        
 همينجا بود   ،و اون آقایی که شکنجه گرشان بود       .  با اطمينان خاطر می گن    

آقای دادستان وزیری هم اصال      .   آقای رحيمی  ،و با خنده از در آمد بيرون       
اون جنایتکار اصلی را       .  کسی که این حکم را داده          .  ما ندیدمشان اینجا    

مادرهایی هستند که دارن همينطور جيغ ميزنند، غش کردند،          .  ندیدیم اینجا 
من همينجا ميمانم تا    .  خوب هيچ کس باورش نميشه     .  افتاده اند توی خيابان   
 ».آمبوالنس برگردد

 

در اعتراض به رژیم جنایتکار اسالمی، در اعتراض به اعدام برادران                    
فتحی، در اعتراض به اعدام، و در حمایت از مبارزه مردم عليه رژیم                       

 ٢١اعدامها، کميته خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری روز شنبه             
یک سری آکسيونهای اعتراضی در شهرهای         ٢٠١١ مه   ٢٢مه و یکشنبه    

ما از همه مردم آزادیخواه           .   آمستردام، لندن و تورنتو برگزار ميکند            
بيایيد نفرتمان از رژیم اسالمی را      .  ميخواهيم در این آکسيونها شرکت کنند     

رژیم جنایتکار اسالمی، رژیم     «به نمایش بگذاریم و هم صدا فریاد بزنيم             
، »زندانی سياسی آزاد باید گردد        «،   »صد هزار اعدام باید سرنگون شود          

مسئولين رژیم اسالمی باید در دادگاهای بين المللی به جرم جنایت عليه                 «
 . »مردم محاکمه شوند

 تورنتو، کانادا

Mel lastman square North York 

  بعدازظهر۵ مه ساعت ٢١روز شنبه 
 

 آمستردام، هلند

Dam Amsterdam 

  بعدازظهر٣ تا ١ مه ساعت ٢١شنبه 
 

 لندن، انگلستان

Trafalgar Square 

  بعدازظهر۵ تا ٣ مه ساعت ٢٢روز یکشنبه 

 تشکيالت خارج –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠١١ مه ١٨



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر بورژوازی بر بستر بحران و        
برای پایان دادن به بحران تهاجم           
به طبقه آارگر و تشكلهای آن را            
در دستور خود ميگذارد و اگر                
طبقه آارگر برای مقابله با                         
تعرضات طبقه استثمارگر به                  
معيشت و حقوق اجتماعی خود در       
دل این بحران با شجاعت بيشتر             
خود را به دل جدالهای بزرگ و             
بعضا تعيين آننده ميزند و جامعه          
هر چه بيشتر به قطب بندیی های           
اصلی تقسيم ميشود، خرده                         
بورژوی هر چه بيشتر بی افق تر،    
محافظه آارتر و آم تحرك تر                  

پوپوليسم بعنوان جنبش       .  ميگردد
در این ميان بيش از         "  طبقه"این   

هر زمان وصلت خود را از طبقه         
آارگر ميبرد و از تحوالت                        

. رادیكال دل زده تر ميشود                       
سوسيال پاسيفيسم نمود این شرایط      

 .است
 

آالبد شكافی، نقد و افشای سوسيال       
پاسيفيسم در جنبش چپ ميتواند             
آمونيسم آارگری را در بسيج و            
سازمان دهی هر چه بيشتر طبقه           

از این رو یك     .  آارگر مسلح سازد  
بعد این نقد ميتواند نقد درك و                    
برداشت آن در ارتباط با نقش                   
طبقه آارگر در قبال سرمایه داری      

چرا آه سوسيال    .  بحران زده باشد   
پاسيفيسم ترندی است آه تحت                
پوشش سوسياليسم از یك طرف             
بخاطراآونوميسم و جبرگرای               
حاآم بر دیدگاهش و از طرف                  
دیگر بخاطر ندیدن نقش عامل                
فعاله و عنصر سازمان حزبی در         
سير تحوالت جامعه، طبقه آارگر       
را از درگير شدن در جدالهای                 
اساسی جامعه با بورژوازی و                
دولت آن  در شرایط غليانهای                  

ناگفته .  اجتماعی برحذر ميدارد        
نماند آه  سوسيال پاسيفيسم خود             

یك گرایش      .  یك جنبش نيست          
بلكه سمپتم یك گرایش و            .  نيست

از یك جنبش    "  لحظه ای "نمود و    
پایدارتری است آه ربطی به طبقه       
آارگر و جنبش آن برای انقالب             

 

 بحران سرمايه داری و موضع سوسيال پاسيفيسم
 نگاهی به مباحثات آوروش مدرسی

 

 جليل بهروزی

سوسيال .  اجتماعی ندارد         
پاسيفيسم در شرایطی آه                     
انقالبی گری پوپوليسم به ته              

. ميكشد خود را بروز ميدهد             
این ترند مسيری است آه                    
پوپوليسم طی ميكند تا به جنبش       

از .  ليبراليسم بورژوایی بپيوندد  
این رو مشكل درك و جهان                
بينی این جریان نيست آه                    
موجب گسست آن از انقالبی            
گری و طبقه آارگر ميگردد             
بلكه تئوری و سياست آن در              

بهانه بزعم خود علمی       "اساس  
برای "  و مارآسيست پسند           

پشت آردن و بریدن از مبارزه       
 .   طبقه آارگر است

 

امروز این جز مشاهدات بدیهی     
هر آسی است آه جهان                        
سرمایه داری دچار بحران                

از .  اقتصادی مهلكی است            
آارگر بپرسيد این را خواهد             
گفت و از سرمایه دار هم                     
بپرسيد آن را آتمان نخواهد               
آرد البته تا آنجایی آه بتواند از       
بكار بردن ترم بحران پرهيز           

ایدئولوگهای بورژوا پاسخ    .  آند
های رنگانگی به علت بوجود         
آمدن بحران حاضر ميدهند               
ولی در یك چيز مشترك هستند        
و آن این آه این بحران را                    
ناشی از خود مناسبات بحران         

در .  زای سرمایه داری نميدانند    
انكار این آه مبنای مناسباتی آه 
بر استثمار اآثریت جامعه،               
طبقه آارگر استوار است و               
اقليت  آوچكی با تسلط آامل بر    
آليت ابزار توليد بخش اعظم            
ثروت جامعه را بخود                           
اختصاص ميدهند، نميتواند              
بدون بحرانهاى ادواری عميق       

. ادامه حيات دهد، مشترآند              
بحرانهائی آه در پایه ای ترین        
سطح ناشی از تناقضات                      
درونی پروسه انباشت سرمایه       

اقتصاد دانهاى متقدم و         .  است
آالسيك بورژوازی آن را                  

" بحران توليد اضافه                          "

٢٠٣شماره   

بهم خوردن توازون توليد    .  ميخواندند
و مصرف و بوجود آمدن اضافه                
توليدی آه در بازار به فروش                      
نميرسد و موجب خلل در انباشت              

البته امروز حتی      .  سرمایه ميگردد  
به آن تحليل نيز وفادار نيستند چرا            
آه این خود بطریق اولی توجه دادن        
اذهان به وجود هرج و مرج در                   
پروسه توليد و توزیع سرمایه داری        

آاری آه جيره خواران ریز و      .  است
درشت امروزی حتی جرات ایرادش    

توضيحاتی آه  .  را از دست داده اند      
امروز در بوق و آرنا ميدمند اینها            

بحران وام های مسكن در             :  است
آمریكا، هرج و مرج در دادن وامها         
و عدم سياست گذاری دولتها در                 
امور بانكی و یا حتی ریخت و                      
پاشهای مدیران و سران بانكها، بيمه       
ها و بازارهای بورس و غيره را               

. بعنوان عوامل بحران ردیف ميكنند      
این سطحی نگری جدا از این آه                
بيان گر منفعت طلبی تحليلگران این       
طبقه است بلكه از مدتها پيش نشان           

" علمای اقتصادی  "از فساد عميق         
این طبقه دارد آه دیگر هر نوع                   
حقيقت طلبی را از تحليلهای خود              

 .زدوده اند
 

این آه بحران سرمایه داری را تنها         
ميتوان با مراجعه به مارآس                        
توضيح داد را منصور حكمت با                
تحليل از بحران سرمایه داری در             

رجوع (ایران دهه پنجاه و شصت            
آنيد به آتاب دورنمای فالآت و                 
اعتالی نوین انقالب، تزهایی درباره   

در )  اهميت سياسی بحران اقتصادی    
جنبش آمونيستی و آارگری ایران          

البته پوپوليسم هيچ         .  متداول آرد    
وقت از آن سر درنياورد و اگر از             
آسانی آه تا دیروز در صف جنبش         
آمونيسم آارگری بودند، این چنين          
بحثی را ميشنویم هيچ چيزی بيشتر         

. از آاریكاتوری از آن مباحث نيست     
بخصوص آنجایی آه بحث استنتاج         

بطور قطع برای    .  و سياست ميشود   
توضيح بحران اقتصادی جاری باید       
به این آتاب و جلد سوم بخش سوم             
 . آتاب آاپيتال مارآس مراجعه آرد

اما اگر بخواهيم سراغ یك جریان         
سوسيال پاسيفيست در چپ غير           
کارگرى ایران بگردیم حزب                 
حكمتيست و بخصوص رهبر تا           
دیروزش، آورش مدرسی ميتواند     

این حزب  .  نمونه برجسته آن باشد    
در چند سال گذشته در سير                       
تحوالت خود به ظرف تالش و              
حرآت جنبش پوپوليستی و ترند           

. سوسيال پاسيفيسم بدل شده است        
آورش مدرسی و شاهكار جدید            
ایشان در توضيح عدم سر بر                  
آوردن یك جنبش عظيم و رادیكال       
ضد سرمایه داری در آشورهای         

اروپا و     (به اصطالح متروپل             
در ..)  امریكای شمالی و ژاپن            

مقابله با بحران سرمایه داری و            
در جهت به عقب راندن تهاجم                
بورژوازی به طبقه آارگر نمونه        
تيپك درك و برداشت این جریان           
از تحوالت جامعه، جایگاه طبقه          
آارگر و جنبشهای اجتماعی                   

از آورش مدرسی در               .  است
ارتباط با بحران جهانی سرمایه            
داری مپرسند و این آه چه باید               

(آرد رجوع آنيد به رادیو پرتو         . 
در باره اصول فعاليت                              "

، برنامه آموزشی                "آمونيستی
ببينيد پاسخ این            ).  ١١بخش      

آمونيست تا دیروز و سوسيال               
البته از  .  پاسيفيست امروز چيست   

یاد نبریم دو سال پيش همين جناب       
منكر بحران سرمایه داری بود و          
چنان آتشين در انكار آن سخن                 
ميگفت آه انگار نه انگار بحرانی       

امروز ایشان بعد از    .  در آار است  
این آه همه ایدئولوگها و                             
تحليلگران سرمایه داری به وجود      
بحران و آن هم از نوع بسيار                   
عميق و جهانی آن اذعان آرده اند        
و صد البته قبل از اذعان به آن                
خود طبقه سرمایه دار در حال               
پراتيك آردن راه برون رفت از            
بحران بود، جناب مدرسی دیر به        
غافله پيوست و حتی به روى                   

مبارك 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خویش هم نياورد و چنان بحث                
ميكند آه گویا ایشان بودند آه                   

اما آورش  !  آشف بحران آرده اند    
مدرسی در این بحث نيز همچون          
دیگر شاهكارهایش در سالهای              
اخير همچون یك سوسيال                           
پاسيفيست در تالش است آه به               
طبقه آارگر فخر بفروشد و تاآيد          
آند این طبقه قادر نيست و نميتواند  
نه تنها تعرض جدی و تعيين آننده        
ای را به طبقه سرمایه دار و                      
دولتهایش بكند بلكه حتی نميتواند          
مقاومت قدرتمندی در مقابل                     

البته این  .  بورژوازی سازمان دهد   
بار در پوشش توضيح بحران                  
سرمایه داری و راه حل طبقه                   

تزهایی آه    .  آارگر در قبال آن         
ایشان ارائه ميدهند چندان جدید              
نيستند و در سطح جهانی از جانب        
سوسيال دموآراتها، سوسيال                  
ناسيوناليستها و تریدیونيونيستها           
در مقاطع مختلف طرح شده و                 
حتی شعارها و مطالباتشان بر آن          

 . مبنا تنظيم گشته است
 

آورش مدرسی پس از یك توضيح       
بسيار ناقص و خيلی آلی از علل           
بحران سرمایه داری هيچ چيزی          
در مورد راه برون رفت از آن                

او ميداند آه بورژوازی    . ارائه نداد 
چگونه ميتواند از شر بحران                   
سرمایه خالصی یابد ولی از نظر         
او جدال طبقه آارگر از پيش                    

بخصوص .  محكوم به شكست است   
در اروپا و امریكای شمالی این               
طبقه نميتواند به مقابله جدی با                 

. تعرضات بورژوازی بپردازد            
ممكن است مقاومتهائی را سازمان     
دهد و یا تعرضاتی را شكل دهد              
ولی اساسا نميتواند مقابل                            
بورژوازی بایستد و به پيروزیهای     

چرا آه از نظر    .  بزرگی دست یابد  
ایشان طبقه آارگر اروپا و                         
امریكای شمالی یا به تعبيری دیگر      
طبقه آارگر در آشورهای                        
صنعتی و به اصطالح متروپل،            

آارگر در این     .  نيست"  آاره ای  "
آشورها دیگر آن نقش تعيين آننده       

بخش مهمی از صنایع        .  را ندارد  
توليد وسایل مصرفی و بخشا                   

 

بحران سرمايه داری و موضع 
 ...سوسيال پاسيفيسم 

صنایع توليد وسایل توليدی به          
چين و هند و آشورهای در                

منتقل شده است    "  توسعه"حال  
و آارگران اروپا نه از نظر               
آميت و نه از نظر آيفی دیگر          
آن نقش آليدی را در عرصه             
توليد ندارند و نميتوانند تهدید           
جدی برای طبقه سرمایه دار            

آن درجه از تاثيری را         .  باشند
هم آه ميتوانستند داشته باشند           
به خاطر دستمزدهای باال و              
قشر آریستوآرات آارگری              

مكمل آن  .  عمال خنثی شده است   
هم (!!)  بحث اقتصادی شان          

این است آه چون ایشان شاهد          
هيچ حرآت اعتراضی رادیكال     
و ميليونی آارگری در سطح            
اروپا و امریكای شمالی نبودند،     

مبارزات آارگران یونان از          (
نظر ایشان ميليتانت بود و نه             

، چون بورژوازی        !!)رادیكال
آماآان تعرضات خود را ادامه      
ميدهد و آب و از آب تكان                    
نميخورد، نتيجه ميگيرند پس           

. آارگران عددی نيستند                      
آارگران نميتوانند طبقه                       
سرمایه داری را حتی به عقب         

 .برانند
 

این مشاهدات را شاید یك                     
آارگر منفرد و یا رهبر                        
سوسياك دموآرات یك اتحادیه       

ولی در  .  فالن آارخانه تائيد آند   
اساس بی پایه و نتيجه گيری آن 
بسيار ضد آارگری و                            

مشاهدات .  ارتجاعی است        
ایشان بی پایه است چرا آه                 
حتی مبتنی بر هيچ آمار و                    
ارقامی و یا بررسی علمی از           

در .  داده های معتبر نيست             
سطح تحليلی بی پایه است چرا        
آه از نظر مارآس وقتی به                
جایگاه طبقه آارگر در                         
مناسبات سرمایه داری بعنوان       
یك نيروی تعيين آننده در                    
دگرگون آردن مناسبات تاآيد         
ميشود، این اوال نه از سر                    
آميت این طبقه و ثانيا نه از                
سر نوع محصولی آه این طبقه      

مارآس .  توليد ميكند، است          

٢٠٣شماره   
زمانی آه آاپيتال را نوشت طبقه               
آارگر نه در سطح جهانی اآثریت           
جامعه را تشكيل ميداد و نه حتی در          

وقتی آمونيسم      .  آشور انگلستان     
منصور حكمت در ایران طرح شد           
بخش عظم چپ، آارگران ایران را         
شاغل در توليد محصوالت                            
مصرفی، مونتاژ و غير تعيين آننده        

جالب این است آه                  .  ميدانستند
تفاوتهای "منصور حكمت در جزوه       

 درپاسخ به چنين    ١٩٨٩در سال   "  ما
"نقدی با صالبت ميگوید           قدرت : 

طبقه آارگر فقط در آميت آن نهفته          
این قدرت اساسا در موقعيت       .  نيست

این طبقه در توليد سرمایه داری و            
در عينيت و حقيقت راه حلی است             
آه آارگر در برابر جامعه بطور               

ممكن است روزی   .  آلی قرار ميدهد  
برسد آه آارمندان دولتی و                            
خصوصی اآثریت مردم را تشكيل          
بدهند، همانطور آه دهقانان در                  
دوره هایی در طول تاریخ چنين                 

اما جدال اجتماعی ای آه        .  بوده اند 
تكليف همين اآثریت فرضی را هم           
روشن ميكند جدال بين طبقات                     
اجتماعی اصلی در جامعه، یعنی              
طبقاتی آه توليد در جامعه موجود            
این موقعيت را به آنها داده است، و           

". ميان افقها و آلترناتيوهای آنهاست      
گویا منصور حكمت روی سخنش با       
سوسيال پاسيفيستهای از نوع آورش     

البته مدرسی مختار      .  مدرسی است  
است آه بگوید اقتصاد دنيا عوض            

ولی سوال اصلی این           .  شده است   
است آه آیا اقتصاد دنيا سرمایه                   
داری است و یا نه؟ آیا مدرسی                     
ميتواند نشان دهد آه جایگاه طبقه              
آارگر امروز اروپا از نظر                          
اقتصادی ضعيف تر از نقش و                    
جایگاه آارگران در اوایل قرن بيستم      
است؟ باید منتظر بود آه ایشان حتی        
در توضيح چرائی عدم وجود یك               
جنبش آارگری سازمان یافته و                  
قدرتمند در ایران را نيز به خصلت          

و "  مونتاژی"تك محصولی،                
مصرفی بودن توليدات و صنایع در        
ایران ربط داده و هر نوع مبارزه              
آگاهانه برای تعميق خود آگاهی                 
طبقه و سازمان دادن آن را پيشاپيش        

 . محكوم به شكست بداند

 

موضعی آه درجه اعتال و قدرت              
جنبش طبقه آارگر را به آميت                   
آارگران و این آه آارگران در                   
چهار چوب تقسيم آار سرمایه در             
آدام عرصه توليد استثمار ميشوند           

یعنی ارزش مصرف نيروی                (
گره ميزند، نه تنها جایگاه           )  آار

دولت سرمایه داران در مهار و             
سرآوب طبقه آارگر را نادیده               
ميگيرد بلكه نقش و جایگاه                        
جنبشهای بورژوایی درون طبقه         
آارگر، جنبشهای ناسيوناليستی،        
تریدیونيونيستی و رفرميستی را          

 .هم آم بها ميدهد
 

مشاهدات سوسيال پاسيفيست ما           
بطور قطع متاثر از تصميماتی             

چرا آه   .  است آه از قبل گرفته          
فاآت و مدرك آم نيست، مهم این          

. است آه شما دنبال چه ميگردید          
جالب این است آه در این مورد             
مشخص منصور حكمت دقيقا در        
رد این ادعا آه وزنه اقتصادی و           
آمی آارگر در سرمایه داری                 
معاصر دیگر آن موقعيت پيشين          

اینها توجيهات     "نيست، ميگوید         
سوسيال بورژوایی است آه                    
ميخواهد برای جدایی خود از                 
طبقه آارگر و اعتراض آارگری       
بهانه بزعم خود علمی و                             

بنظر ...  مارآسيست پسند جور آند   
من آارگر هيچگاه مانند امروز             
در صحنه اقتصادی و سياسی                

 ).تفاوتهای ما." (مقتدر نبود
 

آورش مدرسی حتی در مقابل این      
سوال آه اعتراضات گسترده                  
آارگران در دل خود اروپا را                 
چگونه توضيح ميدهد، با نگاهی          
تحقير آميز ميگوید حتما آارگران       
در مقابل تعرض به دستمزدها و           
استاندارهای زندگی خود مقاومت      
ميكنند، بحث بر سر یك مبارزه              
گسترده رادیكال و ضد سرمایه             
داری از جانب طبقه آارگر است         

سوسيال .  آه ایشان شاهد آن نيست    
پاسيفيست ما بنظر ميرسد                         
رادیكالتر از آن است آه خود را            

آارگران "  صنفی"با مبارزات         
اوال ندیدن خصلت        !!  آلوده آند   

ضد سرمایه داری همين مبارزات      
جاری آارگر خود نشان از آوته          
نظری این جریان و اساسا                         

ثانيا .  نفهميدن مبارزه طبقاتى است   
انتظار این آه طبقه آارگر بدون           
وحود یك حزب آمونيستی و                   
آارگری بتواند طبقه سرمایه دار         
و دولتش را به یك مصاف تعيين           
آننده و سرنوشت ساز بكشاند                 
خود اساسا یك ادراك                                     

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنارآوسندیكاليستی است آه سابقه      
این آه   .  و تاریخ دیرینه ای دارد         

مبارزات آارگران با رهبری                  
سازمانها و احزاب موجود آه خود   
نمایندگان جناح چپ بورژوازی           
در بين طبقه آارگرهستند                           
ميتوانست طبقه آارگر را به                    
پيروزهای بزرگ در جدال با                  
طبقه سرمایه دار برساند توهم                
پراآنی آشكار است و اگر این                  
چنين بود دیگر چه لزومی به                   
مبارزات همه جانبه برای تقویت          
جنبش آمونيسم آارگری و تحزب       
آمونيستی آارگران در این                       
آشورها بود؟ جالب این آه                        
منصور حكمت در پاسخ این سوال      
آه چرا آمونيسم و سوسياليسم در         
این قرن پيروز نشد؟ پاسخ ميدهد          

من متقابال ميپرسم آدام                             "
" سوسياليسم ميبایست پيروز شود؟    

همين سوال را باید در مقابل                      
حضراتی چون آقای مدرسی قرار       
داد آه با شكاآيت از آمونيستهایی       
آه بر اقتدار طبقه آارگر در                     
صحنه اقتصاد و سياست تاآيد                

پس چرا ما          "ميكنند، ميپرسند          
شاهد پيروزی این آارگر                           

 ". نيستيم؟

 

بحران سرمایه داری هنوز ادامه          
دارد و هر روز بر دامنه                              
آشورهای سرمایه داری آه دچار       
فلج آامل اقتصادی ميشوند افزوده       

اسپانيا، یونان و ایرلند در       .  ميشود

 

بحران سرمايه داری و موضع 
 ...سوسيال پاسيفيسم 

در .  اروپا تنها چند نمونه هستند    
شمال آفریقا و آسيا ما شاهد                
جدالهای سهمگين سياسی                   
آارگر و مردم تحت ستم بر               
متن همين بحران جهانی                      

جدال .   سرمایه داری هستيم      
آلترناتيوها بر سر پایان دادن            
این بحران نيز هنوز ادامه                  

در بعضی از آشورها          .  دارد
این جدال حاد و سرنوشت ساز        

بطور قطع درجه                .  است
پيروزی طبقه آارگر به درجه        
قدرت و نفوذ آمونيسم آارگری     

. در جنبش آارگری دارد                   
تجربه نشان داد آه پيروزی              
طبقه آارگر در چهار چوب              
جغرافيای سياسی مشخص،             

. آشوری امكان بيشتری دارد         
در جغرافيائی آه بقول لنين               
زنجيره ضعيفتری از حلقه های   

. سرمایه داری جهانی است              
بحران آنونی سرمایه داری             
امكان تاریخی اى را برای                 
آمونيستهای آارگری ایجاد             
آرده تا با بسيج و سازماندهی          
طبقه آارگر در مبارزه عليه             
سرمایه داری، سوسياليسم و            
انقالب اجتماعی را بعنوان                
آلترناتيو مقبول جامعه طرح و        

اما سوسيال         .  تبدیل کنند        
پاسيفيسم بطور قطع بعنوان              
یكی از موانع، اگر چه نه                     
بعنوان یك مانع جدی، در مقابل      
جنبش این طبقه برای                             

 . پيشرویهای بزرگ است

٢٠٣شماره   

 

 کارگران شرکت جنرال مکانيک
 !يکماه دستمزد معوق، طرح مجدد اخراج کارگران

 

 اوضاع کاری و مالی در شرکت راه و ساختمان                     ،بنا به خبر دریافتى      
مدیر شرکت و شرکای هم     "  یاری"جنرال مکانيک به دليل دزدیهای کالن       

باندش تقریبا به فلج و بن بست مهلکی رسيده و در حال حاضر برخی                         
متاسفانه تاوان اختالس و      .  پروژه ها به حالت نيمه تعطيل در آمده است              

دزدی سرمایه داران و باندهای فاسد و جانی حکومت اسالمی را در                           
 . شرکت جنرال مکانيک کارگران می پردازند

 

یک ماه و نيم پيش و در اولين روزهای سال جدید بدون هيچگونه عذر                       
 نفر از کارگران باسابقه کاری باال را بی آنکه حتی بدرستی              76موجه ای   

حق و حقوقشان را بپردازند از کار اخراج و بيکار نمودند و تا امروز                         
هنوز تعدادی از این کارگران موفق به دریافت بخشهایی از دستمزدهای                 

هم اکنون در حاليکه به پایان               .  مربوط به سال گذشته خود نشده اند                 
اردیبهشت ماه نزدیک ميشویم بعلت خودداری و کار شکنی کارفرما به                   

 نفر  130 بيش از    ،"بودجه نداریم و اوضاع مالی خراب است       "بهانه های   
از کارگران شاغل دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده و عوامل                
کارفرما به کارگران گفته اند از قرار توان مالی برای پرداخت                                       
دستمزدهای اردیبهشت ماه را هم ندارند و کارگران بيخود در انتظار                         

 . دریافت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه نباشند

 

 نفر از کارگران در اوائل سال جدید و نپرداختن                 76مضاف بر اخراج      
دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه، بر طبق زمزمه هایی که این                         
روزها به گوش ميرسد گویا حضرات دوباره قصد تعدیل نيرو و اخراج                   
جمع دیگری از کارگران را دارند و البته تا امروز تعداد و اسامی                                  

با اینحال شمارش معکوس    .  کارگران کاندید برای اخراج اعالم نشده است       
خطر اخراج شروع شده و کابوس فقر و بيکاری خانواده های کارگران                   

 .را در اضطراب و سر گردانی فرو برده است

 

هم اکنون با بيش از     ) غرب تهران(شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک  
 330 کارگر با قرار دادهای سفيد امضا و دستمزدهای به اصطالح                 130

 و ساعت و شيفت کاری      ،که هنوز کسی رنگش را هم ندیده        ،هزار تومانی 
فعال نامعلوم و پا درهوا در حال حاضر طرف قرار داد شهرداری تهران                

. و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر در غرب تهران است                    
شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد مستضعفان حکومت اوباش                    
اسالمی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان              
دزدش در شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنياد مستضعفان با                       
استثمار وحشيانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و باال کشيدن دسترنج                    

 .کارگران ثروتهای نجومی به جيب می زنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ١۴ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢۴

!نه به اعدام  
!اعدام قتل عمد دولتى است  

 

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

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

برنامه حکومت کارگرى يک دنياى بهتر  
! براى آزادى جامعه است  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارشناسان جهانی، خشونت عليه        
زنان را در سه عرصه خشونت             
خانگی، خشونت اجتماعی و                   
خشونت دولتی تعریف کرده، و             
قدرت برتر اقتصادی، سياسی و           
فرهنگی را در همه این موارد از          
جمله علت این خشونتها ارزیابی          

صاحب نظران اجتماعی   .  می کنند 
بر این نظر هستند که با افزایش              
سطح آموزش و رفاه، از ميزان             
خشونت عليه زنان کاسته خواهد          
شد مشروط بر اینکه دولتها نيز با         
تصویب قوانين سختگيرانه و                  
مدرن خشونت عليه زنان را مهار        

بسياری از سازمانها و                .  کنند
احزاب پيشرو بر این باور هستند          
که رفع تبعيض جنسيتی و دستيابی      
به آزادی و برابری زن و مرد در          
زندگی سياسی، اجتماعی،                        
اقتصادی و فرهنگی، ضامن رفع         
خشونت عليه زنان در همه موارد        

 .باال می باشد

 

در حال حاضر در بسياری از                 
کشورهای دنيا زنان زیر پيگرد،          
شکنجه، تجاوز، نقض عضو و              

اگر .  اعدام و سنگسار قرار دارند       
چه کنوانسيون ژنو مصوبه ژوئيه       

 به کسانيکه مجبور به ترک      1951
کشور خود می شوند، قول پناه                
جستن در کشوری دیگر را می              
دهد اما واقعيت در مورد زنان                
خشونت دیده و پناه جو چيز                       

برای نمونه، ختنه      .  دیگری است  

 

 خشونت عليه زنان 
 و حق پناهندگی

 

 شهال نوری

زنان، قتل ناموسی، ازدواج             
اجباری و استثمار جنسی                    
ميتواند دالیلی کافی برای اخذ         
پناهندگی باشد ولی در حال                
حاضر بسياری از کشورهای         
جهان این دالیل را ناکافی می          

به همين دليل بسياری از        .  داند
سازمانهای زنان و مدافع حقوق     
پناهندگی تالش می کنند که این       

با .  وضعيت را تغيير دهند             
اینکه زنان نيمی از جمعيت               
پناهجوی جهان را تشکيل می          
دهند تا به امروز در مورد                  
زنان و پناهندگی کار پژوهشی       
و علمی زیادی انجام نگرفته             

آمار نشان می دهد که            .  است
 درصد از پناهجویان         30فقط   

این آمار   .  در اروپا زن هستند      
نشانگر اوضاع اقتصادی                   
نامناسب و عدم امکان تهيه پول  
الزم برای سفر و پناهنده شدن         

. زنان در مقایسه با مردان است     
حتی در صورینکه زنان بتوانند   
خود را به کشورهای اروپایی         
برسانند، فرار از شرایط                     
مذکور دليلی کافی برای اخذ             

 . پناهندگی محسوب نمی شود

  

داستان زندگى زنانی که به                
دالیل مشکالت گوناگون از              
کشورهای تحت حکومت                   
اسالمی فرار می کنند فقط به            
قتل ناموسی، خشونت خانگی و     
ازدواج اجباری خالصه نمی           

٢٠٣شماره   
داستان زندگی ميليونها انسان       .  شود

است که به عنوان زن شایستگی                 
یک زندگی شاد و مرفه و آزاد و                 
برابر را در کشوری که با قوانين              
اسالم ارتجاعی اداره می شود،                  

زن فراری از   .  رسما و قانونا ندارند   
رژیم اسالمی ایران و نهادهای منتج       

زنی .  از آن انسانی دست دوم است         
که به دليل رابطه جنسی سنگسار              

زنی که حق حضانت            .  می شود   
زنی که اعدام    .  فرزند خود را ندارد    

می شود با اینکه خود قربانی تجاوز        
زنی که در فقر نگه داشته می       .  است
زنی که برای سير کردن شکم       .  شود

فرزندی به جا مانده از صيغه ای               
 -تن فروشی اسالمی       -یک ساعته     

مجبور است هر روز مجددا صيغه          
زنی که قربانی فرهنگ کثيف       .  شود

زنی که  .  و عقب افتاده اسالمی است     
در بازار صنعت سکس قاچاق و                

. مثل برده خرید و فروش می شود            
زنی که بحران اقتصادی و بيکار              
سازی اول از همه دامن او را می              

 . گيرد

  

 سوئد و حق پناهندگی

طبق قانون اساسی سوئد که متضمن       
حقوق اوليه و اساسی شهروندان                
کشور می باشد بر لزوم رعایت                  
حقوق بشر و تنظيم و تصميمات                 

دولت .  پناهنده پذیری تاکيد شده است    
اما از رعایت این حقوق عدول کرده      
و شرایط سختی را بر پناهجویان               

سياست پناهنده     .  تحميل می کند         
پذیری اداره مهاجرت سوئد تا آنجا           
انسانی است که حق درخواست                  
پناهندگی را فارغ از نوع ورود                  

. متقاضی مورد پذیرش قرار ميدهد        
اما رسيدگی به پرونده پناهجویان              
گاها مغایر با قانون اساسی کشور             

هم اکنون صدها زن فراری          .  است

از کشورهای اسالم زده هم از                
حق تحصيل محرومند هم از حق          

آنها نيروی کار خود       .  اجازه کار  
را در باراز سياه به ارزانترین               

نوجوانان و    .  قيمت می فروشند      
کودکانشان اسير صنعت قاچاق            
انسان و مواد مخدر شده و ناپدید            

در اثر سالها انتظار و        .  می شوند 
زندگی در شرایط بسيار سخت به        
انواع بيماریهای روانی مبتال می        

این اتفاقات در یکی از               .  شوند
پيشرفته ترین کشورهای جهان،          

 .سوئد، اتفاق می افتد

 

اگر مقاومت جبهه انسانيت و                  
مدرنيسم و سوسياليسم نباشد زنان       
فراری از رژیم اسالمزده نه تنها         
موفق به اخذ اقامت نميشوند بلکه         
در همين سوئد نيز وادارشان                  
ميکنند که تن به قوانين شریعه                

 * .اسالمی دهند

 

این مطلب در ماه نوامبر                   -1
 در سایت سازمان آزادی           2010

امروز در حاشيه     .  زن منتشر شد   
تحصن پناهجویان ایرانی در                  
گوتنبرگ سوئد باز پخش آنرا به           
دليل نکات مندرج در آن الزم                 

 !دیدم

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

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

برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق                                
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و                                 .  مالکيت نميتوانست باشد   

پرولتاريا نميتواند آزاد    .  استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد                             
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در          .  شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود                   

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

 . مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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 !ديوارها را فروريزيم
يك سيستم آموزشی سكوالر 

 !برای همه
 

 :شبكه سيستم آموزشی واحد انتاريو، آانادا برگزار ميكند
 

آنفرانسی درباره سيستم آموزشی واحد و در 
 نقد مدارس مذهبی

 

 :معرفی شبكه سيستم آموزشی واحد

 ، فعال شبكهGary Fitzgibbonگری فيتزگيبون  

 

 :مقدمه ای بر تاريخچه بوجود آمدن مدارس عمومی و مدارس آاتوليك

 ، مدافع حقوق مدنی درامور آموزش و پرورش Bill Grubbبيل گراب 

 

 :تبعيض

 سازمان ملل  وجود تبعيضات در سيستم آموزشی آانادا را تائيد ميكند*

 حكم سازمان ملل در مورد سيستم آموزشی انتاریو
، مدافع حقوق مدنی درامور               Renton Pattersonرینتون پاترسون       
 آموزش و پرورش 

 

 به آودآان گوش آنيم، حقوق جهان شمول آودآان  *

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

 

 :آمبودها در آموزش و پرورش

 محدودیتهای برای استخدام معلمين در مدارس آاتوليك  *
، مدافع حقوق مدنی در امور       Barbara Santamariaباربارا سانتاماریا   
 آموزش و پرورش 

 

 مسئله فاصله از مدرسه  *

 سياست اعمال فشار به آودآان جهت رفتن به مدارس دور از محل زندگی 

 "انتاریو سكوالر"، فعال Richard Thainریچارد تئين 

 

 :تقسيم فرهنگی

 دیگر گروههای مذهبی از بودجه دولتی برخودار نيستند*

٢٠٣شماره   

 ، مدیر اجرئی مرآز پژوهش آاناداJustin Trottierجستن تروتئير 
 

 :حقيقت تلخ

 سياست جدائی مدارس بر اساس جنسيت *
 ,Staff reporter، خبرنگار        Andrea Houstonاندریا هاوستن   

Xtra 
 

 :پرسش و پاسخ
 

 :بررسی سيستم آموزشی موجود از نظر مالی
 

 بودجه مستقل برای مدارس آاتوليك، اسطوره را باید درهم ریخت*

این آه تنها آاتوليكها بودجه مدارس آاتوليك را ميپردازند اسطوره ای             
 است آه باید درهم شكست

 ، حزب سبزها، انتاریوFrank de Jongفرانك دی جانگ 

 

 يك ميليارد دالر پس انداز *

 هزینه واقعی مدارس جداگانه

 ، متحدین سكوالر آاناداMike Evansمایك ایونز 

 

  چه بايد آرد؟:اقدام سياسی
مدافع حقوق مدنی در امور        Malcolm Buchananمالكم بوآانين       

 آموزش و پرورش

 

 نظر خواهی از شرآت آنندگان

 پایان آنفرانس
 

صبح ٩ مه، ساعت ٢٨تورنتو، شنبه 
  بعد از ظهر٣تا 

NORTH YORK Civic Centre 

5100 Yonge Street, TORONTO 

 

  دالر۵ دالر، برای سالمندان و دانشجویان ٢٠: ورودیه

onessn.org 

MEDIA CONTACTS 

Ottawa: Sheila Ayala 613-738-7720 

Toronto: Justin Trottier 416-402-8856 
 

 ۴١۶٧٣٧٩۵٠٠رسانه ها همچنين ميتوانند با هما ارجمند  
  .تماس بگيرند
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گفتند نمی خواهيم نمی خواهيم که         

 !بميریم
گفتند دشمنيد دشمنيد خلقان را                  

  ،دشمنيد
 

چه ساده چه به سادگی گفتند و                  
ایشان را چه ساده چه به سادگی              

 کشتند
و برگرده ایشان مردانی با تيغ ها           

 بر آهيخته
 

و ایشان را تا در خود                                      
بازنگریستند جز باد به هيچ کف            

 اندر نبود
 و جز باد و جز بخون خویشتن

چرا که نمی خواستند نمی خواستند   
 !که بميرند

 
وحوش جمهورى اسالمی بار                 
دیگر از سر ضعف و استيصال             
چنگال های کثيفشان را در خون           
جوانان انقالبی و بپاخاسته ایران          

دو برادر انقالبی و          .  فرو بردند   
نترس محمد و عبدهللا فتحی امروز        
در پستوهای جالدخانه زندان                  
دستگرد اصفهان به دار آویخته              

آنچه که معلوم و مبرهن        .  شده اند 
 دربار آدمشکان اسالمی که        ،است

شيپورهای نابودی شان بر سر هر       
کوی و خيابان و کارخانه نواخته           

 خواستند با به خون              ،شده است   
کشيدن دو جوان انقالبی از جامعه        

زهی خيال     .  زهر چشم بگيرند        
 !زهی تصور محال! باطل

 

این جوانان اگر قرار بود با  چوبه          
دار مرعوب شوند سی سال پيش           
شده بودند و این چنين از سر و                 

. کول شما جانوارن باال نمی رفتند       
این نوع جنگ های فرسایشی فقط        
و فقط نفرت انقالبی بر عليه شما            

 

تقديم به ببرهای عاشق 
 زندان دستگرد اصفهان

 

 على طاهرى

مرتجعين را افزون خواهد                 
 ! کرد

 

چه استقامت مثال زدنی در                
جمله های آخر محمد و عبدهللا           

مادر برای مرگ ما     :  هویدا شد 
 بر عليه دستگاه          ،گریه نکنيد   

ظلم و جور و اعدام مبارزه                
حقا که وحوش اسالمى         !  کنيد

. چه تودهنی جانانه ای خوردند      
محمد و عبدهللا این پيغام را به            
تاریخ و دنيا از سوی جوانان            

. انقالبی ایران مخابره کردند          
حتی چوبه دار آتش                                  
آزادیخواهی و برابری طلبی را     
قادر به خاموش کردن نخواهد         

 !بود

 

رفقای قهرمان ما محمد و                    
عبدهللا تا آخرین لحظه                             
سرنگونی این رژیم کثيف و             
تمام دستگاه های ظلم و جور و        
سرکوب تاریخ بشریت شما را        

 !فراموش نخواهد کرد

 

و جالدان امروز در زندان                 
دستگرد اصفهان بدانيد که در          
هر پيچ و خمی سرنگونى                   
طلبى انقالبی جوانان اصفهان         
و ایران انتظار شما کثافت ها            

 ! را خواهد کشيد

 

و در آخر درود ميفرستم به                
قلب های پاک و آزادیخواهانی        
که تا لحظه آخر تمام تالششان          
را برای توقف قتل محمد و                 

خانواده فتحی     .  عبدهللا کردند    
بداند که شهامت فرزندانش تا           
ابد در صفحه زرین تاریخ                  
بشری برای مبارزه با استبداد         
و دیکتاتوری و جهل و                          

 !آدمشکی نقش خواهد بست

 

 2010 ماه مه 17

٢٠٣شماره   
 

نميشود انسانيت را 
 !به دار کشيد

 

 پروين کابلی
 اردیبهشت دو جوان قبل از اینکه حتی فرصت در آغوش کشيدن     27امروز  

امروز دو برادر، دو جوان نتوانستند       .  مادرشان را بيابند به دار کشيده شدند       
 . دبرای آخرین بار در آغوش مادرشان فرصتی برای آرامش بيابن

  

 

 

 اردیبهشت به مادری در آخرین لحظات اجازه در آغوش کشيدن            27امروز  
امروز مادری به خدا نامه نوشت و خدا را متهم            .  فرزندان دلبندش داده نشد   

امروز حتی یک دقيقه هم برای خداحافظی وجود            .  به قتل فرزندانش نمود     
 . نداشت

  

اگر ستاره ها ميتوانستند  گریه کنند، اشک مادران اعدام شدگان این دنيای                 
اگر برگ گلهای پرپر شده به سيل انسانها             .  لعنت شده را نابوده کرده بود        

 .تبدیل ميشد دیگر هيچ دیکتاتوری تاب مقاومت نداشت

 

 اردیبهشت بار دیگر جانيان و آدمکشان جمهوری اعدام خون بپا            27امروز  
آن روزی که صدها هزار مادر و            .  فردا از آن ماست     ...  اما فردا .  کردند

پدری که در صفوف ميليونی مردم برای سرنگونی آدمکشان به حرکت در              
 .خواهند آمد دور نيست

 

روزی که خشم ميليونها انسان زندانها را به تصرف           .  آن روز فردا ميرسد    
چگونه ميشود مادری که جنازه دو فرزند عزیزش را همزمان             .  در مياورد 

 تحویل ميگيرد تسلی داد؟

 

نه قصاص و نه اعدام نه به صالبه کشيدن ستارگان جلو حرکت سيل را                       
 . نخواهد گرفت

 

مرگتان باد و بدانيد که انسانيت را نميشود به دار                  !  مرگتان باد مزدوران   
 ! کشيد

 

 1390 اردبيهشت  27
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براى محمد و 
 عبداهللا محارب

 

 سياوش دانشور
 

 تو و همرزمان       ، آشناتر از شناسنامه خودم        ،این نام چقدر آشناست      !  محارب
و گورستانهاى دسته    "  تف آباد ها    "، لعنت آباد ها    ،بخون خفته در خاوران ها      

محارب نام اسالمى نه گفتن به ارتجاع               .  جمعى آشویتس اسالمى در ایران         
 اسالم را به        ، اته ایست بودن       ،محارب یعنى کمونيست بودن       .  مذهبى است  

!  به زور گردن نگذاشتن        ، حکومت اسالمى را قبول نداشتن          ،ریشخند گرفتن 
 همان بتى که بشر دو پا آفرید و براى تجارت به                   ،محارب یعنى از نظر خدا      

 حذف هر کسى     ،سجده اش نشست تا توحش زمينى اش را رنگ آسمانى زند                
 .است که با قدرت و زور و سرمایه و دستگاه مذهب سازگار نيست

 

 ،زمانى دور زنده زنده در آتش ميسوزاندند و با گيوتين سر پر شور ميزدند                      
 و یا مثل    ، در عربستان و یمن در مال عام گردن ميزنند     ،امروز بدار مى آویزند 

آمریکاى دمکرات با سم مسموم ميکنند و یا به اتاق گاز ميفرستند و یا روى                        
محارب براى هر کسى و هر سنت                     .  صندلى الکتریکى جزغاله ميکنند          

 در اینکه باید تو مخالف کشته شوى             ،ارتجاعى آدمکش هر معنى داشته باشد        
 ،اما محاربين بيشمارند  .  به خيل محاربين پيوستند   بداله   محمد و ع   .تفاوتى ندارد 

تاریخ جنبشها و کسانى که          .  تاریخ محاربين تاریخ تالش براى آزادى است             
 ما  ، ممى جان   ،عبه جان .  سوداى آزادى و قلبى عاشق و سرى پر شور دارند             

 . هم محاربيم
 

مادر و پدر محمد و عبداله را تجسم ميکنم و روزهاى نه چندان دور یادم مى                     
امروز حتما مادر فرزاد و شيرین      .  آنهاهم به خانواده هاى محاربين پيوستند     .  آید

و امير و قاسم و بسيار بيشمارى دیگر همراه با غم سنگين مادر و پدر محمد و                  
 شاید با بو همدیگر را مى          ،آخر آنها همدیگر را ميشناسند      .  عبداله گریسته اند   

 آنها خانواده   ،آنها درد مشترک اند   .   آنها دلى خونين و خنجر خورده دارند       ،یابند
 .محاربين اند

 

 به مادر   ،به سهم خودم و بعنوان کسى که هنوز سوگ بسيارى را در سينه دارم       
محاربى که  .  من هم محاربم  .  و پدر و بازماندگان محمد و عبداله تسليت ميگویم         

من یک موى این محاربين سى و چند ساله را به هزار هزار               .  هنوز زنده است  
من خاک لعنت آباد و          .  خيل نوکر سرمایه و حکومتهاى کثيف اش نميدهم                

خاوران را به هزار کاخ و جمال و جبروت این کثافتهاى آدمکش ترجيح                             
 .محاربين شرافت زمانه اند. ميدهم

 

 ، صد هزار نفر    ، ده هزار نفر    ،راستى چقدر ميخواهند بکشند؟ هزار نفر دیگر        
 چند ميليون؟ 

 

 سرنگون تان ميکنيم و براى همه این جنایات به محاکمه تان خواهيم                   ،آشغالها
 !کشيد

 

 !یاد جانباختگان گرامى باد

 ٢٠١١ مه ١٧

٢٠٣شماره   
 

آزادى دستگير شدگان اول 
 مه سنندج

 چهار فعال کارگرى     ،بنا به اخبار منتشر شده و گزارشات دریافتى         
.  اردیبهشت با وثيقه آزاد شدند        ٢٢ و    ٢١در سنندج طى روزهاى       

 خالد حسينى و     ، ميليونى و غالب حسينى      ٣٠یدى صمدى با وثيقه       
اول مه و      .   ميليون تومانى آزاد شدند           ۵٠وفا قادرى با وثيقه            

برگزارى آن حق کارگران و دوستداران طبقه کارگر است و اجازه           
این وثيقه ها چيزى جز زندان سيار براى فعالين               .  اى الزم ندارد   
 .سياسى نيست

 

آزادى این فعالين توسط خانواده ها و فعالين سياسى و دوستان با                    
این فعالين و احضار شدگان و دستگير       .  استقبال و شادى روبرو شد    

شدگان قبل و بعد اول مه در شهرهاى کردستان را بدون دليل و                       
صرفا براى ایجاد فضاى مختنق سياسى دستگير کردند و آزادى                   

 . آنها با وثيقه سنگين نيز ادامه همين سياست است

 

حزب ضمن تبریک به خانواده هاى این فعالين و تاکيد بر گسترش              
 تصریح   ،تالش براى آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى                   

ميکند که سياست دستگيرى و سپس وثيقه هاى سنگين سياستى                      
باید این سياست      .  ارتجاعى و ضد آزادى و حقوق مردم است                   
اگر خانواده هاى   .  ارتجاعى را در یک تالش جمعى درهم شکست         

زندانيان سياسى دسته جمعى زیر بار سياست وثيقه نروند این                         
 . سياست شکست ميخورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ مه ١۴ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢۴

 

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

!بر سر تغيير آنست  
 

کارل مارکس                       
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  تهران2کارگران شهرداری منطقه 
 !دستمزدهای معوق، محروميت از حق بيمه

 

 نفر از کارگران شهرداری منطقه       110  ،بنا به خبر دریافتى    
 تهران تحت پوشش شرکت انگل پيمانکاری فضای سبز،             2

اخيرا .  دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند                     
عوامل کارفرما در جواب کارگران معترضی که خواهان                

خبری از پول نيست،    :  دریافت دستمزدهایشان هستند گفته اند   
 چون با این         ،خودتان را برای اردیبهشت هم آماده کنيد                 

شرایطی که هست توان پرداخت دستمزدهای  اردیبهشت ماه         
 . را هم نداریم

 

 شرکت پيمانکاری فضای    ،عالوه بر عدم پرداخت دستمزدها    
سبز در حاليکه مبالغ مربوط به بيمه را در سال گذشته                          

 این   ،بطور تمام و کمال از دستمزد کارگران کسر نموده                  
به .  پولها را باال کشيده و به حساب بيمه واریز ننموده است              

دليل عدم واریز حق بيمه کارگران، اداره بيمه حکومت                      
 ماه  5اسالمی سرمایه داران نيز از آذر ماه سال گذشته یعنی           

است که دفترچه های بيمه و درمانی کارگران را از درجه                
اعتبار ساقط نموده است و به همين دليل کارگران و خانواده             
هایشان از دریافت ابتدائی ترین و حداقل ترین امکانات                       

 . پزشکی محروم گشته اند
 

دستمزدهایمان را نميدهند،         :  یکی از کارگران ميگفت             
دفترچه های درمانی بی ارزشمان را که فقط درمانگاههای             
درجه چندم و بی امکانات ميپذیرند بی اعتبار کرده اند، به                 
دليل بی پولی و نبود خدمات درمانی و بيمه خانواده های ما               
حتی بچه های شير خوارمان باید با درد مدارا نمایند یا                          

 صبح از خانه    4از  .  بميرند و یا دچار بيماریهای مزمن شوند      
 شب، در همه روزهای        11 و    10بيرون ميزنيم تا ساعت        

آنوقت امثال این فياض بی همه چيز         .  تعطيل هم اسير کاریم    
با دسترنج کار   )  مدیر شرکت پيمانکاری فضای سبز     (و دزد   

ما و با پولهای ما و به بهای رنج و گرسنگی و محروميت ما        
و خانواده هایمان ميلياردها در حسابهای بانکيشان انباشته                
اند و بهمراه این آخوندهای دزد و جنایتکار به ریش ما می                 

 .خندند
 

شرکت انگل پيمانکاری فضای سبز مستقر در شهرداری                 
محدوده آزادی و طرشت تا منطقه سعادت          ( تهران    2منطقه  

 کارگر قرار دادی و سفيد امضا و روز          110با بيش از    )  آباد
 نفر کارگران از شهروندان افغانستانی        80 که بيش از      ،مزد

 شب  12 و   11 صبح  تا ساعات     4 با ساعت کاری از  ،هستند
 هزار    300و کار اجباری در تعطيالت و دستمزدهای                      

 ارائه دهنده انواع خدمات و ایجاد فضای سبز                          ،تومانی
فياض مدیر شرکت در همدستی و تبانی با عوامل                .  ميباشد

 تهران  2قاتل و دزد حکومت اسالمی در شهرداری منطقه              
با استثمار وحشيانه کارگران و نپرداختن دستمزدها پولهای            

 . نجومی سرگيجه آوری در حسابهای بانکيشان اندوخته اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ١۶ – ١٣٩٠ اردیبهشت ٢۶

٢٠٣شماره   

  خوزستان4کارگران سد کارون 
 !اعتراض کارگران، اما يکماه پرداخت دستمزد

 

 خوزستان  4 ماهه معوق کارگران سد کارون           18 دستمزدهای    ،بنا به خبر دریافتى     
مدیر وزارت نيرو و همدستانش در خوزستان همچنان پرداخت         "  شمسيا"بعلت دزدی   

بدنبال اعتراضات و تحرک کارگران برای نقد شدن دستمزدهای                .  نشده مانده است   
 که مصادف بود با اول مه روز جهانی کارگر، عوامل کارفرما در                      ،پرداخت نشده 

هراس از اینکه اعتراض کارگران مبدل به اعتصاب شده و به دیگر مراکز کارگری                
این .   اقدام به پرداخت فقط یکماه از دستمزد کارگران نمودند         ،اطراف هم سرایت نماید   

در چند   "  پول نداریم  "مبلغ ناچيز را هم با مظلوم نمایی براى کارگران و تکرار                        
مرحله و طی روزهای متوالی به طور قطره چکانی به حساب کارگران واریز نموده               

 !اند
 

 ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، در این            18:  یکی از کارگران معترض ميگفت     
مدت کلی قرض و بدهکاری باال آورده ایم و حاال بخاطر ترسشان از روز کارگر                         

سئوال من این است چرا آخوندى        .  فقط یکماه از دستمزدهایمان را پرداخت کرده اند          
 پاسدارها و بسيجی های بيکاره و آدمکش، آن نمایندگانی که در مجلس                           ،مفتخور

حکومتی نشسته اند و عليه ما کارگران قانون وضع ميکنند، اطالعاتی های جاسوس                
 ولى براى امثال ما کارگران سد        ،و روسا حقوقهاى نجومى ميگيرند و پول هم هست          

 پول نيست و هيجده ماه است دستمزدهاى ناچيزمان را نميدهند؟ چرا آنها                    4کارون  
در ناز و نعمت اند و ما با گرسنگی و فقر، با دریافت مساعده و بدهکاری زندگی                           

 ميکنيم؟ 
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جلسه سخنرانی و برنامه های                 
تلویزیونی عده ای این باصطالح         
استدالالت را بسویم پرتاب کرده          

اما آنها طرفداران صریح و           .  اند
شنيدن .  علنی سرمایه داری بودند      

همان بحث ها از کسانی که خود             
را بنوعی سوسياليست و با یک              
مشتق مارکسيست می دانستند،              

بعد از کمی    .  پدیده ی عجيبی بود     
فکر نظر پيشينم دوباره بهم اثبات         

اینها متوهمين به یک                    .  شد
ایدئولوژی یا تئوری انحرافی                 

اینها این  تئوری را چون          .  نبودند
با شرایط شان، موقعيت اقتصادی        
شان در جامعه و روش زندگی                
شان متناسب تشخيص داده بودند،        
پذیرفته بودند و نه فقط پذیرفته                
بودند، بلکه به آن بال و پر هم داده         

این ایدئولوژی به زندگيشان    .  بودند
وجدانشان را آرام   .  معنا می بخشيد  

موقعيتشان را توجيه می     .  می کرد 
باین ترتيب هم خدا را داشتند       .  کرد

در یک شرایط      .  و هم خرما را        
انقالبی، توده ها ممکن است دنبال       
یک ليدر و ایدئولوژی                                   
غيرکارگری بيافتند، اما در شرایط     
متعارف آدمها، بویژه قشر                        
تحصيلکرده و باصطالح                           
روشنفکر آن ایدئولوژی و تئوری       
ای را که با زندگيش متناسب                    

تئوری و       .  است، می پذیرد            
ایدئولوژی ای که موقعيتش را                

  .توجيه و تقدیس می کند

 

جالب اینجاست که روز بعد در               
گاردین "ایستگاه قطار نشریه                 

را برای مطالعه طی راه        "  ویکلی
تا نشریه را باز کردم                .  خریدم

گزارشی دیدم از شرایط وحشيانه        
استثمار در کمپانی تامين کاال                  

. در چين  "  اپل   "برای شرکت          
" آی پد "و    "  آی فون "کمپانی که     

 روز هفته کار،       ٧.  توليد می کند    
یک روز تعطيلی بعد از سيزده              
روز کار، سی و هفت ساعت                   
اضافه کاری اجباری، روزکار             

 دالر دستمزد     ٨ ساعته برای       ١٢
کارگران جوانی که از          .  روزانه

روستاها و شهرهای کوچک به             
این کمپانی برای کار رجوع می            

 

 رابطه ايدئولوژی و تئوری 
 ...با موقعيت فردی 
 نفرشان در یک       ٢۴کنند، هر     

اتاق زندگی می کنند و شرایط          
سربازخانه ای بر محيط زندگی     

. و کارشان حکمفرما است                
بعضا باید وقت ناهارشان را            

گزارشگر شرایط  .  هم کار کنند   
کار در چين را مشابه شرایط            
کار کارگران در زمان چارلز         
دیکنز در انگلستان توصيف             

با خود گفتم شاهد از      .  کرده بود 
با چنين دوستانی        .  غيب آمد   

کمونيسم احتياج به دشمن                    
  !ندارد

 

البته این نظر در مورد رابطه          
ایدئولوژی و تئوری با موقعيت      
روشنفکران برایم تازگی                    

 نيز    ١٩٩٩در سال        .  نداشت
بدنبال اختالفاتی که در حزب          
کمونيست کارگری افتاد به                

اما .  همين نظر رسيده بودم            
آنچه باعث تاسف و عصبانيتم         
شد، نقشی بود که این قشر در           
ضدیت با کمونيسم کارگری ایفا     

در شرایطی که دنيا        .  می کند  
بيش از هر زمان دیگر به                    
کمونيسم نيازمند است، به                   
مارکس و منصور حکمت                 
احتياج دارد، این اقشار جو                
نااميدی و استيصال عمومی در     
ميان توده مردم کارگر و                     

. زحمتکش را دامن می زنند            
زمانی که مردم دنبال چپ                  
جامعه می گردند با سد این                  

. جریانات برخورد می کنند              
بيشتر مصمم شدم که باید                     
کمربندها را سفت کرد و                      
کمونيسم کارگری را گسترش         

نه فقط برای ایجاد یک             .  داد
جامعه آزاد، برابر و مرفه                  
برای همگان و برای یک                    
دنيای بهتر، همچنين بخاطر             
دینی که به مارکس، لنين و                 

این .  منصور حکمت داریم          
انصاف نيست که اجازه دهيم           
آرمانها و مبارزات خستگی              
ناپذیر این انسان های کمونيست    
و انقالبی این چنين مکدر و                

  *.آلوده شود

 

٢٠٣شماره   

 

 زندانى ،کارگر زندانى
!سياسى آزاد بايد گردد  

 

در ادای احترام و آذر ماجدى ويديو بالگ  
 همبستگی با مهوش و بيژن  فتحی 

 

http://www.youtube.com/watch?
v=v3vhv2FZHTw&feature=channel_video_title 

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  

 

  ،زنده باد جنبش مجامع عمومى
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى ! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى کارگران و ظرف ! شويد

!اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی           "

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ      ،اين جنايات را توليد ميکند    
ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام                 
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز                            

 کارل مارکس"                                          ميکند؟



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آخر هفته پيش برای جلسه ای به            
روز یکشنبه    .  پاریس رفته بودم      

بعد از پایان جلسه به منزل یکی             
از دوستان رفتم تا تعدادی از                    

بعد .  دوستان قدیمی را مالقات کنم     
چند نفر از         .  از ناهار رسيدم         

دوستان قدیمی و تعداد کسانی که           
. نمی شناختم در این ميهمانی بودند     

چندین زبان در این ميهمانی                     
دو نفر     .  کوچک صحبت ميشد        

اسپانيایی، دو نفر فرانسوی، یک         
کانادایی و سه ایرانی دور هم جمع       

بعد از سالم و عليلک        .  شده بودند 
. و آشنایی، بحث به سياست کشيد         

فکر ميکنم این تاثير حضور من            
یکی از من راجع به دعوای          .  بود

اخير احمدی نژاد و خامنه ای                  
یادم .  کمی صحبت کردیم     .  پرسيد

نيست چطوری بحث تروتسکيسم        
طبق معمول کسانی که     .  بميان آمد 

نظرات من را درست نمی دانند،           
فقط می دانند که من کمونيست                 
هستم و اهل ایران، بحث به اسالم         
سياسی و مبارزه ضد امپریاليستی       

گفتم خواهش می کنم،       .  کشيده شد  
نگو که اسالم سياسی را مترقی              
می دانی؟ کمی راجع به جنایات و         
زن ستيزی این جنبش صحبت                

خيلی سریع گفت، نه من            .  کردم
اینها را مترقی نمی دانم ولی فالن         
زن فمينيست چپ از اسالم سياسی       

گفتم آیا به نسبيت       .  دفاع می کرد    
اما .  نه:  فرهنگی باور داری؟ گفت   

این جریان عليه امپریاليسم می               
گفتم ببين بگذار یک معادله      .  ایستد

فرض کنيم که اینها . ساده را بگویم
چرا ما  .  هستند"  ضد امپریاليست "

با امپریاليسم بدیم؟ من آزادی،                 
برابری واقعی و رفاه همگانی می       

اگر با امپریاليسم مخالفم         .  خواهم
پس چرا باید    .  از این موضع است    

به یک جریانی بهمان ارتجاعی             
بحث .  ارفاق کنم؟ پاسخی نداشت       

 .را عوض کرد

 

  ،ستون آخر
 

 رابطه ايدئولوژی و تئوری با موقعيت فردی
 

 آذر ماجدی

اسپانيولی   -این دوست کانادایی    
. گفت که تروتسکيست است             

پاسخ .  البته من از قبل ميدانستم     
من شخصا به تروتسکی     : "دادم

احترام می گذارم ولی با                       
از .  تروتسکيسم مساله دارم         

آنجا بحث مان به تروتسکيسم           
کشيد و ارزیابی از حکومت             
شوروی بعنوان یکی از سنگ        

گفتم بنظر من   .  محک های مهم  
شوروی یک جامعه                                
سوسياليستی نبود، سرمایه                

: جواب داد   .  داری دولتی بود     
مارکس گفته است سرمایه              "

." داری دولتی غيرممکن است     
"پرسيدم کجا؟ ميشه برایم           : 

بفرستی آن بحثی را که مارکس      
پرسيد "چنين چيزی گفته است؟  

حکومت شوروی را چگونه             
: گفتم"  ارزیابی می کنی؟            

بنظر من بورژوازی                          "
ناسيوناليست روس در حاکميت    

" از چه زمانی؟  : "پرسيد."  بود
"گفتم از اواخر دهه بيست و         : 

اوایل دهه سی ميالدی دیگر             
صحبت از حکومت کارگری          

. در شوروی نمی توان کرد              
انقالب اکتبر یک انقالب                     

اما شکست       .  کارگری بود      
 ".خورد

 

بحث مدتی در همين مورد                  
در مورد      .  ادامه پيدا کرد           

ارزیابی تروتسکی از شوروی      
و منهم به او توصيه کردم                    
نوشته منصور حکمت را در            

پيش .  همين مورد مطالعه کند       
از این یک نسخه از مجموعه           
آثار او را به انگليسی به او                 

در اینجا دیگر   .  هدیه کرده بودم  
کسان دیگری هم به بحث                    

از من در مورد      .  پيوسته بودند 
اینکه چه کشوری را                              

. سوسياليستی می دانم سوال شد    

٢٠٣شماره   

"پاسخ دادم    گفتند "  هيچ کشوری   : 
گفتند .  حتی چين؟ گفتم حتى چين             

انقالب چين بنظرت چگونه انقالبی        
بود؟ گفتم یک جنبش رادیکال و                 

هر چه بيشتر        .  ناسيوناليست چپ   
حرف می زدیم، بيشتر معلوم می              
شد که به دو دنيای مختلف تعلق                   

"من گفتم  .  داریم نقطه عزیمت من     : 
کاپيتال و مانيفست کمونيست                       

من کمونيست         .  مارکس است        
من خواهان ایجاد       .  کارگری هستم   

یک جامعه آزاد، برابر و مرفه                    
من بخاطر اینکه خواهان             .  هستم

آزادی و برابری واقعی بودم به                  
دو ."  مارکس رسيدم، نه برعکس         

سه نفری باهم پاسخ دادند که این                 
گفتم اتوپی یا غير      .  یک اتوپی است   

این آرمان من و ایدئولوژی من                    
شما چگونه می توانيد جامعه        .  است

ای را که شدیدترین نرخ استثمار               
کارگر در آن اعمال می شود را                  
سوسياليستی و کارگری بناميد؟ کمی     
من و من کردند و گفتند،                                    
سوسياليستی نه ولی حکومتش                    

گفتم .  حکومت کارگری منحط است     
اگر .  من با این مقوالت بيگانه هستم       

یک روز بمن ثابت شود که                            
حکومت چين یک حکومت کارگری     
است، یا حکومت شوروی از دهه             

سی ببعد هنوز کارگری بوده                   
است، من مارکسيسم را می بوسم        

اما شما را نمی    !  و کنار می گذارم   
چگونه می توانيد خود را           .  فهمم

مدافع سوسياليسم بدانيد و این                  
حکومت ها را کارگری بدانيد یا           
سوسياليستی؟ در اینجا دیگر بهتر       

حرارت .  دیدم بحث را خاتمه بدهم    
بسياری در صدایم آمده بود و                  
نميخواستم ميهمانی به بحث و                

 .جدل کشيده شود

 

اما این برخورد از خاطرم نمی             
کمی دیرتر که برای پياده          .  رفت

روی رفتيم، طی راه مدام به این            
آیا متوهم    .  آدمها فکر می کردم        

اند؟ آیا اسير تئوری و ایدئولوژی         
اشتباه هستند؟ چگونه می توانند            
همه چيز را این چنين وارونه                  
ببينند؟ مباحث شان بسيار کليشه           

بهر بحث پاخورده ای برای        .  بود
رد کمونيسم مارکسی متوسل                  

درصد !  اتوپی است        .  شدند
کارگران در جامعه چقدر است؟           

. و قس عليهذا  !  کارگران اقليت اند  
. این صحبت ها را زیاد شنيده ام           

تقریبا در هر    

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

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

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