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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 سياوش دانشور

 

 " کنگره ملى"
 و چلبى هاى اسالمى 

 

مدتى است مشاوران ارشد مير حسين موسوى و مهدى               
 با  ، یعنى اردشير امير ارجمند و مجتبى واحدى           ،کروبى

همکارى محافل و جریانات طرفدار رژیم در اپوزیسيون         
و در معيت پليس و نيروهاى امنيتى جلسات سياسى در                

قبلتر این اردو بخشى از         .  خارج کشور برگزار ميکنند      
فعالين خود را براى رهبرى اپوزیسيون طرفدار رژیم و           

. قالب زدن فضاى سياسى به خارج کشور فرستاده بود                
 گنجى و دیگران از     ، عبادى ، مهاجرانى ، کدیور ،سازگارا

اتاق "در دوره گذشته انواع آرایش اعم از          .  این زمره اند  
و نهادهاى پنهان و        "  شوراى راه سبز اميد       "تا   "  فکر

اگر در داخل روزنامه هایشان را          .  آشکار را داشته اند     
 در خارج تریبونها و رسانه هاى            ،محدود و یا بسته اند       

همينطور انواع  .  دول غربى به وفور در اختيار آنهاست         
نهادهاى دست راستى به بهانه هاى مختلف جایزه و                       
کمک مالى شان را به طرف این ورشکستگان مرتجع                  

قهرمانان مبارزه براى   " که در دنياى بورژوازى      ،سياسى
اما پروژه   .   سرازیر کرده اند      ،لقب ميگيرند  "  دمکراسى

اصالح حکومت اسالمى شکست خورد و نسخه دوم                     
جنبش دو خرداد که اینبار عمامه و شال سبز حسينى بر               
تن داشت کمر راست نکرد و هر فرقه شان به سمتى                       

 . پرتاب شدند

 

تاثير رویدادهاى منطقه روى این جنبش اسالم زده                         
از یکسو تجاهل کردند که         :  بصورت دوگانه عمل کرد      

 و   ، انقالبيگرى  ،که سرنگونى خواهى     "  فهميدند"دیگر   
نيست و در          "  خشونت"نفى حکومتهاى استبدادى               

شرایطى که این موج منطقه خاورميانه و شمال آفریقا را            
برداشته است دیگر نميتوان بيش از این روضه عليه                     

از سوى دیگر روندى که در ليبى            .  عمل انقالبى خواند   
طى شد و بسرعت در سوریه هم                 

  ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی"
 "دوارن تعرض مستقيم کمونيستی

 

گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با علی جوادی 
  پيرامون بيانيه کنفرانس کادرهای حزب

 تشکيل کشور مستقل فلسطين
  !گام اول حل قطعی مساله فلسطين است

نماينده مردم حکومت دست ساز غرب   
 !ليبى نيست

  ،قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 موقعيت جمهورى اسالمى
 و چشم انداز عروج اعتراضات توده اى

٢صفحه   

خلع سالح باند زحمتشکان و 
 مسئله کنفرانس ملى کرد

  سياوش دانشور،نسرين رمضانعلى

 يادداشت سردبير،

 

قسم حضرت "دم خروس را باور کنيم يا 
 صالح مازوجیپاسخى به را؟ " عباس

 

 حامد محمدى 

 بازگشايی مدارس و دانشگاهها
 نه به جدا سازی جنسيتی، نه به رژيم اسالمی

 پدرام نوانديش



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اميدى جدید در     ،تکرار خواهد شد   
دل اپوزیسيون بورژوائى ایران            

مهم نيست موضع   .  شکل داده است  
گروههاى متفرقه این اپوزیسيون         
چه تفاوتهاى ميليمترى با هم دارد         
و یا تقاضاى حمایت از دولتهاى            
غربى را با چه فرمولهائى تکرار         

مهم اینست که این                    .  ميکنند
اپوزیسيون سابقا طرفدار رژیم به        
شمول عناصر مغضوب شده و              

 ،پرتاب شده به بيرون حکومت             
اگر قرار باشد در سياست نقشى             

 بدون تکرار نسخه عراق     ،ایفا کنند 
و ليبى و سوریه و یا ترکيبى از               

یعنى باید ناتو و   . اینها ممکن نيست 
همينطور .  آمریکا بدادشان برسد      

ميدانند که ایران یک تفاوت                      
اساسى با کشورهاى منطقه دارد و       
آن اینست که جنبش کمونيستى و           

 . سوسياليستى در آن قوى است
 

شان نزول انواع کنفرانس ها و               
 طرحهاى    ،نشست و برخواستها       

 ، کنگره ملى          ،دولت در تبعيد          
پروژه انتخابات    "توهماتى مانند        

 و تالش براى شکل دادن به       ،"آزاد
یک رهبرى و جانشين اینست که          
دو فرض ساده در محاسبات اینها         
وجود دارد که زیاد هم غير واقعى        

 جمهورى اسالمى          ،اول:  نيست
نميتواند در این طوفان منطقه اى           
و جهانى تعادلش را حفظ کند و                

 ،دوم.  سرنگونى آن حتمى است         
کمونيسم در ایران                "  خطر"

برخالف کشورهاى منطقه جدى          
لذا واقعيات اجتماعى کل           .  است

نيروهاى اپوزیسيون بورژوائى را     
به تجدید آرایش و آمادگى براى              
مواجهه با شرایط جدید سوق داده          

منافع پایدارتر و استراژیک     .  است
تر طبقاتى بر اختالفات سنتهاى             

همين .  سياسى سایه انداخته است       
واقعيات کسى مانند مجتبى واحدى      

 که خود     ،مشاور ارشد کروبى را      
 ،به بچه آخوند بودنش اذعان دارد        

به این موضع سوق داده است که           
براى "  کنگره ملى  "بگوید پروژه     
تغيير فاز داد و نقد     "اینست که باید    

به احمدى نژاد و خامنه اى کافى            
؟ ایشان که تا دیروز سنگ  "!نيست

 

 " کنگره ملى"
 ...و چلبى هاى اسالمى 

اسالم و قانون اساسى را بر               
سينه ميزد و هنوز کروبى هم           
سنگ خمينى و حکومت                      
اسالمى را حتى در حصر                  

 ناگهان   ،خانگى به سينه ميزند      
معتقدم "کشف ميکنند که                     

جمهورى اسالمى سرنگون             
شده و ضرورى است طيف               
گسترده اى از دلسوزان و                   
مخالفان و معارضان نظام در          

. ظرف کنگره ملى جمع شوند         
بحث برسر بعد جمهورى                   

 ؟"!اسالمى است
 

این اظهارات اعالم شکست              
تمام و کمال پروژه اصالحات         
دینى است که باد آن تعداد                    
زیادى را با خود برد و امروز          

سرنگونى "از زبان سران آن          
اعالم "  جمهورى اسالمى         

آیا این جماعت واقعا          .  ميشود
سرنگونى طلب شده اند؟ بنظر        

این فشار سرنگونى        .  من نه   
طلبى و درک این نکته است که    
طوفان سرنگونى طلبى                       
بسرعت حکومت اسالمى در          
ایران را جارو خواهد کرد و             
نتيجتا تالش دارند خود را با              

قرار .  این اوضاع تطبيق دهند      
است چلبى هاى اسالمى شوند         
و نظم سرمایه را در ایران                 

قرار است در مقابل    .  اعاده کنند 
. کارگر و کمونيسم سنگر ببندند    

تالشهاى متعدد براى تجدید               
آرایش در اپوزیسيون                            

 که منبعد هم       ،بورژوائى ایران  
 منعکس کننده   ،تشدید خواهد شد  

این واقعيات سرسخت سياسى         
 . است

 

 سياست کمونيسم کارگرى  

تالشهاى کنونى اپوزیسيون              
بورژوائى در متن اوضاع                 
جهانى تالشى براى ایجاد یک         
نقطه سازش خطرناک در                  
مقابل مبارزه انقالبى توده هاى       
کارگر و زحمتکش با هدف               

کمونيسم .  درهم کوبيدن آنست     
کارگرى این جماعت را بخشى      

٢٢١شماره   
از پيکره جمهورى اسالمى ميداند و       
به همين عنوان با آنها برخورد                    

سياست کمونيسم کارگرى در    .  ميکند
مقابل خيل کسانى که تا دیروز جزو        
آدمکشان اسالمى بودند و امروز              

شدند و قرار است            "  اپوزیسيون"
 ،آتى مردم ایران شوند             "  رهبر"

بسادگى اینست که این حضرات نه           
در موضع سخنرانى و رهبرى                   
مردم آزادیخواه بلکه در موضع                 
پاسخگوئى به جنایاتى هستند که                 
نظامشان مرتکب شده و تک تک              
این افراد یا راسا در آن شریک                    

. بودند و یا مهر تائيد بر آن زدند                 
سياست ما درهم شکستن این نقطه            
سازشها و منزوى کردن این                         
نيروهاى ارتجاعى و موئتلفين قدیم         

سياست ما بميدان     .  و جدید آنهاست    
 سازش       ،آوردن نيروى انقالبى            

 و بدون توهم نه فقط در                    ،ناپذیر
پروسه سرنگونى انقالبى جمهورى       
اسالمى بلکه براى تغيير بنيادى                 

 . جامعه سرمایه دارى است

 

رویدادهاى امروز اثبات ميکنند که         
چقدر "  همه با هم       "توهم تکرار        

روند .  خطرناک و چقدر پوچ است        
سياسى اینست که تقابلهاى اجتماعى       

 تقابل آلترناتيوهاى               ،و طبقاتى       
سياسى و اجتماعى بموازات پروسه       

حزب .  سرنگونى تشدید خواهد شد       
اتحاد کمونيسم کارگرى و جنبش               
طبقه کارگر و اردوى آزادیخواهى          
نه فقط در مقابل چلبى هاى اسالمى          
تازه اپوزیسيون و نيروهاى تا                     
دیروز طرفدار رژیم و اخيرا                       

 بلکه     ،سرنگونى طلب مى ایستد            
براى درهم کوبيدن راه حل                            

بورژوائى و تجدید آرایش طبقه            
حاکم عليه کارگر و کمونيسم                   

. قاطعانه وارد ميدان خواهد شد            
مردم ایران چلبى اسالمى و غير          

کارگران و    .  اسالمى نميخواهند   
مردم زحمتکش و نسل جدید                    
بميدان نيامده اند تا خامنه ایها را            
برکنار کنند و مغضوبين اسالمى         

تحوالت .  را جایشان بگذارند           
سياسى ایران فشرده رادیکال                 

. تحوالت جهانى خواهد بود                    
 ، اختناق   ، قوانين اسالمى       ،اسالم

 سيستم مبتنى بر     ،دستگاه سرکوب 
 ،انقياد سياسى و استثمار اقتصادى     

یا بقدرت انقالبى درهم کوبيده                
خواهد شد و یا دور دیگرى                       
ترکيبى جدید از ارتجاع                              
بورژوائى نيمه ملى نيمه اسالمى        

. زندگى این نسل را رقم خواهد زد  
سياست کمونيسم کارگرى و                    
حزبش اینست که نگذارد این                  

باید با قاطعيت دست      .  اتفاق بيافتد 
 . رد به سينه چلبى هاى اسالمى زد

 

فراخوان ما به اردوى                                   
آزادیخواهى و برابرى طلبى                  
اینست که زیر پرچم سرخ                         

 زیر پرچم راه حل                   ،کارگران
 زیر پرچم حکومت                ،کارگرى

ما در مقابل     .  شوراها متحد شوید    
 ، ملى  ،انواع جمهوریهاى اسالمى   

 در مقابل    ،نيمه ملى نيمه اسالمى     
راه حلهاى امپریاليستى و سرمایه       

 پرچم راه حل کارگرى و          ،دارانه
جمهورى سوسياليستى را                         

وقت آنست به این      .  برافراشته ایم 
 . اردو و حزب سياسى اش پيوست

 

 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/ 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ایران در آستانه یک انفجار              -١
سياسی زیر و رو کننده قرار                    

نه فقط مبانی پایه ای بحران       .  دارد
جمهوری اسالمی در متن بحران         
اقتصادی جهان سرمایه داری                 

 ،تشدید شده بلکه حذف سوبسيدها        
 بيکار       ،تعطيلی وسيع صنایع            

سازیهای گسترده و تحریم                         
اقتصادی به فقر و فالکت                            
اقتصادی و گرسنگی توده های              

. زحمتکش مردم دامن زده است           
 تشدید جدال             ،عالوه بر این            

 ناتوانی در           ،باندهای حکومتی     
 ،سرکوب اعتراضات مردم                    

دورنمای سقوط و سرنگونی                   
حکومت اسالمی را بيش از بيش          
به کابوس دستجات اسالمی حاکم          

 .  تبدیل کرده است

 

یک فاکتور تعيين کننده در                -٢
تشدید بحران جمهوری اسالمی             
شکل گيری خيزشهای توده ای در       
منطقه خاورميانه و شمال آفریقا و        
سرنگونی حکومتهای استبدادی در    

این .  این گوشه از جهان است               
رویدادها فى الحال تاثيرات                      
بسزایی در سيمای سياسی جهان           

یکی از نتایج بالفصل       .  داشته اند  
این تحوالت ضرباتی است که                
تاکنون جنبش اسالم سياسی در              
متن این خيزشهای توده ای و                   

. بيداری مردم منطقه خورده است       
سرنگونی حکومت استبدادی بشار     
اسد در سوریه حلقه تعيين کننده              
دیگری در زوال اسالم سياسی               

از طرف دیگر تالش برای       .  است
سرنگونی و نه اصالح و جرح و           
تعدیل حکومتهای مستبد و                         
خودکامه اکنون به یک خواست             
عمومی و فراگير در منطقه تبدیل         

این واقعيات در عين         .   است  شده
حال تير خالصی بر پروژه                       
اصالح طلبی حکومتی در ایران          

 تحوالت معاصر عزم        .زده است  
توده های مردم برای سرنگونی            
انقالبی رژیم اسالمی را تشدید               

 .   کرده است

 

 

  ،قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 موقعيت جمهورى اسالمى و چشم انداز عروج اعتراضات توده اى

شکست جریان اصالح             -٣
 ٨٨طلبی در رویدادهاى سال          

تاثيرات جدى بر موقعيت                   
جریانات اپوزیسيون بورژوایی    

اپوزیسيون بورژوایی   .  گذاشت
 اعم از نيروهای متفاوت     ،ایران

اسالمی و        –جنبش ملی             
بخشهای عمده جنبش                             
ناسيوناليسم پرو غربی که در          
این دوره سياستهای خود را به        
جریان اصالح طلب درون                
حکومت اسالمی گره زده                  

 ضرورتا در شکست این     ،بودند
جریانات سهيم شدند و                           
نتوانستند بمثابه یک آلترناتيو          
ارتجاعی در اوضاع کنونی قد        

اما با عروج              .  علم کنند      
جنبشهای سرنگونی طلب و              
خيزش توده های مردم                          
زحمتکش در منطقه ما شاهد            
تجدید آرایش در صفوف                     
اپوزیسيون بورژوائى بمنظور      

. مقابله با اوضاع جدید هستيم          
شکل دادن به آلترناتيوهای                

 تالش برای ایفای          ،"رهبری"
 غنوشی ها و         ،نقش چلبی ها     

 از ارکان این      ،عمر سليمان ها   
این .  پروژه های ارتجاعی است   

جریانات ميکوشند با گرد                   
آوری و ایجاد ائتالفی از                      
عناصر رانده شده از رژیم                

 بخشهای مختلف                  ،اسالمی
 برخی   ،اسالمی  –جنبش ملی      

جریانات قوم پرست و                           
نيروهای ناسيوناليسم                            

 چتر جدیدی برای          ،پروغربی
اتحاد اپوزیسيون راست و                  

. محافظه کار فراهم کنند                     
خصلت عمده این تالشها                     
ضدیت با کمونيسم و کارگر و         

این .  آزادیخواهی است            
جریانات در پروسه سرنگونى       
و در فردای سرنگونی رژیم            

" حقوق بشر " با پرچم     ،اسالمی
 تالش دارند که    ،"دمکراسی"و  

آلترناتيو ارتجاعی خود در                
دفاع از حاکميت سياسى                      
سرمایه و تداوم استثمار                       
اقتصادى و کارمزدی را به               

٢٢١شماره   

کارگران و مردم زحمتکش حقنه              
 .  کنند

 

در چنين شرایطی کمونيسم                 -۴
کارگری در موقعيتی استثنایی و               
تعيين کننده براى تاثير گذاری بر              
روند تحوالت سياسی و شکل دادن          

 برابر و مرفه برای     ،به آینده ای آزاد  
از یک   .  همگان قرار گرفته است        

طرف خيزش های توده ای در                    
منطقه و سرنگونی رژیمهای                       
استبدادی بر مطلوبيت آلترناتيو                 
انقالبی و کارگری افزوده و از                   
طرف دیگر دفاع اپوزیسيون                       
بورژوایی از سياست ریاضت کشی      
اقتصادی در متن تشدید فقر و                       
فالکت و بيکاری و گرسنگی و                   
همچنين سهيم شدن در ورشکستگی        
پروژه اصالح طلبی حکومتی                    

ست محافظه   موقعيت اپوزیسيون را    
کار را بيش از گذشته تضعيف کرده        

کمونيسم کارگری تنها                .  است
آلترناتيو انقالبی و بيانگر خواستهای     
دیرینه توده های مردم کارگر و                  
زحمتکش برای دستيابی به یک                 

کمونيسم .  زندگی انسانی است             
کارگری جنبشی است که ميتواند در       
این تالقی اجتماعی نيروی جنبش             
آزادی زن و جنبش خالصی                         
فرهنگی جوانان را در کنار خود               
برای یک تعيين تکليف سرنوشت            

 . ساز در جامعه داشته باشد

 

ميتواند و      کمونيسم کارگرى     -۵
باید بعنوان رهبر اعتراض عليه          
حکومت فقر و اختناق سرمایه               

یک شرط مهم           .  بميدان بياید     
پيروزى کمونيسم کارگرى در              
گرو حاکم شدن افق انقالبى و                  
کمونيستى طبقه کارگر در مبارزه      
توده اى برای سرنگونی رژیم               

حزب توجه ویژه      .  اسالمی است  
رهبران و فعالين کمونيست و                 
آزادیخواه و برابری طلب را به             

. موقعيت خطير کنونی جلب ميکند  
حزب بر ضرورت عاجل آمادگى       
سياسى و سازمانى در این اوضاع      
خطير تاکيد دارد و راسا براى                

. رفع موانع پيروزى تالش ميکند        
نباید اجازه داد تا در فردای محتوم       
سرنگونی رژیم اسالمی بار دیگر      
اشکالی از استبداد سلطنتی و                  
اسالمی بر زندگی و مقدرات                  

تنها یک انقالب    .  مردم حاکم شود   
اجتماعی ميتواند تضمين کننده              
خواستهای برحق توده های مردم        

 . باشد
 

 مصوب دفتر سياسى حزب 

 به اتفاق آرا

 ٢٠١١سپتامبر 

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 علی     :صدای کمونيسم کارگری        
جوادی به برنامه صدای کمونيسم        

 !کارگری خوش آمدید

 

متشکرم به شما و به     :  علی جوادی 
  .شنوندگان سالم ميکنم

 

 :صدای کمونيسم کارگری                       
ميخواستيم امروز با شما در                      
ارتباط با بيانيه حزب اتحاد                        

. کمونيسم کارگری صحبت کنيم           
این بيانيه تاکيد ميکند که دوران              
حاضر دوران تعرض مستقيم                 

چه ویژگی هایی    .  کمونيستی است 
در این دوران وجود دارد که بيانيه    

 به این نتيجه ميرسد؟

 

 اگر یک نگاه ساده         :علی جوادی  
 با هر      ،به اوضاع سياسی جهان        

 بيندازیم    ،شاخصی که نگاه کنيم         
باید اذعان کنيم که تغييرات                       
چشمگير و قابل توجه ای در                     
تاریخ مبارزاتی بشر کنونی                     

کسی .  صورت گرفته است               
نميتواند چشم خودش را بر                        

 در   ،واقعياتی که در شمال آفریقا         
خاورميانه یا به اصطالح در                    

صورت گرفته      "  دنيای عرب     "
کسی نميتواند چشم را    .   ببندد ،است

راضاتی که در کشورهاى        تبه اع  
 در    ، از جمله در اسپانيا             ،اروپا
 در انگلستان و     ، در فرانسه  ،یونان

حتی در اسرائيل صورت گرفته            
و حکم ندهد که              .   ببندد    ،است

تغييرات قابل توجهی در سطح               
 ،جهان صورت نگرفته است                  

بطوریکه دوران کنونی را بطور         
مشخصی از دوران پيش از                      

. خودش مجزا و متمایز ميکند                
نتيجتا سئوال این است که اگر                  
دوران عوض شده است و                          
تغييرات چشمگيری صورت                  

 ویژگيها و                      ،گرفته است          
خصوصيات این دوران معاصر          

 چيست؟ 

 

  ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی"
 "دوارن تعرض مستقيم کمونيستی

 

 *گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با علی جوادی پيرامون بيانيه کنفرانس کادرهای حزب

در کنفرانس کادرهای حزب            
بحث بر سر این بود که دوران         

 ،حاضر دوران بيداری بشریت     
دوران تغييرات چشمگير در           

 دوران مبارزه    ،مبارزه طبقاتی 
مستقيم توده های مردم در                   

 دوران بپاخواستن    ،سطح جهان 
 دوران       ،و معترض بودن             

 دوران تالش         ،طلبکار بودن    
. برای تغييرات چشمگير است       

و این واقعيات برای ما                          
کمونيستهای کارگری یعنی              
دوران تعرض مستقيم                           

 یعنی دوران طرح        ،کمونيستی
گسترده آلترناتيو کمونيسم                  
کارگری و اینکه تنها این پاسخ        
اصولی و کارگری و انسانی به      
معضالت و مصائب بشر                   

این تغييرات ما را    .  کنونی است 
به این ارزیابی می رساند که            
اوضاع تغيير یافته جهان                    
کنونی ضرورت تعرض                    
مستقيم کمونيستی را بار دیگر        

. در دستور ما قرار ميدهد                  
جنبش کمونيسم کارگری باید           
این واقعيت را به رسميت                   

 .بشناسد

     

شما :  صدای کمونيسم کارگری    
 ،در صحبت هایتان گفتيد                    

دوران کنونی دوران تعرض           
. کمونيسم کارگری است                     

موقعيت جنبشهای دیگری را          
چگونه ارزیابی ميکنيد که به           
این ارزیابی رسيدید؟ آیا واقعا         

 اینطور است؟

 

 ببينيد جنبش های     :علی جوادی 
اعتراضی که ما در حال                      
حاضر مشاهده ميکنيم عمدتا            
جنبش های اعتراضی توده               
های کارگر و مردم زحمتکش         
هستند که ميتوانند قالب های             

مسلما .  متفاوتی به خود بگيرند     
جنبش کمونيسم کارگری یکی         

 به  ،از این قالبهای موجود است    

٢٢١شماره   

 ، منطقی ترین  ،نظر ما اصولی ترین   
 انسانی ترین و کارگری     ،مطلوبترین

اجازه .  ترین راه حل موجود است          
دهيد این نکته را کمی بيشتر                          

  .توضيح بدهم

 

اگر نگاهی به مختصات اعتراضات      
کنونی در سطح جهان بيندازیم                    
عمدتا دو سطح از مبارزات را                    

در یک سطح           .  مشاهده ميکنيم     
اعتراضاتی است که در مقابل                     
تعرض سرمایه جهانی برای حل              
بحران اقتصادی کنونی صورت               

 مقابله با راه حلی که                        ،ميگيرد
نميخواهد اجازه دهد بار بحران                  
سرمایه را بر دوش طبقه کارگر و            

. توده مردم زحمتکش پياده کنند                 
مبانی این سياست حذف خدمات                 

 ، باالبردن نرخ استثمار          ،اجتماعی
 و کال در یک           ،افزایش شدت کار     

کالم تحميل بار بحران بر دوش توده  
اما در مقابل این       .  های مردم است    

تعرض ارتجاعی با عکس العمل               
اعتراضی توده های مردم در قلب            

نيروی عمده    .  اروپا مواجه هستيم      
این اعتراضات توده کارگر و مردم        

در فرانسه و یونان     .  زحمتکش است 
بطور مشخص تشکالت کارگری و        
چپ نقش عمده و تعيين کننده ای در         

اما .  سازماندهی اعتراضات داشتند     
این اعتراضات هنوز باید گفت که            
از چهارچوب مناسبات بورژوایی          

هنوز .  کار مزدی خارج نشده است       
کل سيستم اقتصادی و مناسبات                  
استثمارگرایانه را مورد تعرض               

در سطح دیگر       .  قرار نداده است      
 مانند  ،اعتراضاتی را مشاهده ميکنيم   

اعتراضات در کشورهای شمال               
آفریقا و خاورميانه که هدفش                        
سرنگونی رژیم های سياسی حاکم           

رژیمهای زمخت و خشن و           .  است
استبدادی که دهه ها بر توده مردم و         

. مقدراتشان حاکميت کرده اند                     
 !حاکميتی خونين

 

از طرف دیگر کمونيسم کارگری             

جنبشی است که هم برای تغييرات       
بنيادی مبارزه ميکند و هم برای            
اصالح و بهبود شرایط زیست و           

 ،زندگی کارگران و توده مردم              
مادام که سرمایه بر مقدرات                    

کمونيسم .  زندگی مردم حاکم است    
کارگری جنبشی است که هدفش           
لغو مناسبات استثمارگرایانه                  
سرمایه و لغو کار مزدی و                        
خالصی بشریت کارکن از                       
اسارت اقتصاد سرمایه داری                 

جنبشی است که هدفش              .  است
پایان دادن به بربریت و انقياد                 

. انسان در شرایط معاصر است           
در عين حال مادامکه این                           
مناسبات بر زندگی انسانها                       

 تالش ميکند که     ،حکمرانی ميکنند 
شرایط زیست و زندگی مردم را           

کمونيسم .  تغيير و بهبود دهد              
کارگری تاکيد ميکند که این                     
اصالحات و بهبودها سرانجام               

 حداکثر تغييرات        ،آزادی نيستند   
جزیی در مسير خالصی از وضع      

بيانيه حزب . موجود ميتوانند باشند 
تاکيد ميکند که جنبش کمونيسم               
کارگری آن جنبشی است که پاسخ       

و ما  .  اصولی و کارگری را دارد      
باید بتوانيم این پاسخ را در کليت           
خود در سطحی گسترده مطرح            
کنيم و بر مبنایش سازماندهی                 

ما باید به جامعه بگوئيم که          .  کنيم
منصور .  مارکس پاسخ است            

نه مناسبات    .  حکمت پاسخ است      
. استثمارگرایانه سرمایه داری             

پاسخ را باید در تالش برای                      
استقرار یک جامعه آزاد و برابر          

این آن      .  کمونيستی پيدا کرد           
چهارچوبی است که بيانيه مد نظر      

 .دارد

  

 بيانيه    :صدای کمونيسم کارگری      
به دوران تعرض مستقيم                            

آیا .  کمونيستی اشاره دارد                
جنبشهای دیگر اجتماعی پاسخی         

به معضالت    
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کنونی ندارند؟ آیا اشاره بيانيه کمی   
 خوشبينانه نيست؟ 

 

 سئوال خوبی را             :علی جوادی    
اتفاقا !  به نظرم نه    .  مطرح کردید  

در این زمينه ما بحث مفصلی در          
 که      ،کنفرانس کادرهای حزب           

واقعيت .   داشتيم ،اخيرا برگزار شد  
این است که اگر به جنبشهای                    
اجتماعی مطرح در سطح جهان            

 به سوسيال                  ،نگاهی بکنيد        
 ، ليبراليسم پارلمانی           ،دمکراسی

 این جنبشها نه        ،دمکراسی غربی  
تنها پاسخی برای بهبود وضعيت          
موجود ندارد بلکه حتی ادعایی هم       

ببينيد ما در دهه هفتاد و            .  ندارند
هشتاد زندگی نميکنيم که این                    
جنبشها و جنبشهای ضد                               

" جهان سوم     "امپریاليستی در            
امروز .  ادعاهای بسياری داشتند      

امروز بعضا خود     .  اینطور نيست  
حکومتهایی که مورد تعرض توده       
کارگر و مردم زحمتکش قرار               

 بعضا دولتهای سوسيال               ،دارند
بعضا .  دمکراسی هستند              

حکومتهای ليبرال دمکراسی                  
غربی و پارلمانی مورد تعرض            

ما در این دوران جنبش            .  هستند
قابل مالحظه ای را مشاهده                       
نميکنيم که بگوید راه حل اوضاع         

 ،کنونی معضالت و مصائب مردم     
. بازار آزاد و رقابت سرمایه است       

کسی فریاد نميزند سرمایه راه                
برعکس شعارها و     .  نجات ماست  

شعارها تماما بر    .  فریادها متفاوتند 
عليه سرمایه و نظام سرمایه داری       

به پرچمهایی که در                        .  اند
اعتراضات اروپا برافراشته                    

 حضور قدرتمند    ،ميشود نگاه کنيد   
اعتراض ضد سرمایه داری را              

پرچمهای سرخ را   .  مشاهده ميکنيد 
این خصلتی است    .  مشاهده ميکنيد 

. که بيانيه روی آن تاکيد دارد                   
بيانيه حزب تاکيد ميکند که باید               
این خصلت آنتی کاپيتاليستی                    
اعتراضات موجود را برسميت            
شناخت و به عنوان سکوی پرشی        
برای سازماندهی و تعرض از آن        

 .آغاز کرد

 

گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با 
علی جوادی پيرامون بيانيه کنفرانس 

 ...کادرهای حزب 
  

آیا این ارزیابی خوشبينانه                  
بيان واقعيتی  !  نيست؟ بنظرم نه  

واقعيت جوهر مبارزات     .  است
. کنونی را منعکس ميکند                   

جنبشهای دیگر نه تنها افق و             
پرچمی را در مقابل مردم                   

 ،برای پيشروی قرار نداده اند         
بلکه اتفاقا خودشان در موضع        
ارتجاعی تحميل عسرت                     
اقتصادی بيشتر به جامعه قرار       

خودشان در موضع           .  دارند
تحميل سياست فقر و فالکت              
اقتصادی و زدن حقوق و                    
مزایای اجتماعی و تشدید                   

شاید نشود  .  استثمار قرار دارند   
حکم شدید و غليظی نسبت به            

اما .  سرنوشت این جنبشها داد       
در اوضاع و احوال کنونی این        
جنبشها در موضع ارائه                       
آلترناتيو برای پيشرفت و بهبود     

به .  و تغيير به جلو قرار ندارند      
هر حال به جرئت ميتوان گفت        
که کامال در موضع افول و                

به .  سرازیری قرار دارند            
جرئت ميتوان گفت که نقطه              
اميد یا مرجع اتکایی برای                  
بشریت متمدن و معترض                  

ببينيد امروز شما              .  نيستند
جنبشی را مشاهده نميکنيد که          
بگوید ای کاش سرمایه داری           

. پيروز شود و من آزاد شوم              
کسی را مشاهده نميکنيد که               

 زنده باد بازار              ،فریاد بزند    
 زنده باد    ، زنده باد رقابت    ،آزاد

سپردن زندگی و سرنوشت               
انسانه به دست کور بازار تا              

جنبشهای !  من آزاد شوم              
اعتراضی نقد و سياست                       
خودشان را عمدتا در                             
چهارچوب شعارهای کالسيک     
این جنبشهای شناخته شده                   

و اگر        .  فورموله نميکنند       
 اگر جنبشهای       ،اینطور نيست   

دیگر در موضع پاسخگویی و         
ارائه آلترناتيو پيشرو قرار                

 نتيجتا این جنبش                      ،ندارند
کمونيسم کارگری است که                

"،ميتواند پاسخ خودش را       " نه 
" نه"اعتراضی خودش را به           

٢٢١شماره   
اعتراضی توده کارگر و زحمتکش         

"تبدیل بکند    دیگری موجود    "  نه. 
" آری"پاسخ جنبشهای دیگر     .  نيست

جنبشهای .  به وضعيت موجود است     
دیگر تماما در موضع تحميل                        
اسارت اقتصادی و سياسی بيشتر به       

 .مردم قرار دارند

   

 چند       :صدای کمونيسم کارگری            
صباحی نميگذرد که بورژوازی               

رو اعالم کرد و        "  پایان کمونيسم  "
گفته بود که مارکس و کمونيسم                   

چه .  مردند و دیگر حيات ندارند             
اتفاقی افقاد که یک بار دیگر                         
مارکس و کمونيسم دو باره سر بلند          
کرده اند بطوریکه خود بورژوازی        
 عمال وجودش رو اعالم کرده است؟

 

 اگر تاریخا نگاهی به        :علی جوادی 
تحوالت سياسی جهان در دوران               
معاصر بيندازیم و منظورم از                     
دوران معاصر سه دهه و چهار دهه        

 ما شاهد تغييرات                  ،اخير است     
بخصوص تغييرات   .  بسياری بودیم  

عظيمی که با سقوط بلوک شرق و            
پيروزی بلوک سرمایه داری آزاد به      

در این دوران سيمای        .  پایان رسيد  
 ایدئولوژیک و اجتماعی             ،سياسی

مبلغين بورژوایی  .  جهان تغيير کرد   
تبليغ ميکردند که با سقوط بلوک                 

 که   ، سقوط کمونيسم روسی        ،شرق
اساسا نوعی از سرمایه داری دولتی       

 برابری       ، کال آزادیخواهی            ،بود
.  انسانگرایی به پایان رسيد           ،طلبی

این .  مبارزه طبقاتی به پایان رسيد         
ایدئولوگهای کودن سرمایه حتی                
پایان مبارزه طبقاتی و پایان تاریخ           

به توده های مردم      .  را اعالم کردند   
گفتند یا ميسوزید یا ميسازید با                      

همين است که        .  وضعيت موجود   
اما همانطور که قبال هم گفته        .  هست
آن .   آن دوران بسرعت تمام شد       ،ایم

معلوم شد که     .  گرد و خاکها خوابيد      
به قول منصور حکمت چيزی جز            

به .  رجز خوانی جنگی نبوده است         
. حکم شرایط عينی جهان پایان یافت      

آن فریادها که ميگفتند سرمایه داری       
 ،در نبرد نهایی پيروز شده است                

ما گفتيم آن چه         .  بسرعت تمام شد     
شکست خورد کمونيسم کارگری              

. کمونيسم بورژوایی بود             .  نبود
نظامی بود  .  سرمایه داری دولتی بود  

که ماهيتا فرقی با سيستم اقتصادی            
وارد .  رقيب خود در غرب نداشت        

جزئيات و تفاوتها نميخواهم بشوم             

اما وجوه مشترک این دو سيستم            
را حتی خودشان هم انکار                         

نتيجتا طبيعی بود که          .  نميکردند
کمونيسم کارگری که جنبش                    
اعتراضی آنتی کاپيتاليستی طبقه         

.  دو باره قد علم کند        ،کارگر است 
مجددا خودش را از زیر آوار که           

 ،داشتند بر سرش خراب ميکردند      
بيرون بکشد و تالش مجددی را            

و شاید طنز تلخ          .  سازمان بدهد   
تاریخ باشد که حتی وال استریت          
ژورنال که یک روزنامه دست             
راستی است که صاحبش رابرت         
مرداک است ناچار شده است                 
اذعان کند که مارکس دو باره به           

بی جهت نبود که . ميدان آمده است
مارکس به چهره هزاره قرن                   

ناچار شدند اذعان کنند      .  تبدیل شد 
که نقد مارکس به نظام سرمایه               

. داری دوباره مطرح شده است            
جشن پيروزی شان مدتهاست که          

اکنون گرد خاکی    .  تمام شده است   
بيشتر از آن تبليغات باقی نمانده            

 .است

  

از طرف دیگر به صفوف                         
شاهد .  بورژوازی نگاه کنيد             

انسجام سياسی خاصی در صفوف     
سياستهای قابل  .  بورژوازی نيستيم 

روشنی و هم           .  دفاعی ندارند     
نظری خاصی در صفوفشان                  

پيام خاصی جز اسارت           .  نيست
اعتماد به     .  بيشتر مردم ندارند        

مجبورند هر روز      .  نفسی ندارند  
در مقابل اعتراضات مردم تغيير         

. آرایش و تغيير سياست بدهند                
بطور نمونه به سياستهای دولت           
آمریکا در قبال تغيير و تحوالت           

نيروی برتر     .  مصر نگاه کنيد        
 مدعی تک ابر قدرتی     ،جنگ سرد 

جهان معاصر پس از شکست                 
زمانيکه اعتراضات   .  بلوک شرق  

توده ای در مصر شکل گرفت                
بسرعت در پشت حسنی مبارک           

پس از مدت کوتاهی    .  قرار گرفتند 
و با تشدید اعتراضات مردم                     
متوجه شدند که این موضع                       

. ارتجاعی قابل دفاع و دوام نيست      
اعالم کردند که مدافع انجام                      

. انتخابات در ماه سپتامبر هستند          
چندی نيز نگذشت که موضعشان        
باز هم تحت تاثير اعتراضات                
مردم تغيير کرد و ناچار شدند                 
عقب نشينی کنند و تن به قربانی            
کردن حسنی مبارک دیکتاتور سه      

دهه خود             
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

این تنها گوشه ای از تحوالت جهان معاصر است که زمين                  .  دهند
زیر پای بزرگترین قدرتها را داغ کرده است ناچارند از این پا به                    

این .  آن پا بکنند و پله پله عقب نشينی کنند تا شاید این موج بگذرد                   
 .واقيعات نشان عمق تغيير و تحوالت تاریخساز دوران کنونی است

 

اما در عين حال باید تاکيد کنم که ما آن رگه ای از کمونيسم هستيم                    
. که پيروزی کمونيسم را در پس هر تحولی اجتناب ناپذیر نميدانيم                

حاصل .  پيروزی حاصل اراده مستقيم و تالش انسانهای بسيار است          
سازماندهی و پراتيک جنبش های اجتماعی و در اینجا کمونيسم                     

باید شم   .  باید سازماندهی کرد     .  باید رهبری کرد     .  کارگری است  
باید نيرو و توان مبارزاتی توده کارگر و مردم                   .  پيروزی داشت  

 مرفه برای      ، برابر  ،زحمتکش را برای ساختن جامعه ای آزاد                 
راه .   یک جامعه آزاد کمونيستی و برابر سازماندهی کرد               ،همگان

 .حل در سازماندهی انقالب کارگری است

 

 ...ادامه دارد
با تشکر از فخری جواهری و احمد بابایی برای انجام مصاحبه و پياده               • 

این گفتگو بر مبنای این مصاحبه و ادیت و تنظيم شده           .  کردن متن مصاحبه  
 .است

 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 

نماينده حکومت دست ساز غرب      
 !مردم ليبى نيست

 

حضور سران کشورهای فرانسه و انگستان و سرکردگان ماشين                  
نظامی ناتو در طرابلس ادامه سياست ميليتاریستى دول غربی برای            

. ایجاد یک حکومت دست ساز حافظ منافع سرمایه در ليبى است                    
فاتحان جنگی برای تقسيم غنائم و تشکيل حکومت خود در طرابلس             

 اراده آزاد و مستقيم و        ،در این ميان آنچه جایی ندارد       .  گرد آمده اند  
حقوق پایه ای مردم ليبی است که عليه حکومت مستبد قذافى                               

 . بپاخواستند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که حکومتهایی که                          
مشروعيت خود را از دول غربی و ماشين جنگی آنها دریافت کرده             

حزب تاکيد  .   فاقد هر گونه مشروعيت حقوقی و سياسی اند               ،باشند
ميکند که حکومت آتی در ليبی باید متضمن اراده آزاد کارگران و                  

مردم در ليبی بپا نخواستند تا حکومت                    .  توده های مردم باشد         
استبدادی قذافی را سرنگون کنند و نوعی دیگری از استبداد و                          

. استثمار سرمایه و بيحقوقی را بر مقدرات زندگی خود حاکم کنند                 
" ملی"و  "  قومی "،"اسالمی"حقنه کردن نوع دیگری از حکومت          

 یک تالش ارتجاعی و دهن کجی آشکار به                   ،از باالی سر مردم      
خواست برحق مردم ليبى برای برخورداری از یک زندگی شایسته            

حزب اعالم  .   یک زندگی آزاد و برابر و مرفه است            ،انسان امروز 

٢٢١شماره   
ميکند که حکومتهایی که با ماتریال               

تشکيل "  مليت" و    ،"قوميت "،"اسالم"
 حکومتهایی تماما ارتجاعی و            ،شوند

 نافی    ، برابری و رفاه           ،نافی آزادی   
مذهب و  .  خوشی و سعادت همگان اند      

ناسيوناليسم جریانات فکری و                          
 ،اجتماعی فی نفسه تبعيض آميز                     

خرافی و مغایر آزادی و شکوفایی                 
ما نمونه چنين                .  انسان هستند       

حکومتهای ارتجاعی و اسالمی دست         
پخت دول غربی را در افغانستان و                

 .عراق دیده ایم

 

حزب تاکيد ميکند که برقراری یک               
ساختار سياسی مبتنی بر دخالت مستقيم 
و مستمر مردم در امر حاکميت                         
نيازمند سازماندهی و شکل دادن به               
شوراهای مردم در تمامی سطوح                   

جامعه ای که بخواهد           .  جامعه است   
دخالت توده وسيع مردم را در دولت و         
در تصویب و اجرای قوانين و                           

 نميتواند بر       ،سياستهایش تضمين کند      
دمکراسى اسالمى و شریعت اسالم               

تنها حکومتی مبتنی بر        .  استوار باشد  
 شوراهای در                 ،شوراهای مردم        

 ميتواند     ،برگيرنده تمامی شهروندان        
متضمن و منعکس کننده اراده آزاد                 

شوراهایی که هم   .  توده های مردم باشد   
بمثابه قانونگذار و هم بمثابه مجری               

شوراهایی که  .  قانون عمل ميکنند   
 ، بيان ،آزادی بی قيد و شرط عقيده  

 ، تظاهرات ، مطبوعات ،اجتماعات
 تحزب و تشکل را به            ،اعتصاب

قانون اساسی جامعه و حق انکار         
. ناپذیر شهروندان تبدیل ميکنند            

تمامی ارکان حکومتی باید بر                
مبنای تصميمات چنين ارگانی              

 ،نوع حکومت آتی     .  شکل بگيرد  
 حقوق و        ،قانون اساسی کشور       

آزادهای فردی و مدنی                                
 قوانين کار و رفاه                ،شهروندان
 موازین   ، حقوق کودک    ،اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی جاری در              
 ساختار و ارکان قدرت             ،جامعه

سياسی تماما باید در چنين پروسه        
 . ای شکل گرفته و رسميت یابد

 

حزب اعالم ميکند که برقراری            
یک دولت و نظام سياسی مدرن و        
سکوالر گام اول در مسير رهایی        
همه جانبه مردم ليبی از چنگال             

 ،تعصبات جاهالنه ناسيوناليستی       
 . قومی  و جنسی است،مذهبی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 شهریور ٢٧ – ٢٠١١ سپتامبر ١٨

١٣٩٠ 

 

گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با علی 
 ...جوادی پيرامون بيانيه کنفرانس کادرهای حزب



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در ماههای اخير مساله تشکيل               
کشور مستقل فلسطينی و برسميت       
شناسی این کشور در سازمان ملل        
تحت تاثير تحوالت خيره کننده               
منطقه و خيزش توده های مردم             
زحمتکش شتاب قابل توجهی                  

 . گرفته است

 

 رئيس تشکيالت         ،محمود عباس    
 اعالم کرده       ،خودگردان فلسطين   

است که خواست برسميت شناسی        
کشور مستقل فلسطين و قبول این          
کشور بعنوان عضو رسمی                      
سازمان ملل را در نشست عمومی       
ماه سپتامبر این سازمان مطرح             

در مقابل دولت           .  خواهد کرد     
آمریکا نيز اعالم کرده است که              
این درخواست تشکيالت                            
خودگردان فلسطين را در شورای       

دولت .  امنيت وتو خواهد کرد             
و برخى از کشورهاى                آلمان      

نيز عدم موافقت خودش        اروپائى   
را با این خواست برحق مردم                  

 . فلسطين اعالم کرده اند

  

موضع حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری در قبال این مساله در                

" قطعنامه در باره مساله فلسطين      "
در .  در کليت خود بيان شده است         

"این قطعنامه آمده است         تشکيل : 
کشور مستقل فلسطين در کنار                
کشور اسرائيل گام اول حل قطعی        

دولت .  مساله فلسطين است               
فلسطين باید نظير هر دولت                      
دیگری در سطح بين المللی از                
کليه حقوق متعارف یک دولت               

از این رو          ."  برخوردار باشد    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
خواهان حل فوری مساله بيحقوقی      
مردم فلسطين و تشکيل کشور                 

 . مستقل فلسطين است

 

بدین منظور باید تالش و مقاومت         
دولتهای آمریکا و اسرائيل و سایر       
متحدینشان در قبال این خواست             
پایه ای و عادالنه مردم فلسطين را      

باید این دولتها   .  قاطعانه افشاء کرد  
را برای برسميت شناسایی کشور        

 

 تشکيل کشور مستقل فلسطين

 !گام اول حل قطعی مساله فلسطين است

مستقل فلسطين تحت فشار قرار     
 . داد

 

حل تاریخی مساله فلسطين در         
پرتو خيزش توده های مردم در      
کشورهای شمال آفریقا و                    

 و        ،خاورميانه و اسرائيل              
تضعيف موقعيت و جایگاه                
اسرائيل بيش از هر زمان                   

. ممکن و محتمل شده است                
 ،همبستگی مردم خاورميانه            

همبستگی مردم عرب زبان و          
 تالشهای     ،مردم در اسرائيل        

مشترک نيروهای آزادیخواه و       
صلح دوست در دو طرف این          

 یک امکان           ،تخاصم دیرینه     
جدید و تعيين کننده برای حل             
این مساله تاریخی و خشکاندن        
این زخم دیرینه بر پيکر مردم         

 .    فلسطين است

 

: ما در عين حال اعالم ميکنيم         
حل مساله فلسطين یک رکن          "

مهم مقابله با اسالم سياسى و             
تروریسم اسالمى در منطقه              

حل مساله ملى فلسطين        .  است
راه را براى عمل مستقيم                     

هاى کارگر و زحمتکش              توده
در فلسطين و اسرائيل و                       
جنبشهاى سياسى و                                  

ما .  آزادیخواهانه هموار ميکند    
بار دیگر تاکيد ميکنيم که                     
آزادى و رفاه و برابرى در                 
منطقه تنها با انقالب اجتماعى         
و خاتمه دادن به اسارت                        

 ."طبقاتى بدست خواهد آمد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 
 ٢٧ – ٢٠١١ سپتامبر ١٨

 ١٣٩٠شهریور 

 

 قطعنامه درباره مساله فلسطين

    

مساله فلسطين مشقت بارترین        
. مساله ملى جهان امروز است       

٢٢١شماره   
بيش از نيم قرن است که ابتدائى                  
ترین حقوق مردم فلسطين، از حق            
حيات و سکونت تا برخوردارى از         
ضروریات زندگى مدنى و متعارف       
امروزى، به خشن ترین شيوه توسط       

. دولت اسرائيل پایمال شده است                
بخش اعظم این مردم، بر اثر اشغال        
مناطق، کشتار جمعى، قهر و                       
تروریسم دولتى از محل سکونت              
خود بيرون رانده شده و بخش دیگر         
تحت شرایط مادون انسانى به                      

 .اسارت کشيده شده اند

 

مردم فلسطين تاریخا قربانى بهره            
بردارى شوونيستى دولت اسرائيل          
از ستم تاریخى بر مردم یهود شده             

مساله یهود یک معضل قدیمى         .  اند
یهود ستيزى، اذیت و        .  جهان است  

آزار و کشتار جمعى یهودیان، شرم         
آورترین صفحات تاریخ ستمگرى          

اوج این    .  حکومت ها بوده است          
سميتيستى، قلع و قمع         -توحش آنتى  

یهودیان توسط نازیسم آلمان در                  
دولت .  سالهاى جنگ جهانى دوم بود    

اسرائيل این ستم تاریخى بر مردم             
یهود را مبنا و دستاویز ستم بر مردم      

 . فلسطين قرار داده است

 

سرنوشت مردم فلسطين در نيم قرن        
گذشته از هر دو سو دستخوش جدال       
قدرت و جنگ دولتها، احزاب و                 
گروههاى ناسيوناليست و قوم پرست    

در یکسو دولت   :  و مذهبى بوده است   
اسرائيل که سياستهایش عليه مردم           
فلسطين، مورد حمایت دائم دولتهاى       
غربى بویژه آمریکا بوده است؛ و             
در سوى دیگر دولتهاى مرتجع و              
مستبد عرب و جریانات                                   
ناسيوناليستى و اسالمى، که از                   
بيحقوقى مردم فلسطين براى اشاعه        
نفرت و دشمنى قومى و مذهبى،                 
گسترش یهود ستيزى و تحميل                    
حاکميت و تثبيت موقعيت خود در             
جدال قدرت در منطقه بهره بردارى       

ارتجاع حاکم در               .  کرده اند       
کشورهاى عرب در عين حال                     
همواره یک رکن بيحقوقى مردم               
آواره فلسطين و نسلهاى بعدى آنها           

در نتيجه این جدال             .  بوده است    
قدرتها، مساله فلسطين به یک                      
بحران مزمن و دامنه دار منطقه اى         
مبدل شده و همواره از جانب                        
ناسيوناليسم عرب، دولت هاى                    
ارتجاعى منطقه و اسالم سياسى                
مورد بهره بردارى ارتجاعى قرار         

حل اصولى و قطعى     .  گرفته است 
رهائى مردم فلسطين و خالصى          
از ستم و تحقير و بيحقوقى، در              
گرو تحقق آزادى و برابرى و                 

. رفاه و استقرار سوسياليسم است        
اما در فقدان این شرایط راه حل             
فورى حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگرى ایران براى مساله                      

 : فلسطين به قرار زیر است

 

تشکيل کشور مستقل فلسطين         -١
در کنار کشور اسرائيل گام اول            

. حل قطعى مساله فلسطين است           
دولت فلسطين ميباید نظير هر                

المللى   دولت دیگرى در سطح بين      
از کليه حقوق متعارف یک دولت        

طرحهاى .  برخوردار باشد          
تاکنونى با محروم کردن دولت              
فلسطين از حق کنترل مرزها،              

و ...  کنترل هوایى، ذخائر آبى،          
قطعه قطعه کردن سرزمينهاى              
فلسطينى عمال طرحهایى براى            
تحميل دائم کولونياليزاسيون                   

بر حيات سياسى،          )  بانتوستان(
اقتصادى و اجتماعى این مردم              

 .بوده است

 

حل مشکل چهار ميليون آواره        -٢
و پناهنده فلسطينى در اقصى نقاط       
جهان جزء الینفک حل مساله                 

برسميت شناختن    .  فلسطين است   
حق تابعيت و شهروندى این مردم       
در کشورهاى کنونى محل                        
سکونتشان، جبران خسارت ناشى      
از اخراج و آوارگى، و برداشتن           
مانع بازگشت، اجزاء راه حل                 

. مساله آوارگان فلسطينى است             
گزینش هر کدام از این راه حل ها         

 .به انتخاب خود این مردم است

 

یک مانع جدى در راه حل                 -٣
ایجاد "مساله فلسطين، سياست              
در "  شهرکهاى یهودى نشين            

سرزمينهاى فلسطينى توسط دولت    
این سياست باید       .  اسرائيل است   

در عين حال   .  سریعا متوقف گردد  
تشکيل کشور فلسطين مستلزم               
اعمال حاکميت این دولت بر                   
تمامى سرزمينهاى فلسطينى و از       

 .است" شهرکها"جمله این 

 

در شرایط فعلى بخشى از                 -٤
سرزمينهاى 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فلسطينى همچنان تحت اشغال دولت                       
اسرائيل هستند و این دولت با تداوم سياست        
اشغال و اشغال مجدد، مردم فلسطين را                
تروریزه و بطور دسته جمعى مجازات                 

از طرف دیگر گروههاى                       .  ميکند
تروریست اسالمى با عمليات انتحارى خود      
امنيت و آسایش مردم غيرنظامى اسرائيل           

حل این معضل قبل از       .  اند  را از بين برده     
هرچيز مستلزم خروج فورى نيروهاى                
اسرائيل از مناطق اشغالى و بازگشت به              

 و همچنين      ١٩٦٧مرزهاى قبل از سال            
مستلزم استقرار نيروهاى حافظ صلح                    

 .سازمان ملل در منطقه است

 

صلح خواست انکار ناپذیر مردم                     -۵
صلح واقعى و     .  اسرائيل و فلسطين است       

پایدار در منطقه فقط ميتواند صلحى مبتنى          
بر آزادیخواهى، انترناسيوناليسم،                            

اما .  انساندوستى و برابرى طلبى باشد               
هاى جارى صلح نيز تا آنجا که به                پروژه

کاهش مشقات مردم فلسطين، قطع کشتار            
مردم غيرنظامى در دو طرف، و ایجاد                 
کشور مستقل فلسطين کمک کند باید به                  

 .سرانجام برسد

 

دولت آمریکا در راس یک قطب بين               -٦
المللى تروریسم در کنار دولت تروریست          
و اشغالگر اسرائيل، حامى بى قيد و شرط           
و تامين کننده منابع مالى و تسليحاتى آن                 

یک محور تالش براى حل           .  دولت است  
مساله فلسطين اعمال فشار جهانى بر دولت       
آمریکا براى قطع حمایت از تجاوزگرى             

 . دولت اسرائيل است

 

حل مساله فلسطين یک رکن مهم مقابله با             
اسالم سياسى و تروریسم اسالمى در                      

حل مساله ملى فلسطين راه را      .  منطقه است 
هاى کارگر و            براى عمل مستقيم توده           

زحمتکش در فلسطين و اسرائيل و                           
جنبشهاى سياسى و آزادیخواهانه هموار              

ما بار دیگر تاکيد ميکنيم که آزادى          .  ميکند
و رفاه و برابرى در منطقه تنها با انقالب              
اجتماعى و خاتمه دادن به اسارت طبقاتى            

 . بدست خواهد آمد

 

 ٢٠٠٢ژوئن 

 

تشکيل کشور مستقل 
فلسطين گام اول حل قطعی 

 ...مساله فلسطين است 

٢٢١شماره   
 

عليه جمهورى اسالمى و مدافعان 
 ! خمينى بميدان بيائيد

 

" رهبرى و سازماندهى   "در دوره قبل جناحى از حکومت اسالمى تعدادى از کادرهاى خود را براى                    
ایرانيان به خارج کشور اعزام کرد تا در کنار سفارتخانه ها و جاسوسان رسمى فضاى خارج را                                

 و اخيرا اردشير امير ارجمند و            ، عبادى ، سروش  ، مهاجرانى ، کدیور  ، گنجى ،سازگارا.  کنترل کنند 
 از جمله کسانى هستند که با حمایت رسانه          ،"مشاوران ارشد موسوى و کروبى    "مجتبى واحدى بعنوان    

و "  اصالحات دینى " با پرچم       ،هاى هميشه نوکر اسالم و ارتجاع از نوع بى بى سى و صداى آمریکا                
.  تالش دارند فضاى سياسى خارج کشور را قالب زنند                ،سياهى لشکر جریانات مفلوک ملى اسالمى        

بخشى از اینان تا آنجا پيش رفته اند که در متن تحوالت منطقه اى و جهانى تالش دارند در نقش چلبى                        
 !براى مردم تحت اسارت جمهورى اسالمى ظاهر شوند" آلترناتيو و رهبر"هاى اسالمى بعنوان 

 

تقابل باندهاى حکومتى برسر بقاى نظام منحط اسالمى و تقسيم قدرت و منافع اقتصادى ربطى به منافع                 
کسانى که دوره هاى متمادى بعنوان عناصر نظام اسالمى               .  کارگران و مردم آزادیخواه ایران ندارد        

خدمت کرده اند و در جنایت و تحميل فقر و سرکوب کارگران و اعمال زن ستيزى و آپارتاید اسالمى                      
 کسانى که هنوز      ، کسانى که هنوز پرچم این نظام ننگين اسالمى را بدوش ميکشند                   ،شریک بوده اند   

 ،وعده دوران خمينى و اجراى قانون اساسى ارتجاعى جمهورى اسالمى را به مردم وعده ميدهند                            
درست مانند خامنه ایها و احمدى نژادها و برادران قاتل حکومتى شان ربطى به مبارزه و خواستها و                       

" رهبرى سياسى "این جماعت نه در موضع سخنرانى و         .  منافع کارگران و اکثریت مردم ایران ندارند       
 . بلکه باید پاسخگوى جنایات بيشمارى باشند که دسته جمعى عليه مردم ایران کرده اند

 

 ! کمونيستها و انقالبيون، سرنگونى طلبان،ايرانيان آزاديخواه

باید با صفى محکم و قاطع عليه مانورهاى تبليغاتى و تحرکات مزدوران حکومت اسالمى اعم از                              
. مدافعين خامنه ایها و احمدى نژادها و باندهاى اسالمى طرفدار خمينى و قانون اساسى اسالمى ایستاد                  

نباید اجازه داد استانداردهاى سياسى تا این حد پائين بياید که بخشى از حکومتيها در داخل مشغول                              
باید قاطعانه  .  مردم ظاهر شوند  "  رهبران"بعنوان  "  اپوزیسيون"سرکوب باشند و بخشى دیگر در هيئت     

 نقش شان در دفاع از       ، نقش شان در سرکوب بدیهى ترین آزادیهاى شهروندان          ،به افشاى این جماعات   
فراخوان .   و تالششان براى بسيج مردم در خدمت این نظام منحط بميدان آمد                ،ارکان حکومت اسالمى  

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به نيروهاى انقالبى و کمونيستها و ایرانيان آزادیخواه اینست که قاطعانه                
اکثریتى و جمهوریخواه موئتلف      –به افشاى سياسى تحرکات این باندهاى اسالمى و جریانات توده اى              

شان بپردازید و اجازه ندهيم که مدافعان رنگارنگ جمهورى اسالمى و خمينى قاتل در خارج کشور                       
 . دست به مانور سياسى بزنند

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٩٠ شهریور ٢٨ – ٢٠١١ سپتامبر ١٩

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

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

!مستمر توده کارگران است  



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخيرا یکی از         :يک دنيای بهتر     
جریانات باند زحمتکشان توسط            
حکومت اقليم کردستان خلع سالح       

مساله از چه قرار             .  شده است   
است؟ چه مسائلی موجب این اقدام       
شده است؟ به این رویداد چگونه            

 باید نگاه کرد؟

 

 درگيری این      :نسرين رمضانعلی  
باندها با همدیگر تازگی ندارد و             
اولين بار نيست که در مقابل هم              

اولين بار هم   .  سنگر بندی می کنند   
نيست که نيروهای دولت محلی             
کردستان عراق برای خلع سالح           

اگر .  آنها وارد اردوگاهها ميشوند      
ظاهر قضيه را نگاه کنيم گویا                  

" اختالفات سياسی "مباحث بر سر     
عمر ایلخانی زاده و بهرام رضائی      

تالش ميکنند به مسئله قالب       .  است
 رعایت و عدم رعایت        ،تشکيالتى

اما این   .  موازین حزبى را بدهند       
اینها نه  .  توجيهات تماما پوچ است    

نه .  حزب اند و نه سازمان سياسى      
پایبند اصول و موازینى اند و نه             
اساسا ميتوان با این معيارها                     

این جماعت    .  بررسى شان کرد       
باند سياهى هستند و روشهایشان           
شباهت زیادى دارد به روش                    

نه .  گانگسترها و جریانات مافيائى    
امرشان مردم در کردستان است و       

. نه مبارزه با جمهورى اسالمى            
خودشان بارها همدیگر را به                   
رابطه با جمهورى اسالمى و                   

. نشست و برخاست متهم کردند             
بحث برسر پول و قدرت و تقسيم           
سهم و انواع سو استفاده غير                    

هر .  سياسى و غير اخالقى است         
کدام ميخواهند با تحکيم موقعيت           
خود سهم بيشترى از پولهائی که            
دولت محلی به آنها پرداخت ميکند       

 .داشته باشند

 

شاید بد نباشد نگاهی کوتاه به چند          
ساله اخير داشته باشيم تا تصویری      
روشنتر بتوانيم به خوانندگان                  

گرایش ناسيوناليستى در         .  بدهيم

 

 خلع سالح باند زحمتشکان 
 و مسئله کنفرانس ملى کرد

 

  سياوش دانشور،نسرين رمضانعلى

حزب کمونيست ایران و قبل از      
 ،جدائى کمونيسم کارگرى                

صرفا کارش محفل بازى و               
حفظ خود و پشت سر گوئى                

این گرایش در مقابل               .  بود
کمونيسم حزب همواره یا                    
ساکت بود و یا اگر سر بلند                 

از .  ميکرد فورا عقب ميرفت        
مقطع جدائی گرایش کمونيسم         
کارگری از حزب کمونيست            
ایران و در متن فضاى حمله             
آمریکا به عراق و فروپاشى             

 ناسيوناليستها زبان          ،شوروى
بویژه که                .  درآوردند

برادرانشان در کردستان عراق     
زیر پرچم آمریکا دست شان به       

ميدان .  جيب مردم رسيده بود        
مانور و کشمکش برسر منافع         
ميان ناسيوناليستها در حزب            

. کمونيست ایران شروع شد             
آنزمان حزب کمونيست ایران        
در مقابل کمونيسم کارگرى              
عمال از تحرکات این جریان            

اما بسرعت     .  حمایت ميکرد    
. اوضاع عوض شد                                

ناسيوناليستها و در راس آنها            
مهتدى با طالبانى وارد بند و              
بست براى تبدیل کومله به                  
شعبه اتحادیه ميهنى کردستان         

معلوم شد که طرح       .  ایران شد  
جعبه سياه و کودتا عليه کومله         
با هدایت طالبانى و ریاست                

مهتدى و   .  مهتدى پيش ميرود     
شرکا که موقعيت خود را در            
خطر ميدیدند ناچار شدند                    
کنگره حزب کمونيست ایران          
را گرو بگيرند و وقتى دیدند             
نميتوانند نظراتشان را تحميل          

سازمان "کنند جدا شدند و                   
. را اعالم کردند      "  زحمتکشان

منصور حکمت همان ابتدا گفت     
اینها جریان سياسى نيستند باند        
سياهى اند اما کومله باز ساکت       

 . شد

 

باند زحمتکشان بسرعت با                
پرچم کردستان و بدتر از حزب     

٢٢١شماره   
دمکرات ظاهر شد و با شعار                        

چيزى .  فدراليسم خود را متمایز کرد    
طول نکشيد که دعواى باند                            

درگيرى در  .  زحمتکشان شروع شد   
 چاقو کشى و تير اندازى      ،اردوگاهها

و آبروریزى و نشان دادن ماهيت              
ایلخانى و دیگران    .  باند سياهى شان   

در درون جناح مهتدى         .  جدا شدند  
یکبار دیگر هم این ماجرا تکرار               

حاال در درون جناح ایلخانى این .  شد
هر بار هم    .  ماجرا تکرار شده است     

نيروى نظامى اتحادیه ميهنى آمده و        
کنترل اردوگاه را بدست گرفته                   

مسائل .  اینبار هم همين است      .  است
این نيروها   .  دیگرى هم وجود دارد      

که به اردوگاه دارى و پيشمرگه                  
 بنا به توافقات      ،داشتن خيلى مينازند   

جمهورى اسالمى و اتحادیه ميهنى          
اما .  حق فعاليت مسلحانه ندارند             

ظاهرا مخفيانه مرتبا گروههائى را         
داخل فرستادند و بطور مشکوکى             
هر بار لو رفتند و یا در درگيرى                 
کشته و یا توسط جمهورى اسالمى           

هر بار رابطه این             .  اعدام شدند    
. واحدها را با خود تکذیب کردند               

ظاهرا اینبار همه این مشکالت را            
به گردن بهرام رضائى انداختند تا            
رابطه شان را با اتحادیه ميهنى و               
بعبارت دیگر پول گرفتن شان را              

راه را در کنار زدن او           .  حفظ کنند  
یافتند و در این ميان بعد از                              

که "  تشکيالتى"کشمکشهاى ظاهرا     
نتيجه نداده درگيرى صورت گرفته        
و اینبار هم نيروهاى اتحادیه ميهنى         
دخالت کردند و یا خودشان خبرشان       

. کردند که کنترل را بعهده بگيرند            
اتحادیه ميهنى هم همه شان را خلع            

 . سالح کرده است
 

کسانى که قرار بود سازمانى درست      
کنند که نقش طالبانى و بارزانى را           

 ،در حمله آمریکا به ایران ایفا کنند           
واضح است جان پيشمرگ و جوانان      
منزجر از جمهورى اسالمى                        

اینها سياسى  .  برایشان ارزشى ندارد   
 مشتى افراد فاسد و بى                      ،نيستند

نه ربطى به تاریخ قدیم      .  پرنسيپ اند 
کومله دارند و نه بوئى از هر نوع             

جناح مهتدى   .  آزادیخواهى برده اند    
عمال همسفره سلطنت طلبان و                    
موسوى و کروبى است و سر از                
جلساتى در مى آورد که جمهورى            

طرف .  اسالمى سر نخش را دارد          
خود را نماینده خود گمارده مردم               
کرد کرده و هر روز صداى آمریکا        
تریبون در اختيارش قرار ميدهد اما        

ایلخانى و  .  سرود اى ایران ميخواند     

دیگر انشقاقات دیگر که سرشان          
بى کاله مانده سعى ميکنند با                    
ماجراجوئى از رقيب عقب نيافتند       
و این عاقبتى است که براى خود           

اینها حتى           .  ببار آوردند          
 براى رفع   ،ناسيوناليست هم نيستند  

 پرنسيپ  ،ستم ملى مبارزه نميکنند    
یک جریان بورژوائى را هم                   

باند سياهى هستند و هر           .  ندارند
کسى پول و اسلحه و سهم بيشترى       
بهشان بدهد در خدمتش خواهند            

اگر هر کدامشان نام خود را        .  بود
گذاشتند صرفا براى           "  کومله"

اینست که از اعتبار کمونيستى              
گذشته در خدمت عقاید ارتجاعى         
و دکان قومى و سو استفاده                        

باید .  سياسى بهره بردارى کنند          
تاکيد کرد که اینها محصوالت و           
مشتقات کومله بعد از جداگى                  
کمونيسم کارگرى هستند که                    
هيچوقت حاضر نشد با                                
ناسيوناليسم یک تعيين تکليف                

این جماعات نان شان    .  قطعى بکند 
توسط اتحادیه ميهنى و بارزانى            

همه ميدانند این دو      .  تامين ميشود 
جریان در کردستان عراق چه به         
روز کارگر و مردم زحمتکش               
آوردند و چه رابطه حسنه اى با             
اطالعات جمهورى اسالمى                   

از نيروهائى که در چنين         .  دارند
گندابى النه کردند بيشتر از این             

کسانى که به بغل     .  انتظارى نيست 
 تير     ،دستى شان چاقو ميزنند              

 و هر عمل کثيفى         ،شليک ميکنند  
را انجام ميدهند چه انتظارى باید          
داشت؟ اسلحه در دست چنين                  
افرادى با چنين ظرفيتهاى کثيف و      

 یعنى شرایطى که          ،غير انسانى   
هموراه آبستن هر واقعه و جنایتى        

 . است
 

براى کمونيسم کارگرى از همان         
ابتدا که اینها ژست چپ هم                        
ميگرفتند مسئله روشن بود و                  

١٠صفحه امروز به              



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آگاهى کارگران در کردستان تبدیل     
اینها اگر ميخواهند کار     .  شده است 

مثبتى انجام دهند اینست که                        
جامعه .  خودشان را منحل کنند           

ایران و مردم در کردستان نياز به        
 . باند سياهى ندارند

 

کنفرانس "پروژه  :  يک دنيای بهتر  
متولد نشده از قرار           "  ملی کرد   

ماجرا چه بود؟ چه  . سقط شده است 
. اهدافی از این مساله دنبال ميشد          

کدام نيروها درگير این ماجرا                  
. بودند و چه مواضعی اتخاذ کردند     

 نقد شما به این پروژه چيست؟

 

 چنين پروژه          :رسياوش دانشو    
هائى که بتواند جریانات                              
ناسيوناليستى را موسمى دور هم          
جمع کند در ابعاد مختلف هميشه            

نفس سبک کار     .  وجود داشته اند    
احزاب "جریانات موسوم به                    

که مرتبا مشغول دید و             "  کردى
 ،بازدید در مقرهاى همدیگر هستند    

هدفى جز ائتالفهاى موقتى بين               
نيروهاى بى افق ناسيوناليسم کرد        

بطور کلى      .  در منطقه ندارد           
ناسيوناليسم کرد در منطقه بى افق        

ناسيوناليسم کرد در ترکيه        .  است
عمال به سازشى با حکومت ترکيه       

در عراق به              .  رسيده است      
مشروطه شان رسيدند و امروز             
بعنوان فرعونهاى کردستان توسط     

. مردم زحمتکش خطاب ميشوند          
در ایران ناسيوناليسم کرد با                     
چرخش به فدراليسم وضعيتى                 
فالکتبار پيدا کرد و هزار پاره                 

با رویدادهاى سوریه و              .  است
سقوط قریب الوقوع بشار اسد                 
جریانات ناسيوناليستى اميدوراند        
که مسئله کرد در تحوالت آتى به           

 . صدر رانده شود

 

ابتکار کنفرانس ملى کرد توسط پ     
همه .  ک ک طرح شده است                 

ميدانند این جریان بدنبال                             
دستگيرى اوجاالن تغييراتى در            

. آرایش سازمانى و سياستهایش داد    
یک .  شعبات مختلفى ایجاد کرد          

 

 خلع سالح باند زحمتشکان 
 ...و مسئله کنفرانس ملى کرد 

بخش علنى آن که در ترکيه                
قانونا فعاليت دارد و در                        
انتخابات اخير هم نمایندگانى به     
مجلس فرستاده بود اینبار                    
مبتکر این مسئله شده است اما         
از آنجا که خودشان قدرت                  
مانور زیادى ندارند تالش                  
کردند مهماندار و برگزار کننده     
این کنفرانس طالبانى و                         

اما طالبانى و      .  بارزانى باشند  
بارزانى که بدون اجازه آمریکا      
آب نميخورند و هر حرکت                
شان باید نظر دولتهاى ایران و        

 معلوم است   ،ترکيه را جلب کند   
در صورت برگزارى چنين             
کنفرانسى چه سياستى را پيش         

نتيجه چنين        .  خواهند برد       
کنفرانسهائى در صورت                    
برگزارى نهایتا مشتى اعالم            
تملق متقابل و انتظار از                       
دولتهاى غربى براى عطف             
توجه به مسئله کرد نخواهد                

هر جریانى و هر بخشى         .  بود
از ناسيوناليسم کرد که در چنين   
موضوعاتى جلو مى افتد طبعا        
در ميان ناسيوناليستها توجهى         

به همين دليل          .  جلب ميکند    
همراهى با چنين پروژه هائى           
بویژه اگر جدى شود براى همه       
گروههاى ناسيوناليستى از نان      

اما اگر  .  شب واجب تر ميشود     
این کنفرانس مرتبا عقب افتاده        
و ظاهرا برگزارى آن فعال                

 ،موکول به محال شده است               
دليلى جز نگرانى ها و                           
فشارهاى دولتهاى منطقه                   

مسئله محورى              .  نيست
برگزارى یا عدم برگزارى این       

 مسئله اینست      ،کنفرانس نيست  
در صورت برگزارى چه                   
دورنما و چه سياستى در باره           
مسئله کرد ميتواند پيش رو                

با سياستى که جریانات    .  بگذارد
ناسيوناليست کرد در حال                  
حاضر دارند برگزارى چنين          
کنفرانسى به هيچ نتيجه خاصى      
نميرسد و مشخص تر مردم در       
کردستان از فشار و سرکوب           
سياسى ذره اى خالص                         

 . نميشوند

٢٢١شماره   
تبليغاتى که حول این مسئله صورت       

 جار و جنجال هائى که                     ،گرفته
 ،رسانه هاى کرد زبان راه انداختند         

حاکى از آن بود که هر حزب و                    
محفل و دار و دسته اى که خود را              

" حزب کردى   "در سالهاى اخير            
مينامد و بویژه در سایه قدرت                      
طلبانى و بارزانى و استثمار                         
کارگران دست شان به منابع مالى             

 قرار بوده در این                 ،وصل است    
کنفرانس شرکت کنند و یا دعوت به         

براى همه و هر کدام        .  شرکت شدند 
از این جریانات طبعا این پالتفرمى         

 امکانى براى        ،براى ابراز وجود       
 موقعيتى براى            ،ائتالفهاى جدید     

طرح جنبش ناسيوناليستى کرد در           
بعد منطقه اى و رونق دادن مقطعى         
به دکان سياسى ناسيوناليستى زیر            

لذا با    .  است"  مسئله ملى   "پوشش    
استقبال همه گروهها و محافل و                 
شخصيتهاى ناسيوناليست مواجه              

اما اگر پ ک ک نه راسا       .  شده است 
در موقعيتى است که مبتکر چنين              
کنفرانسى باشد و نه اعتبار الزم                 
براى آنرا در ميان جریانات                          

 اتحادیه ميهنى و     ،ناسيوناليستى دارد 
حزب دمکرات بارزانى نيز جزو             

کسانى که    .  بدنام ترین ها هستند           
وحشيانه تر از خامنه اى و مبارک           
و قذافى به جوانان بيکار و ناراضى        

 نميتوانند  ،در کردستان شليک کردند   
توجه مردم زحمتکش در کردستان          

. را به چنين پروژه اى جلب کنند                
فوقش عده اى که نانشان در دست             
آنهاست حول این موضوع تبليغاتى         

 . زودگذر انجام خواهند داد
 

در این ميان جریان کومله آقاى                   
حزب کمونيست  "عليزاده موسوم به     

نيز با استقبال به پيشواز این        "  ایران
کنفرانس رفته و نفس برگزارى آنرا       

نه فقط   .  مثبت ارزیابى کرده است        
این بلکه راسا داوطلب شده که جزو        
برگزار کنندگان و تصميم گيرندگان       

بنظر .  در پروسه اجراى آن باشد           
ميرسد این موضع چند نگرانى را             

اول اینکه همه ميدانند    .  در خود دارد  
مدعوین به این کنفرانس باید گوشه          
اى بنشينند و نهایتا پيامى در اهميت         
کنفرانس بخوانند و این به تنهائى               
همان مرز نازک شان را با انواع               

. فرقه هاى قوم پرست بهم ميریزد            
این شرط و شروط ضمنى قرار                  

و هم    "  مستقل"است هم تصویر           
 ،دوم.  از شرکت بدهد   "  صاحبخانه"

نميتوان در فضاى کردستان صبح تا       
بود و در     "  دیپلماسى"شب مشغول     

باید .  چنين نشستى شرکت نکرد        
این وارد شدن علنى و رسمى به            
ليگ گروههاى ناسيوناليستى با            
تار موئى هم که شده استقالل و               

اما .  ابتکار را با هم ممزوج کند           
" کنفرانس ملى کرد   "کسى که در     

شرکت ميکند و آنرا مثبت ميداند          
بدوا چند فرض بزرگتر را                        

فرض اول اینست      .  پذیرفته است  
که جریان مربوطه جزو اردوى           

فرض دوم     .  ناسيوناليستى است    
" کردى"اینست که یک جریان             

فرض سوم اینست مشغله و      .  است
اهداف سياسى مشترکى با کمپ            

گيرم جواز  .  ناسيوناليسم کرد دارد  
برگزارى را اصال دست آقاى                

چه فرقى ميکند؟      .  عليزاده بدهند  
مثل اینست من و شماى کمونيست       
برویم در کنفرانس اسالمى                      
شرکت کنيم و مدعى باشيم که                 

کدام "!  حرف خودمان را ميزنيم    "
حرف؟ کدام سياست؟ با چه                      
ابزارى؟ کجا؟ متکى به کدام                   
نيرو؟ این نوع اظهارات و این               
نوع مثبت دیدن صرفا منعکس              
کننده اشتراک مشغله و اشتراک           
منافع با اردوى ناسيوناليسم کرد           

موضع این جریان به سياق       .  است
معمول بویژه وقتى به مسائل                   

 تمایزى با        ،کردستان برميگردد   
. مواضع ناسيوناليسم کرد ندارد           

آقاى عليزاده اینرا ميداند و سعى           
کرده کمى زیر ابروى این موضع       

 . زمخت ناسيوناليستى را بردارد

 
از نظر ما چنين نشست هائى                   
تالش جریانات ناسيوناليست                  
مرتجع منطقه براى سو استفاده             
سياسى از ستم ملى است و ربط             

. خاصى به حال مسئله ملى ندارد        
بویژه در شرایط ملتهب کنونى              
منطقه که کارگران بيش از هر              
زمان نيازمند همبستگى                             
انترناسيوناليستى و دور زدن                 

هویتهاى 
١١صفحه   
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هویت " چکش زدن بر        ،کاذب قومى و مذهبى اند       
از سوى هر نيروى دولتى و غير دولتى                    "  ملى

کمونيستها براى حل مسئله       .  ارتجاع صرف است    
پاسخ ستم ملى   .  ملى راه سر راست و سياسى دارند        

. رفع ستم ملى و تضمين برابرى شهروندان است              
ناسيوناليسم از پدیده زشت ستم ملى دکان سياسى               
درست کرده و امروز سالهاست که آنرا به نفرت                

در همان کردستان عراق آقاى     .  ملى ارتقا داده است   
مام "عليزاده و دوستانش هر روز ميبينند که                         

" ملت کرد "چه به روز      "  کاک مسعود "و  "  جالل
آورده اند و منافع خرد البته باعث شده است که با                
آن بسازند و حتى با دیگر گروههاى ناسيوناليستى            
در برگزارى مراسمهاى مختلف از تبریک و                       
تهنيت بمناسبت باز شدن پارلمان کارتنى تا تشيع                

تصویر همه این      .  جنازه فالن آخوند رقابت کنند          
جریانات به شمول کومله شاخه آقاى عليزاده از حل  

" دولت کردى "مسئله کرد در بهترین حالت تصویر   
کارگران در کردستان و          .  کردستان عراق است      

کشورهاى منطقه از موضع انترناسيوناليستى                     
ضرورى است مرز روشنى با این دیدگاههاى                     
ناسيوناليستى داشته باشند و در پاسخ به هر معضل           
سياسى از جمله مسئله کرد راه حل سياسى                              

 . *آزادیخواهانه خود را داشته باشند

 

 خلع سالح باند زحمتشکان 
 ...و مسئله کنفرانس ملى کرد 

٢٢١شماره   
 

 عليه حضور احمدى نژاد تير خالص زن
 !رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد

 

ما از سازمانى که      .  احمدى نژاد براى شرکت در اجالس سازمان ملل عازم نيویورک است                 
ميپذیرد و به آنها تریبون ميدهد تا از        "  نماینده مردم "امثال احمدى نژادها و قذافى ها را بعنوان         

ما از دولتهائى که با غرولند بدتر از احمدى نژادها را تر              .   انتظارى نداریم  ،دنيا طلبکار شوند  
و خشک کردند و ماموریت شان امضاى چند قرارداد براى کمپانيهاى سرمایه دارى است                          

ما نه مشاور سياسى ميزبانان مرتجع سازمان ملل هستيم و نه ميهمانان                           .  انتظارى نداریم  
 .مرتجع ترى مانند احمدى نژاد

 

احمدى نژاد   :  اما یک حقيقت ساده وجود دارد که جهان نميتواند رویش را از آن برگرداند                         
او رئيس جمهورى حکومتى است که فرمان        .  رئيس جمهور دولتى آدمکش و ضد آزادى است        

او رئيس  .  تير و تجاوز و قتل تعداد بيشمارى از مردم معترض را صادر و اجرا کرده است                      
 ٢۵ تا   ١٧او کسى است که جوانان      .  مافياى متجاوزین و شکنجه گران و قاتلين حرفه اى است          

هر دولتى که صریح و      .  ساله را تکه پاره کرد تا حکومت اسالمى بتواند براى دنيا قلدرى کند               
 هر دولتى جمهورى اسالمى را             ،بدون ابهام جنایات جمهورى اسالمى را محکوم نميکند                 
 تلویحا کنار جمهورى اسالمى و بر        ،برسميت ميشناسد و سران آنرا در مجامع جهانى ميپذیرد          

 .عليه مبارزه مردم ایران براى نفى این ارتجاع قرون وسطائى است

 

عليه حضور احمدى نژادها در           .  روى سخن ما با کارگران و مردم آزادیخواه دنيا است                       
همين اردوى سوم باید بلند شود و نيویورک و جهان را به صحنه اعتراض                       "  سازمان ملل "

از یک جناح حکومت      :  خواستهاى اردوى آزادى و برابرى ساده و روشن است               .  تبدیل کند 
نمایندگان جمهورى اسالمى را از تمام نهادهاى جهانى               !  براى بقاى این نظام حمایت نکنيد          

سفارتخانه هاى  !  روابط سياسى و دیپلماتيک با جمهورى اسالمى را قطع کنيد                !  بيرون کنيد 
احمدى نژاد و     !  حسابهاى بانکى عناصر جمهورى اسالمى را مسدود کنيد              !  رژیم را ببندید    

سران حکومت اسالمى در سه دهه گذشته مسببين جنایت عليه مردم بيدفاع هستند و باید بجرم                   
 ! جنایت دستگير و محاکمه شوند

 

 !ايرانيان آزاديخواه خارج کشور

همه جا عليه    !  زمين را زیرپاى احمدى نژاد و کل جمهورى اسالمى در نيویورک داغ کنيد                    
سياست مماشات با جمهورى    !  جمهورى اسالمى به این مناسبت تظاهرات و اعتراض برپا کنيد      

خواهان آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى           !  اسالمى را از هر سو افشا و عقب برانيد            
 !صداى مردم آزادیخواه ایران و مبارزه براى آزادى و برابرى و رفاه شوید! شوید

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٩٠ شهریور ٢٨ – ٢٠١١ سپتامبر ١٩

 برابرى و رفع تبعيض
برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در                            

جنبش کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه        
آزاد سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام                 
طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى                 

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار        .  برقرار گردد  
وسيع تر و جهانشمول تر از برابرى حقوقى و                    
صورى افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات               

برابرى کمونيستى  .  دولتى بر آنان را در بر دارد           
يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،                 

برابرى .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است           
نه فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنين در                           
برخوردارى از امکانات و مواهب مادى و                             
محصوالت تالش جمعى بشر، برابرى افراد در                  
جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، برابرى نه          
فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى                 

برابرى کمونيستى،   .  متقابل انسان ها با يکديگر         
که در عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و                      
استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى           
مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن            

. تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير ميشود                   
جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى                 

 .برابر و آزاد باشد
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بخشی از اپوزیسيون در تبيين                
شان از اوضاع جاری در جناح              
سرنگونی طلب ایستاده اند و نقاب       
سرنگونی طلبی را بر صورت              
خود نصب کرده اند اما سوال                  
اینجاست عليرغم تاکيد بر                          
سرنگونی طلبی، این جبهه                        
سرنگونی طلب است؟ آیا الزامات       
تئوریک و سبک کار این جریانات     
در راستای این تبيين عمل خواهد         
کرد یا سرنگونی طلبی برای این          

از "  اپوزیسيون"بخش از                  
خواستگاه طبقاتی قطب راست               
جامعه بلند خواهد شد؟ به فاکت               
زیر از مصاحبٔه صالح مازوجی         

 بيااندازید    در جهان امروز نگاهی     
تا قضيه را کمی تئوریک تر باز            
کنيم و شالوده ی ابهام سرنگونی           

 .طلبی این طيف روشن گردد

 

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی     
پيش شرط  ايجاد هر تحول                        
بنيادی، سياسی، اقتصادی،                    

. اجتماعی و فرهنگی است                       
بنابراين مبارزه برای سرنگونی         
رژيم يک وجه جدايی ناپذير از              

اما .  استراتژی سوسياليستی است   
مبارزه برای سرنگونی اين رژيم        
برای کمونيست ها يک مفهوم               
طبقاتی دارد و نه صرفا ضد                     

 با سرنگونی رژيم                        .رژيمی
جمهوری اسالمی طبقه سرمايه          
دار سالح سياسی خود را از دست       
خواهد داد و طبقه کارگر در                      
صورت آمادگی و فراهم آوردن             
ملزومات تصرف قدرت سياسی           
رهبری جامعه را بدست خواهد             
گرفت و بسوی بنا نهادن جامعه            
 . سوسياليستی گام برخواهد داشت

 

پروسه کسب قدرت سياسی و عدم       
تشکل یابی طبقه ی کارگر خط               
قرمزی را برای سرنگونی طلبان        
فعلی فراهم کرده بود تا نه تنها به           
مسئله ی قدرت سياسی فکر نکنند        
بلکه اصوال فرض چنين امر                    

 

دم خروس را باور کنيم يا 
 را؟" قسم حضرت عباس"

 

 صالح مازوجیپاسخى به 
 

 حامد محمدى 

غيرمحالی را محال و ممنوعه        
با این حال اوال       !!  تصور کنند  

مردود خواندن قدرت سياسی          
بدون تشکل طبقه کارگر و                 

!! شرکت در امر سرنگونی             
تناقضی است که به راحتی                

و .  نمی توان از آن عبور کرد         
تا جایی که به تئوری این طيف        

ابتدا طبقه را متشکل     "مبنی بر    
" کنيد و بعد به قدرت نگاه کنيد        

بر ميگردد، مستلزم نفی                      
شرکت در امر سرنگونی است       
و قبول فرض ابتدایی مستلزم           

در ثانی اوال      .  نفی حکم است     
متشکل کردن طبقه آگاه به                  
منافع طبقاتی یک امر اثباتی             

نمی توان طبقه کارگر را     .  است
با مبارزات ضد رژیمی و                  
معيارهای سرنگونی خواهی و      
پالتفرم های سلبی در دوران            
انقالبی به منافع مستقل طبقاتی       
خود آگاه کرد مگر حزب                     
کمونيست مترصد هرگونه                

ای برای گرفتن قدرت            روزنه
 درصد طبقه      ۵حتی با      .  باشد

کارگر تا بتواند با مبنا قرار                
ددان نه خود آری جامعه را نيز       
پشت سر آلترناتيو خود بسيج            

در ثانی اگر طبقه کارگر         .  کند
پيش شرط های اثباتی را برای        
متشکل شدن طبق معيارهای           

 و از    ،طبقاتی خود را داراست     
منظر شما دوران انقالبی و               
سلبی ميتواند دورانی برای               

 ،بروز این نوع تشکل ها باشد         
پس چرا سرنگونی آری و                  
انقالب سوسياليستی نه؟ آخر دم     

قسم "خروس را باور کنيم یا             
 را؟" حضرت عباس

 

مگر مدافعين حزب و قدرت             
سياسی و گرفتن قدرت سياسی        

 درصد طبقه کارگر                 ۵با      
های خبيثی نبودند   "  بالنکيست"

که هيچ ربطی به طبقه کارگر          
نداشتند؟ چه شد که تا بحث                  
تعویض قدرت سياسی در                  

٢٢١شماره   
جامعه مطرح گشت شما یکشبه                  
سرنگونی طلب شدید در حالی که             
مدام از عدم تشکليابی طبقه                            
کارگرسياه بر روی سفيد گوش هر          

 .انسان مبارزی را کر ميکردید

 

باالخره سرنگونی که شما سنگ آن        
را به سينه می زنيد قرار است چه              
کسی قدرت بگيرد؟ اگر از منظر              
شما پروسه سرنگونی با قطب                     
راست جامعه خاتمه می یابد چرا               
اصوال سرنگونی طلب شدید و                   
اصوال چپ در این سرنگونی باز              
هم قرار است گروه فشار و حاشيه            
شين قدرت شود؟ و اگر قرار است            
و یا حداقل قطب چپ جامعه شانسی        

 ،برای گرفتن قدرت سياسی دارد             
اوال چگونه؟ مکانيسمش چيست؟             
طبقه کارگر با آگاهی های                              
سرنگونی خواهانه یا آگاهی                         
سوسياليستی؟ ثانيا نميتوان مدام                 
سرنگونی طلبی را مثل آب خوردن        
باال کشيد اما مکانيسمش را بدون              
طبقه کارگر آگاه به آگاهی طبقاتی             
توضيح نداد مگر آنکه به قول                      
صالح مازوجی عطای قدرت را به        

طبقه :      یعنی.  لقایش واگذار کرد       
کارگر در صورت آمادگی و فراهم            
آوردن ملزومات تصرف قدرت                  
سياسی رهبری جامعه را بدست               

، که ما به ازائ این              خواهد گرفت  
 نفی ميشود، در               جمله در معنی       

صورت عدم آمادگی طبقه کارگر             
این کار را به بوژوازی واگذار                   

چون قدرت سياسی در این        .  کند  می
احزاب "شرایط ميؤه ممنوع برای           

از جنس حزب صالح         "  کمونيست
 .مازوجی است

 

تا جایی که جامعه این جریانها را به         
عنوان نماینده کمونيسم در جامعه             
بشناسد به نظرم می بایست جهت              
گيری این طيف را به عنوان نماینده         

 .ی قطب راست جامعه، افشا کرد

 

این طيف پس مانده تئوریسين های           
خردادی می      ٢جان و دل باخته             

باشند که فقط عطای شال و عبای               
سبز موسوی را به لقای خاتمی                    

 ٢واگذار کردند، و اگر با پروژه                
خرداد بار و بندیل پروسه های                    
جدایی از احزاب کمونيستی را                   
نبستند از عدم توهمشان به آمال و              
آرزوهاى دیرینشان نبود بلکه                     

اصوال هيچ شانسی را برای چانه        
و .  زنی صرف در باال نمی دیدند       

بر خالف هم کيشان گذشته،                     
اصالح در چهارچوب         "پروژه     

را "  همين رژیم سرمایه داری           
اصوال پيچيده تر از یک واگذاری       
ساده انتخاباتی به جناح از قدرت          
مانده ارزیابی کرده و اصوال                  
همچون غرب و راست پرو                     
غربی با درک صحيح تری از               
مکانيسم جامعه، سرنگونی و                 
جدال های جناحی، منافع طبقاتی         
خود را ضرب و جمع و از قطب          

 .کمونيست جامعه منها کردند

 

این بخش از اپوزیسيون قرار                 
است در روز سرنگونی با طبل            
عاریت گرفته از بورژوازی،               

را از     "  قدرت سياسی ممنوع       "
نوفل لوشاتو به فرودگاه تهران              
رهسپار کنند و دو دستی قدرت را       

این چپ  .  تحویل بورژوازی بدهد   
های الوسيونيستی قرار است اگر        
قدرت سياسی در رحمت خود را          
به سوی کمونيست ها باز کند و              
لبخندی هم بنا بر انتخاب جامعه            

جن زده   " همچون      ،به آنها بزند     
هيهات "قلم بر دست گيرند که "  ها

از تبيين مارکس    "این  "  من الضله 
و بالی شوروی بر      "  خارج است 

و به قول        !  سر ما خواهد آمد           
حکمت اینان کسانی هستند که                
حاضر نيستند در کلوپ خودی ها        

این چپها    .  حتی نام نویسی کنند         
تاریخ "قرار است از مدافعين تز          

را به دست رشد نيروهای مولده            
(بسپارید نوعی تبيين                 " 

الوسيونيستی جدید که پيش شرط         
ای و    قدرت سياسی را تشکل توده      

بشوند تا   )  طبقاتی ميداند والغير     
و قدرت  "  بورژوازی برمد "مبادا  

سياسی برایشان غير قابل هضم            
 .شده و از گلویشان پایين نرود

 
بخش بيشتر این یادداشت را در              *  

قدرت سياسى "مقاله دیگرى با عنوان 
 ٢٠١٠ ژانویه   ١٠در تاریخ   "  ممنوع

توسط همين قلم انتشار یافت که به                
دليل نزدیکى به موضوع  مورد بحث       

. استفاده از آن منبع را الزم دانستم              
براى خواندن این یادداشت به آدرس         

 . زیر مراجعه کنيد
 

http://
laborcommunist.blogspot.com
/2011_01_01_archive.html 
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تا چند روز دیگر مدارس و                        
دانشگاهها گشوده خواهند شد و              
ميليونها دانش آموز و دانشجو                 

 راهی مراکز تحصيلی می شوند         
این رویداد حاوی نکاتی چند است     .

که هم برای رژیم اسالمی حاکم بر       
 سال گذشته به       32ایران که طی       

سرکوب هرگونه جنبش                              
آزادیخواهانه و خفه کردن هر                 
صداى حق طلبانه اى در مدارس          

 و هم        ،و دانشگاهها دست زده           
برای ميليونها دانش آموز و                      
دانشجو که در صف جنبش                        
آزادیخواهی و برابری طلبى طی         
سالهای گذشته بارها به مقابله با             

 حائز  ،رژیم اسالمی دست زده اند      
 .اهميت است

 

رژیم اسالمی هر ساله در آستانه           
بازگشایی مراکز تحصيلی دست          

.  به اقدامات سرکوبگرانه زده است    
حکومت اسالمی در اول مهر ماه         
سال قبل که مصادف با بازگشایی         
دانشگاهها و مدارس بعد از                       

 1388حوادث مضحکه انتخاباتی      
بود، با طرح محدودیت رفت و               

عدم "آمد دانشجویان تحت عنوان         
برای "  اجازه آمدن مهمان                 

دانشجویان به غير از سه روز در         
 2500هفته و آن هم واریز مبلغ             

تومان به ازائ هر روز برای                  
مهمان، با هدف کنترل و                              
جلوگيری از گردهمایی و تجمع            

 و عدم ثبت نام                         ،دانشجویان
دانشجویان ستاره دار، بازداشت          
دانشجویان معترض، به مقابله با          

 .اول مهر ماه رفت

 

اما اول مهر امسال رنگ و بوی            
اوضاع و احوال        .  دیگری دارد   

کنونی برای رژیم اسالمی بسيار          
رژیم .  بدتر از سالهای پيش است        

سرمایه داران اسالمی در پایان             
با )  1389(آذر ماه سال قبل                  

اجرای طرح ضد کارگرى حذف         
یارانه ها، سفره های ميليونها                  

 

 بازگشايی مدارس و دانشگاهها
 نه به جدا سازی جنسيتی، نه به رژيم اسالمی

 

 پدرام نوانديش

خانواده کارگرى و تهيدستان را     
خالى تر کرد و دست سرمایه            
داران را در غارت هر چه                 
بيشتر مردم گرسنه و فقير باز          

و از آن پس فشارهای         .  گذارد
اقتصادی وحشتناکی بر                       
ميليونها نفر که حتی برای نان         
شب محتاج شده بودند را                      

بسياری از خانواده   .  تحميل کرد 
ها از پرداخت هزینه های                   
تحصيل فرزندان خود که به              
طور وحشتناکی افزایش یافت         
باز ماندند و  کودکان بيشماری        
رنج کار خيابانی را در                         
شرایطی که خانواده هایشان             
نانی برای خوردن ندارند، به           
تحصيلی که برایشان جز تحقير     
 . به دنبال نداشته، ترجيح دادند

  

امسال افزایش روز افزون               
قيمتها نه تنها متوقف نشده                   
است، بلکه همچنان سير                      
صعودی گرفته و عمال قدرت         
خرید مردم فقير و گرسنه به              
یک سوم سال قبل تقليل  پيدا               

در مواردى این        .  کرده است   
وضعيت به مرگ و خودکشی         

هزاران .  منتهی گردیده است       
کارگر بر اثر اخراج اجباری           
به صف ميليونها کارگر بيکار        

ندادن دستمزد به       .  پيوسته اند   
کارگران به مدت چندین ماه از        
طرف سرمایه داران و دولت           
آنان، به یک شگرد ثروت                  
اندوزی برای کالشان بورژوا        
و رژیم اسالمی آنان تبدیل شده        

 اگر تا سال قبل خانواده           .است
ها ميتوانستند با هزار قرض و        
وام از بانکهای رژیم و یا                     
شرکتهای سرمایه دار نزول             
خور، مبلغی را وام گرفته و یا         
نزول کنند تا بچه هایشان را              
راهی مدرسه و یا دانشگاه                  
کرده و برای بازپرداخت                    
اقساط و نزول قرض خود چند        
شيفت کار کنند، اما امسال تمام       
بانکهای ورشکسته رژیم حتی        
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 هزار   500از پرداخت وام تا مبلغ          

تومان به مردم بی چيز سر باز                     
این در حالی است که                   .  ميزنند

هزاران ميليارد تومان توسط                       
باندهای مختلف رژیم اختالس                    

فشار بحران و  بن بست               .  ميشود
اقتصادی رژیم، بيشتر از همه                     
زندگی توده های وسيع کارگران و          
زحمتکشان را تحت تاثير مخرب             
خود قرار داده است و این ميليونها            
انسان جان به لب رسيده در آستانه            
بازگشایی مدارس و دانشگاهها، در        

 .  آستانه یک انفجار عظيمی هستند

 

شرایطی که رژیم اسالمی سرمایه           
داران برای توده های مردم رقم زده       
است و بر هستی آنان چنگ انداخته،     
مصادف است با موج بيداری و                  
اعتراض توده اى کارگران و                       
محرومان در مناطق شمال آفریقا،           
خاورميانه، اسرائيل و کشورهاى            

مردم دولتهای مدافع نظام            .  اروپا
اقتصادی سرمایه داری را مورد               

وجه .  تعرض خود قرار داده اند             
مشترک خواستهای آنان آزادیخواهی    
و برابری طلبی و رفاه اجتماعی                

سقوط دیکتاتورهای شناخته       .  است
شده منطقه، نتيجه مستقيم                                

 . اعتراضات به این حکومتها است

این موج آزادیخواهی و برابری                 
طلبی و اعتراض به نظام سرمایه             
دارای سر باز ایستادن نداشته و                  

سرکوب هر روزه در خيابان      .  ندارد
ها و شهرهای سوریه که مدافع پرو         
پا فرص رژیم اسالمی است،                       
نتوانسته است مردم را از تالش                 
برای بزیر کشيدن رژیم بشار اسد             

 . باز دارد

 

این شرایط موقعيتی را برای طبقه           
کارگر، زنان، دانشجویان، و دانش         
آموزان فراهم آورده است تا کارزار       
بزیر کشيدن حکومت اسالمی را              
ادامه داده و آن را به سر انجام                      

به موازات تشدید بحرانهای    .  برسانند
اقتصادی، سياسی و فرهنگی، رژیم       
اسالمی برای مقابله با موج                           
سرنگونی طلبی، رویکرد افزایش          

. سرکوب  را در پيش گرفته است             
موج دستگيری ها و پنهانی معدوم           

ماشين .   کردنها را افزایش داده اند       
اعدام رژیم انسان های بيشتری را            
قربانی ميگيرد و جان انسان های              
بيشماری را مورد تهدید جدی قرار         

دستگاههای مختلف     .  گرفته است    

رژیم اسالمی از ماهها قبل از                 
بازگشایی مدارس، دگر بار                     
اجرای طرح جنایت کارانه جدا            
سازی جنسيتی در دانشگاهها را          

اجرای .  در دستور قرار دادند            
افزایش تعداد دانشگاههای تک             
جنسی، درست در ادامه اجرای            
جدا سازی جنسيتی در دانشگاهها       

به تصویب رساندن                 .  است
 سال  60بازنشستگی اساتيد باالی     

و باز نشسته کردن اساتيدی که بر        
عليه رژیم اسالمی مبارزه ميکنند       

 در حالی    ،"کهولت سن "به بهانه    
که آخوند وحشی و کپک زده                   
جنتی با وجود داشتن نزدیک به            
یک قرن سن، همچنان در دستگاه       
شورای نگهبان جهالت عنوان               
دبيری بر خود دارد و آمر در                  
بسياری از جنایتهای تاکنونی                 

 ممنوع       ،رژیم اسالمی است             
التحصيل نمودن دانشجویان                    
معترض و برابری طلب تحت               
عنوان دانشجویان ستاره دار، از         
جمله اقدامات سرکوبگرانه ای              
است که حکومت اسالمی عليه              
دانشجویان و اساتيدى که فکر                

نيستند بکار گرفته   "  خودى"ميکند  
مضاف بر این اقدامات             .  است

بایستی فشارهای دستگاه ضد                 
انسانی، مثال آموزش و پرورش           
را بر دانش آموزان دختر و                      
پسرهمانند اجبار در شرکت در             
مراسمات خرافه پروری نماز و          

ضمن اینکه     .  حجاب را افزود        
هزاران معلم از داشتن حداقل                 
امکانات زندگی محروم هستند و          
سالها بدون وضعيت استخدامی با       
کمترین دستمزد، بکار گمارده              

  شيوه نخ نمای تشدید               .شده اند  
فشارها هر سال بی اثرتر از سال         

اگر .  قبل خود را نشان داده است         
اقدامات سرکوبگرانه وزارت               
علوم و آموزش و پرورش رژیم           
در خاتمه دادن به اعتراضات                 
دانشجویی و دانش آموزی اثر                

گذار بود،           
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت ناچار به تشدید فشارها در مدارس و                     
افزایش فشارها بر کارگران و         .  دانشگاهها نميشد  

 نشانه  ، اساتيد، دانش آموزان و دانشجویان      ،معلمان
وحشت رژیم از سرنوشتی است که انتظارشان را          

 . می کشد

                                                                             

 از       1390بر این اساس سال تحصيلی                                
بزنگاههایی است که نه تنها کارگران و تهيدستان            
که از پرداخت هزینه های سرسام آور زندگی و                
عالوه بر آن تحصيل فرزندانشان به تنگ آمده اند،          

 معلمان و اساتيد    ،بلکه  دانش آموزان و دانشجویان     
که از نابرابری و تبعيض، اسالم و خرافات                         
مذهبی، خفقان و دیکتاتوری بيزار هستند را در                
صفی متحد برای پایين کشيدن رژیم دیکتاتوری               

بی شک سقوط    .  اسالمی کنار هم قرار خواهد داد        
رژیم و محاکمه تمام عناصر دخيل در جنایات و               
غارتگریها آن سرنوشت محتومی است که بن                    
علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و ایضا بشار                 

اسد به آن دچار شده و دیگر دیکتاتوریها نيز به آن             
 .دچار خواهند شد

 

 سال تحکيم مبارزه          1390آغاز سال تحصيلی          
کارگران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان                      
آزادیخواه و برابری طلب برای سرنگونی قطعی           
رژیم بيش از صد هزار اعدام را بر همگان تهنيت           

  *.ميگویم

 

 بازگشايی مدارس و دانشگاهها
 ...نه به جدا سازی جنسيتی، نه به رژيم اسالمی 

٢٢١شماره   
 

 گزارش ساالنه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  منتشر ميشود2011در خصوص اوضاع پناهندگی در ترکيه در ماه اکتبر 
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سازمان هلسينکی و سازمان حقوق بشر ترکيه، گزارش ساالنه خود را در خصوص اوضاع                 
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 !نه به اعدام
 

ل                 يست در مورد وساي آيا الزم ن
امی اين                  م ه ت ظامی ک تغيير آن ن

د          کن ي د م ا       ،جنايات را تولي ق ي  عم
ايش            انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
ان              م م؛ ه ي رده الد س اره ج در ب
ه از                  کدست ا اعدام ي ه ب جالدی ک
راد                 رای اف ا را ب کاران؛ ج ت اي جن

 بعدی باز ميکند؟                                                                           
 

 کارل مارکس



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢١شماره    

 

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى  

 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم             .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                 -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در                   .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند        

 . سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

 سازماندهى مبارزه   ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                    -٢
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام     .  انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                   

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

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم            .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                  -٣
 .است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى         ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند          -۴
کارگران   .شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                           .   را تسهيل ميکند   

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

 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در             .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است             -۵
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن             .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است           ،آن

 .  خارج کرد

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روز گذشته پس از تحمل فشار بی        
سابقه در زندگی ام در زندان                    

زمانی .  پناهندگی هلند، آزاد شدم       
هست که نمی شود مفاهيم و                       

. تجربيات را به کلمات منتقل کرد        
اميد به    .  زنده ماندن   .  آزاد شدن   

فقط تک کلماتی است که             .  آینده
نمی تواند فضای یک موجود زنده       
محبوس و بی دفاع را شکل بندی          

برای آزادی ام قبل از هر               .  کند
چيز و هر کس از مبارزه خستگی        
ناپذیر و با حوصله رفيق مجيد                

البته .  پستنچی تشکر می کنم               
بعنوان یک کمونيست با مفاهيمی         
زنده تر از تشکر و مدیون بودن و         
تعاریف جامعه طبقاتی روبرو               

اینکه در بيرون از                     .  هستم
دیوارهای زندان قلب کسی برای          
تو می زند و صميمانه برای تو               
قدم بر ميدارد و صدایش اميدی              
است که تو را به زندگی وصل                
می کند آن قلب و جان مبارزه                   
انسانی کمونيستی است که سخت          
ترین قوانين ضد بشری را در هم          

 !می کوبد

 

من از زندان آزاد شدم ولی                         
زندانهای دیپورتی همچنان                       

اوج دموکراسی          .  پابرجاست
اروپایی و معامله برای سر جان            
انسان ها با مارک پناهنده با مارک     
خارجی برای پول و سود و                       
تعرض به انسان به اسم قانون                  

جایی که      .  همچنان پابرجاست     
انسان را با یک تبصره از جامعه          
جدا می کنند و مهر پناهنده بودن            

پشت .  را بر پيشانيش می کوبند           
سلول های خفه می اندازند و به او        
می گویند در قوانين جاری دنيا تو         

 تو     ، تو آدم نيستی            ،پناهنده ای    
 ، تو انسان نيستی       ،خارجی هستی  

تو کرد و افغانی و ایرانی و                        
عين !  عراقی و آفریقایی هستی          

همانکاری که هيتلر با یهودیان می      
کرد و ستاره زردی بر سينه و                 

 

من از زندان ديپورت هلند و کابوس بازگشت به جهنم 
 !باز می آيم جمهوری اسالمی

 

 شاهو منصوری

کالهشان ميکوبيد و حق زندگی     
را به دليل سبب های خونی و            
خانوادگی از آنها سلب می                 

 امروز دموکراسی                      ،کرد
اروپایی همانکار را با شيوه ای      
به همان درجه کثيف تر بر                 
عليه شهروندان این دنيا به اسم        

آری در    !  پناهنده بکار ميبرد      
قوانين کثيف و ضد بشری                  
سرمایه متولد شدن در سنندج و      

 ،سليمانيه و کابل جرم است               
همانطور که متولد شدن در               

 ،خانواده یهودی جرم بود                   
همانطور که زاده شدن در                  

  !جنوب سودان جرم است

 

امروز بی شرمانه دول                         
اروپایی قتلگاه هایی چون                  
ایران و افغانستان و عراق را           

از .  برای انسان ها امن مينامند      
سویی بر تمام جنایت های این          
دول دست ساز خودشان ماله            
می کشند و از طرفی دیگر با            
به خطر انداختن جان پناهندگان     
بعد از بازگشت به ایران و                  

. ترکيه معذرت خواهی می کنند    
اداره مهاجرت هلند و خانم                 
فردونک وزیر سابق مهاجرت      
که تا بحال ده ها پناهجوی                   
ایرانی را دو دستی تحویل                  
چوبه دار جمهوری اسالمی             
کرده است قهرمان این                          
معذرتخواهی هاى تهوع آور           

 ! است

 

فساد مالی و اداری از سر و               
کول این دستگاههای ضد                   

اما همين  .  پناهنده باال می رود     
دستگاه دولتی با اتکا به                         
ابزارهای سرکوب جامعه                 
طبقاتی چون زندان و پليس و           
دادگاه و قاضی و وکيل قادر به        

 . هر گونه تعرضی است
 

٢٢١شماره   

 راه چاره چيست؟

. اما این یک طرف سکه است                     
تجربه مبارزه و مقاومت در برابر           
این سيستم ضد انسانی به من نشان            
داد که می توان در مقابل جرثومه             

مسلما پاسيفيسم در   .  فساد قد علم کرد   
جایی که به حقوق انسان تعرض                
ميشود بدترین بالیی است که ممکن        
است خصوصا سر یک پناهجو                  

 . بياید

 

در این مدت من با راهنمایی رفيق             
مجيد در زندان دست به سلسله                     
اعتراضاتی به همراه باقی                             

برخورد غير       .  پناهجویان زدیم      
 شرایط بد غذایی        ،انسانی نگهبانان  

 عدم    ،روزی یک وعده فقط غذا              
 و نبود   ،رسيدگی پزشکی و بهداشتی   

یک مرجع قانونی مشخص برای              
رسيدگی به مسائل حقوقی فضای              

 ،تحصن.  زندان را رقم می زد                
 نوشتن چارت      ،نرفتن به سلول ها        

حقوق پناهجو و زندانی و اعتصاب         
. غذا مشخصه های اعتراض ما بود       

کار به جایی کشيد که بعد از عدم                
توانایی نگهبانان زندان برای کنترل       
فضای اعتراضی درون زندان برای     
سرکوب گارد ویژه را به درون                  
زندان آوردند و به جان زندانی ها             

 .انداختند
 

در این بين مدام مسئولين زندان                  
برای تضعيف روحيه شرایط را                
سخت تر می کردند و شرایط مثل              
طنابی شده بود که یک سویش را               
من و مجيد می کشيدیم و سوی                     
دیگرش را مسئولين دیپورتی تا                 
باالخره دیروز که نهایتا در اوج                 

  !ناباوری ما موفق شدیم

 

مبارزه سازمان یافته برای یک                  
پناهنجو تنها راه حل ممکن و                        
متصور برای رهایی از شر شکنجه       

گاه های روحی و جسمی                            
زندان دیپورتی    .  پناهندگی است   

برای بشر قرن بيست و یکم یک           
. سمبل وحشيگری و بربریت است    

مبارزه برای بسته شدن این                      
زندانها در اشکال مختلف وجود           

تنها یک   .  دارد ولی کافی نيست       
مبارزه رادیکال از جنس                           
کمونيستی و آشتی ناپذیر و وفادار       
به حقوق انسان قادر به تغيير                   

 !اوضاع پناهندگی است

 

پناهجوی ایزوله و بدون سازمان         
را براحتی می توان له و لورده              

باید سنت رادیکال انسانی          .  کرد
برای تجمع و سازمان یابی توده            
ای پناهجو و نيروهای مترقی و            
متمدن جامعه اروپایی را برای             
تثبيت حقوق شایسته به خيابان ها         

نباید اجازه داد دول راستى      !  کشيد
و ضد انسان لگام گسيخته هر                 
غلطی با کارگر و پناهجو و                      
بازنشسته و زن و کودک و                       

 ! دانشجو بکنند

 

موج حمله سرمایه داری به                      
معيشت انسان را ميتوان و باید به         

 متحد و یکپارچه با در       !عقب راند 
دست داشتن پرچم پر افتخار                    
کمونيسم کارگری ميتوان این                 

 . قوانين را بزیر کشيد

 

زده باد حزب اتحاد کمونيسم 
  ،کارگری

سرفراز باد پرچم دفاع از حقوق 
 پناهندگی

 مرگ برجمهوری اسالمی
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


