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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

 

 
 فضاى جنگى و اپوزيسيون

 

 مستقل از احتمال و خطر      ،گسترش فضاى تبليغات جنگى   
 فى النفسه مخرب و عليه هر ذره تالش              ،چنين رویدادى 

این فضا روى تحرک      .  انسان امروز براى آزادى است       
تا .  توده اى و انقالبى در منطقه و جهان تاثير منفى دارد             

هم اکنون سناریوى ليبى موجب تحرک جریانات                             
ارتجاعى طرفدار ناتو در اپوزیسيون کشورهاى سوریه           

این فضا در جامعه ایران به سياست          .  و ایران شده است    
این فضاى ارتجاعى و      .  انتظار و بالتکليفى دامن ميزند       

ميليتاریستى در عين حال ماهيت ارتجاعى اپوزیسيون               
ما تاکيد کردیم که         .  بورژوائى را مجددا برمال ميکند           

اپوزیسيون بورژوائى ایران در متن بحران جهان                           
سرمایه دارى و بى آبروئى و بى اعتبارى این نظام                         

ما تاکيد کردیم که این      .  کفگيرش به ته دیگ خورده است      
 یا باید به سعه صدر خامنه       ،اپوزیسيون امروز افقى ندارد   

اى و پروژه فقاهت مشروطه اميدورار باشد و یا بادبانش           
این .  را بر ناوهاى نظامى ناتو و آمریکا برفرازد                         

اپوزیسيون راسا پروژه و برنامه اى براى سرنگونى                   
 . جمهورى اسالمى با اتکا به نيروى مردم ندارد

 

و امروز بار دیگر با تشدید فضاى تبليغات جنگى دست               
 بدنام ترین جریانات و            ، بى اعتبارترین     ،راستى ترین  

فرقه هاى سياسى دست ساز و شخصيت هاى شخيص                  
 بار دیگر به صف     ،معطل در البى این و آن نهاد پنتاگون        

رویاى ایفاى نقش بعنوان سگ شکارى ارتش              .  ميشوند
. آمریکا و ناتو خواب از چشمان این جماعت ربوده است           

از قوم پرست کرد تا ناسيوناليست عظمت طلب و ملى                 
عریضه "  مخالف خشونت "و  "  تلرانس"اسالمى طرفدار   

موشکى و اتمى        "  کمک بشر دوستانه       "مينویسند و        
 . ميخواهند

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ،کمونيسم کارگری
 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

٢صفحه   

 

 کمونيسم کارگری و تشديد  
 تخاصمات ميان دو قطب تروريستی 

 پاسخی به چند سئوال

 ۵صفحه على جوادى                                                

 

 ! سونامی بحران در قلب سرمايه داری
 

 ١١صفحه کامران پايدار                                                                        

 يادداشت سردبير،

 

راست در مقابل چپ در جنبش 
 سکوالر بين المللی

 

 ٨صفحه آذر ماجدی                                                  

 

 پايان رژيم بشار اسد،
 تسريع فروپاشی دول مرتجع و ديکتاتور 

 ١۶صفحه پدرام نوانديش                                              

 

 جريان ارتجاعی پژاک، 
 در تقابل با سرنگونی جمهوری اسالمی

 

 ١٣صفحه سيروان قادری                                              



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رگه دیگرى از همين اپوزیسيون          
ارتجاعى که تا دیروز در سالنها            

و "  دیالوگ انتقادى      "مشغول       
 از سر    ،بودند"  تمرین دمکراسى "

مخالفت با حمله نظامى طرفدار             
بخش .  جمهورى اسالمى شده اند       

دیگرى از همين جماعات نقش               
گروه فشار و مشاور سياسى                     
جمهورى اسالمى را بازى ميکنند       
و توصيه ميکنند که براى نفى                  
خطر حمله نظامى جمهورى                    
اسالمى شفاف سازى کند و به                 

اینها .  ضربه نزند   "  منافع ملى   "
داالئى الماهاى اپوزیسيون اند که        

" مسالمت جو  "و   "  مدنى"بقدرى   
شده اند که از نفس کلمه جنگ                  

این دسته با برافراشتن         .  ميترسند
پرچم مذاکره و صلح بعنوان الیه          
دوم مدافعين و طرفداران صریح          

. تر جمهورى اسالمى عمل ميکنند     
و البته دسته جمعى دنبال تحقق               

. اند"  دمکراسى و حقوق بشر           "
تمایزشان اینست که گاهى پروژه         

را در  "  دمکراسيخواهى"مشترک  
جناحى از حکومت دنبال ميکنند و       
وقتى حوصله شان از شکست هاى   

 بخشا به      ،پى در پى سر ميرود           
 . ناتو و حمله نظامى دخيل ميبندند

 

فضاى جنگى همواره صفبندیهاى       
اپوزیسيون بورژوائى را بهم                  
ریخته و بخشى از چپ را نيز                  

این .  بدنبال خود کشيده است                
فضاى ارتجاعى و ضد جامعه                
همواره به نفع جمهورى اسالمى و      
به ضرر مبارزه براى سرنگونى         

نفى کل   .  انقالبى عمل کرده است      
این بازى نيز در گرو تحرک                   
انقالبى و ضد کاپيتاليستى در                   

آغاز تحرک توده اى      .  ایران است 
در ایران و تالش براى جمع                     
کردن بساط ترور و تحجر                         

 کل این بساط تبليغات                ،اسالمى
جنگى و بيانه دادن و عریضه                  
نوشتن اپوزیسيون بورژوائى را           

 . یک شبه جمع ميکند

 

کمونيسم کارگرى مخالف قاطع             

 

 ...فضاى جنگى و اپوزيسيون 

 تحریم   ،هر نوع حمله نظامى        
 و سياست هاى                   ،اقتصادى

رنگارنگ اپوزیسيون                          
کمونيسم .  بورژوائى است        

کارگرى عليه نفس جنگ                    
 جنگ انقالبى شرط                ،نيست

پيروزى مردم بر ارتجاع                   
کمونيسم .  اسالمى است           

کارگرى با جنگ ارتجاع بين          
المللى و جنگ تروریستى                  
مخالف است چرا که نتيجه و            
عواقب و پيامدهاى این جنگ           
عليه نفس زندگى و جان و                   
نيازهاى روزمره مردم و                   
جامعه و در خدمت بقاى                       
ارتجاع اسالمى و ميداندار                
شدن نيروهاى فوق ارتجاعى          

مخالفت با   .  ناسيوناليستى است  
تبليغات جنگى و پروژه جنگ         
نظامى باید با تشدید مبارزه                
براى سرنگونى جمهورى                 

چه .  اسالمى گره بخورد              
نيروهائى که از سر مخالفت با        
جمهورى اسالمى بر طبل                  
جنگ ميکوبند و چه جریاناتى         
که از سرمخالفت با جنگ به             
دامن جمهورى اسالمى ميخزند     
و یا صلح بين تروریستها را              

 همه مخالفان       ،موعظه ميکنند   
شناسنامه دار عمل انقالبى                 
کارگران و محرومان عليه                

 . جمهورى اسالمى اند

 

سياست مستقل کمونيسم                       
کارگرى و اردوى آزادیخواهى     
در ایران تنها ميتواند یک                    
سياست فعال و انقالبى عليه کل      
اردوى ارتجاع سرمایه دارى و     

ما عليه جنگ    .  تروریستى باشد 
ارتجاعى تروریستها هستيم و         
آنرا محکوم ميکنيم اما به همان       
اندازه مخالف صلح و سازش           
بين تروریستها و بقاى وضع            

مخالفت ما با       .  موجود هستيم   
تهاجم نظامى نه ازسر مخالفت       

 نه از سر مبصر     ،با نفس جنگ  
صلح بين نيروهاى ارتجاع؛             
بلکه بدليل تاثيرات مخرب و            
بالفصل و دراز مدت بمبارانها       

٢٢٩شماره   
و تبدیل جنگ فرضى به یک جنگ          

 بدليل    ،بزرگ و غير قابل کنترل            
ميداندار شدن جریانات ارتجاعى و         

 بدليل قيچى شدن مردم        ،ضد جامعه 
 و بدليل               ،از صحنه سياست              

عقبگردهاى شدیدى است که به                  
صدها ميليون انسان در منطقه و                

ما در حال        .  جهان تحميل ميکند       
حاضر در شرایط جنگ با جمهورى      
اسالمى و ارتجاع بين المللى                         

جنگ ما  .  سرمایه دارى قرار داریم     
و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه                
ایران با جمهورى اسالمى تمام نشده       

جنگ طبقه کارگر و                      .  است
 جنبش ضد                ،محرومان جهان       

.  تازه اوج گرفته است         ،کاپيتاليستى
سياست ما برگشت به وضع پيشين           

 بلکه تغيير اوضاع موجود            ،نيست
ما عليه هر جنگى نيستيم و             .  است

براى سازماندهى جنگ انقالبى عليه     
جمهورى اسالمى و سيستم کنونى            

. سرمایه دارى تالش ميکنيم                   
سياست پایه اى ما در دوران                    
جنگ تغيير نميکند بلکه شرایط            

 . کار ما عوض ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در       
تقابل با تهدیدات جنگى و فضاى           
ارتجاعى کنونى و در تقابل با                 
تحرکات ارتجاعى تر شاخه هاى         

 بر  ،متفرقه اپوزیسيون بورژوائى   
گسترش مبارزه آزادیخواهانه و           
انقالبى براى سرنگونى جمهورى      
اسالمى و براى به شکست                        
کشاندن دورنماى ميليتاریستى و          
نظم نوینى آمریکا و متحدینش                

"تالش ميکند   عليه جنگ، عليه      . 
جمهوری اسالمی، برای آزادى،        

فشرده "!  برابری و رفاه همگان        
سياست حزب در دوره کنونى                

 . *است



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ٢٠٠٧ دسامبر    ٢بيانيه زیر مصوب دفتر سياسى حزب در مورخه                
دوره اى که مانند امروز تهدیدات             .   است  ١٣٨۶ آذر      ١١برابر با     

اگرچه .  جنگى دولت آمریکا و جمهورى اسالمى افزایش یافته بود                   
بحران اقتصادى جهانى و موج خيزشهاى توده اى و انقالبى موقعيت                

 اما  ،نيروهاى درگير تروریستى را در قياس با گذشته تغيير داده است             
 ارزیابى از اهداف نيروهاى درگير          ،اصول اعالم شده در این بيانيه         

 سياست و موقعيت اپوزیسيون بورژوائى در قبال جنگ و            ،تروریستى
 و همينطور روش برخورد کمونيسم کارگرى به                   ،تحریم اقتصادى  

چنين بحرانهائى و پراتيکى که در مقابل طبقه کارگر و بشریت متمدن               
 نه فقط با گذشت چند سال هنوز قویا معتبراند بلکه خط                   ،قرار ميدهد 

مشى سياسى امروز ما در قبال این تهدیدات جنگى نيز بر همين                             
امروز که شاهد تشدید       .  اصول و جهتگيریهاى سياسى استوار است           

 مجددا  ،تحریمهاى اقتصادى و دور جدیدى از پروپاگاند جنگى هستيم            
 .سردبير. این بيانيه را منتشر ميکنيم

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  جنگ، جامعه و قدرت سياسی،کمونيسم کارگری

بحران و جنگ تروریستی امروز ریشه در جدالهای به فرجام                        -١
طرفين این   .  نرسيده دنيای پس از جنگ سرد دارد و ادامه آنست                       

تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف سياسی و منافع اقتصادی خود را                     
آمریکا با قلدرى ميليتاریستى برای تحکيم هژمونی خود          .  دنبال ميکنند 

. تالش ميکند  "  رهبری بالمنازع آمریکا در جهان       "و کسب موقعيت      
 ،کشمکش آمریکا و متحدینش با رژیم اسالمى برسر پرونده هسته اى              

عليه " نه سياستى اصولی         ،"صلح و امنيت جهانى      "نه جدالى برسر       
 بلکه تالشى براى تحميل توازن قواى جدیدى به اسالم                      ،"تروریسم

یک رکن مهم این سياست      .  سياسى در منطقه و در سطح جهانى است          
تقویت و تکيه بر جناحهاى طرفدار سازش در جنبش اسالم سياسى                     

در طرف دیگر اسالم سياسى با توسل به سياست تروریسم کور             .  است
ميکوشد به پرچمدار انزجار مردم خاورميانه از تحقير تاریخى جهان              

این نيرو بدنبال افول و شکست           .  عرب و مسئله فلسطين تبدیل شود          
ناسيوناليسم ميليتانت عرب تالش دارد به سخنگو و پرچمدار                                  

آمریکا حتی اگر وارد جنگ با جمهوری      . بورژوازى منطقه تبدیل شود 
اسالمی شود هدفش در حال حاضر نه سرنگونی رژیم اسالمی بلکه                  

جنگ آمریکا در عراق منجر به تقویت        .  تضعيف و مطيع کردن آنست    
. و گسترش دامنه نفوذ و قدرت رژیم اسالمی در منطقه  شده است                        

رژیم اسالمی دستيابى به سالح هسته اى و سازماندهی جنبش اسالمی             
در منطقه را به استراتژی بقاء حکومت خود و تبدیل شدن به قدرت                     

در جدال با آمریکا جمهوری اسالمی             .  منطقه اى تبدیل کرده است         
تقابل نظامی احتمالى این دو نيرو      .  دستيابی به این هدف را دنبال ميکند   

یکی از خطرناک ترین و در عين حال تعيين کننده ترین جبهه های                      
این ادامه جدال دو اردوى            .  نبرد دو قطب تروریستی جهان است             

تروریسم بين المللى است که برمتن رقابتها و تجدید تعریف حوزه نفوذ             
بخشهاى مختلف بورژوازى در سطح بين المللى و منطقه خاورميانه                

 . در جریان است
 

دیپلماسى، مذاکره، تبليغات، تهدیدات جنگی، حمله نظامی و                      -٢ 
آمریکا در این تقابل از       .  جنگ بخشى از کشمکش این دو قطب است           

اهرمهای تحریم اقتصادى و اعمال فشار دیپلماتيک و تهدید روزافزون          
تحریم اقتصادى یک سالح کشتار جمعى          .  ميليتاریستى استفاده ميکند   

است که جامعه ایران را به فقر و فالکت و استيصال سياسى ميراند و                 
هر نوع حمله نظامى،      .  فقط به تحکيم ارتجاع و اختناق خدمت ميکند           

٢٢٩شماره   

محدود یا گسترده، توسط آمریکا و           
 منطقه را به آتش ميکشد و        ،اسرائيل

اسالم سياسى و تروریسم اسالمى را      
به یک نيروى افسار گسيخته تبدیل          

مصائب انسانى و اجتماعى و     .  ميکند
سياسی و محيط زیستی این حمله               
نظامى دهشتناک و غيرقابل مقایسه        
با تجارب و تراژدیهاى تاکنونى                 

نسلها از مردم در منطقه     .  خواهد بود 
و جهان باید تاوان مصائب این                    

 . جنگ ارتجاعی را بپردازند
 

جنگ، نيروهای سياسی                    -٣
اپوزیسيون جمهوری اسالمی را              

برخی از این      .  متحول خواهد کرد     
نيروها نامشان در ليست قربانيان             

این .  سياسی جنگ ثبت خواهد شد          
تغيير و تحول از هم اکنون آغاز                 

 : شده است

 

ناسيوناليسم، چه عظمت طلب      :  الف
و چه قومی، در مقابل مردم و کنار           
آمریکا و جمهوری اسالمی در حال        

بستر اصلی جریان . صف کشيدن اند 
ناسيوناليسم پرو غرب از هم اکنون         

مقابله با تجزیه و دفاع        "زیر پرچم    
، برای قرار         "از تماميت ارضی        

گرفتن در کنار جمهوری اسالمی             
. اعالم آمادگی کرده است                               

ناسيوناليسم قوم پرست در این جدال       
 .متحد و ابزار جنگی آمریکاست

      

 –بخشهای مختلف جنبش ملی          :  ب
اسالمی نيز در همسویی و حمایت            

. از رژیم اسالمی بسيج شده اند                   
بخشهایی از این جنبش اکنون                       

شده "  صلح و حقوق بشر    "پرچمدار  
هدف این نيروها تقویت                    .  اند

و طرفدار        "  معتدل"جناحهای        
. مصالحه در رژیم اسالمی است              

اسالمی   -بخشهای دیگر جنبش ملی      
دفاع از  "و  "  جنبش صلح "با شعار    

، عمال کنار    "ميهن در مقابل اجانب     
. جمهوری اسالمی قرار گرفته اند           

در جنبش ملى اسالمى مجاهدین یک     
استثنا است که کنار ارتش آمریکا             

مجاهدین و جریانات     .  ایستاده است  

دست ساز قومى، نقش کنترا و               
یونيتا و زائده های ارابه جنگی              

 . آمریکا را ایفا ميکنند
 

جنبش کمونيسم کارگری             :  ج
برخالف نيروهای متعدد کمپ              
راست، هيچ نوع همسوئی با                   

. هيچکدام از طرفين جنگ ندارد         
تنها همسوئی ما با انقالب                           
کارگری و منافع و مصالح آزادی       

سرنگونی رژیم      .  جامعه است     
اسالمی و به شکست کشاندن                  
دورنمای نظم نوینی آمریکا ارکان     
استراتژی کمونيسم کارگری                  

یک وظيفه مهم جنبش               .  است
کمونيسم کارگرى و حزب ما در          
این بحران مقابله با سياست دفاع          
از اردوهاى تروریست و جنگ            
طلب و افشاى ماهيت ضد                         
اجتماعى و ضد مردمى این                     

 .نيروها به جامعه است
      

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۴
در هر شرایطی برای سرنگونی          
جمهوری اسالمی، تصرف قدرت     
سياسی و برقراری فوری یک               

. جامعه کمونيستی مبارزه ميکند         
هدف ما نابودی جامعه طبقاتی              
سرمایه داری و برقراری یک               
جامعه آزاد و مرفه و انسانی                    

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری در عين حال در قبال هر       
وضعيت و سياستی که                                 
واپسگرائی فکری و فرهنگی و           
تعصب مذهبی و قومی را به                   
جامعه تحميل کند، قاطعانه                       

شرایط جنگی     .  ایستادگی ميکند    
تغييری در ارکان استراتژی                   
جنبش ما ایجاد نميکند بلکه شرایط  
مبارزه براى تحقق اهداف ما را            

ما سياستهاى        .  تغيير ميدهد       
ارتجاعى ميليتاریستى و                            
تروریستى آمریکا و متحدینش              
عليه مردم در ایران و عراق و               
فلسطين و کشورهای منطقه را              

ما سياست    .  قویا محکوم ميکنيم      
تحریم اقتصادی را یک مجازات         
جمعی مردم ایران و استفاده از              

. یک سالح کشتار جمعی ميدانيم         
ما این سياست ضد بشری و                      
مدافعانش را محکوم و برای لغو          

. فوری این تحریمها تالش ميکنيم       
ما هرگونه حمله نظامی به ایران          
و تهدیدات جنگی عليه مردم را             

ما تالشهای   .  قویا محکوم ميکنيم     
۴صفحه آمریکا و               



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و نهادهای دست راستی برای راه        
اندازی و سازماندهی جریانات              
فرقه ای و ارتشهای دست ساز و           
دامن زدن به نفرت و شکاف                     
قومی و ملی را قاطعانه محکوم             

کمونيسم کارگری در            .  ميکنيم
مقابل این جریانات فرقه ای و                  
تروریست و قوم پرست از امنيت         
مردم و مدنيت جامعه قاطعانه                 

ما هر گونه همسوئی      .  دفاع ميکند 
جریانات اپوزیسيون با رژیم                   
اسالمی و آمریکا را دشمنى با                 
طبقه کارگر و اهداف                                     

. آزادیخواهانه مردم ایران ميدانيم       
ما مخالف دستيابى جمهورى                   

. اسالمى به سالح اتمى هستيم                 
کمونيسم کارگرى مدافع خلع سالح     
عمومى و یک دنياى بدون سالح           

ما براى بسيج        .  هسته اى است       
بشریت متمدن و جنبشهاى برابرى     
طلب و انساندوست در دفاع از               
روندهاى پيشرو و سکوالر و                  

 .آزادیخواهانه تالش ميکنيم

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگری        -۵
مخالفت با جنگ را به سرنگونی           

. جمهوری اسالمی گره ميزند                
معنی عملی و فوری این امر،                  
هوشيار بودن در مقابل تبليغات             
ناسيوناليستی و ارتجاعی است که       
فراخوانشان دفاع از رژیم اسالمی      

خطرناک ترین سياست           .  است
برای مردم ایران در قبال این                   
بحران، سياست صبر و انتظار و          
گره زدن سرنوشت و آینده خود به        

تشدید .  دولتهای جنگ طلب است       
مبارزه مردم براى سرنگونى                 
حکومت اسالمى تنها راه اصولی        

. برای مقابله با این سياستها است          
گسترش مبارزه براى آزادیهاى            

 ، بر عليه فقر و فالکت              ،سياسى
 بر عليه       ،برعليه آپارتاید جنسى      

سياستهاى ميليتاریستى، برعليه            
تروریسم اسالمى ميتواند بسرعت      
صحنه سياست در ایران و منطقه         

مردم ایران       .  را عوض کند            
ميتوانند پيشاپيش مردم پيشرو                
جهان در مقابله با تروریسم و                   
ميليتاریسم در تمام اشکال آن قرار       

 

  ،کمونيسم کارگری
 ...جنگ، جامعه و قدرت سياسی 

"گيرند عليه جنگ، عليه             . 
 برای آزادی   ؛جمهوری اسالمی 

این "!  و برابرى و رفاه همگان     
خط مشی و فشرده سياستی                
است که ميتواند اردوی آزادی        
و برابری و سوسياليسم را در          
صفی مستقل و پيشرو در این           
جدال نمایندگى کند و بميدان              

 . بکشد

 

همراه با بمبهای آمریکا،            -۶
رژیم اسالمی به بهانه جنگ و         
شرایط فوق العاده خواهد                    
کوشيد مبارزات سرنگونی               
طلبانه توده های مردم را قيچی       

شرایط "ميکوشد به بهانه       .  کند
دفاع از ایران          "و     "  جنگی
در .  مردم را بکوبد     "  اسالمی

اسالمی   -این جنگ جنبش ملی      
در همسویی با رژیم اسالمی            

مصائب .  عمل خواهد کرد           
جنگ را توجيه و به مردم                   

" مبارزه برای صلح         "وعده     
بهمراه جمهوری اسالمی را             

اساس سياست       .  خواهد داد      
کمونيسم کارگری در این                    
شرایط بسيج و سازماندهی                
مقابله توده ای مردم برای                   

٢٢٩شماره   
سرنگونی رژیم اسالمی و ختم                   

کمونيسم .  فوری جنگ است                
کارگرى ميتواند و باید در مقام                    
رهبر مقاومت توده ای طبقه کارگر         
و مردم در مقابل رژیم و جریانات            

. باند سياهی و تروریست قرار گيرد       
کمونيسم کارگری در این دوران باید      
در راس سازماندهی شبکه ها و                 
نهادها و ارگانهای مختلف مردم                
برای تامين امنيت خود در محالت و    
مناطق و کارخانه ها و همينطور               
ایجاد سازمان نظارت و کنترل                   
مستقل مردم بر توزیع نيازهای پایه         

اردوی آزادی  .  ای جامعه قرار گيرد   
و برابری باید در این دوران تعيين           
کننده بتوانند با خارج کردن قدرت            
از کنترل رژیم اسالمی سنگرها و            

. مناطق آزاد و ایمن ایجاد کند                      
سازماندهی یک جنبش مقاومت                 

انقالبی و توده ای برای تصرف           
هر بخشی از قدرت، دفاع از                   
جامعه در مقابل جمهوری اسالمی     
و تروریستهاى متفرقه، در                      
سطوح سياسی و نظامی، وجه               
مشخصه یک سياست فعال                       
کمونيستی برای سرنگونی                      
جمهورى اسالمى در دوران                   

 .جنگ است

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
برای بميدان کشيدن بشریت                    
متمدن عليه اردوهای تروریستی        
و در دفاع از مبارزات مردم                   

کمونيسم .  ایران تالش ميکند            
کارگرى باید در صف مقدم این             
جدال در ایران و جهان قرار گيرد       
و به سخنگویان و رهبران جنبش         
مقابله با سياستهاى ارتجاعى و              
ميليتاریستى آمریکا و متحدینش و      
تروریسم اسالمى و جمهورى                

 . اسالمى تبدیل شود

      

عليه جنگ، عليه جمهوری "
اسالمی، برای آزادى، برابری و 

 !" رفاه همگان
 

نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به 
 ! تروريسم اسالمى

 

 ! زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 ١٣٨۶ آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢

 

 

سرنگون باد 
 سرمايه دارى

 
زنده باد 
!سوسياليسم  

 

اساس سياست کمونيسم کارگری در اين شرايط بسيج و                                  
سازماندهی مقابله توده ای مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی و           

کمونيسم کارگرى ميتواند و بايد در مقام          .  ختم فوری جنگ است    
رهبر مقاومت توده ای طبقه کارگر و مردم در مقابل رژيم و                          

کمونيسم کارگری در . جريانات باند سياهی و تروريست قرار گيرد 
اين دوران بايد در راس سازماندهی شبکه ها و نهادها و                                 
ارگانهای مختلف مردم برای تامين امنيت خود در محالت و                          
مناطق و کارخانه ها و همينطور ايجاد سازمان نظارت و کنترل                 

اردوی .  مستقل مردم بر توزيع نيازهای پايه ای جامعه قرار گيرد           
آزادی و برابری بايد در اين دوران تعيين کننده بتوانند با خارج                  
کردن قدرت از کنترل رژيم اسالمی سنگرها و مناطق آزاد و ايمن            

سازماندهی يک جنبش مقاومت انقالبی و توده ای                  .  ايجاد کند  
برای تصرف هر بخشی از قدرت، دفاع از جامعه در مقابل                             
جمهوری اسالمی و تروريستهاى متفرقه، در سطوح سياسی و               
نظامی، وجه مشخصه يک سياست فعال کمونيستی برای                               

 .سرنگونی جمهورى اسالمى در دوران جنگ است



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سخنگویان و        :يک دنيای بهتر       
رسانه های اسرائيل مدعی اند که         
بمنظور جلوگيری از دستيابی                
رژیم اسالمی به سالحهای اتمی            
باید تاسيسات هسته ای رژیم را              

 راه   ،مورد حمله نظامی قرار داد        
این ادعاها چه         !  دیگری نيست    

 واقعيتی را بيان ميکنند؟ 

 

 این ادعاها گوشه           :علی جوادی   
هایی از سياست برخی محافل نوع      

را در غرب بيان      "  جنگ سردی "
. بيانگر واقعيتی نيستند         .  ميکنند

تبليغات سياسی یک قطب                          
تروریستی عليه قطب تروریسم            
اسالمی و رژیم اسالمی بمثابه                
ستون فقرات این جنبش ارتجاعی        

واقعيت این است    .  و آدمکش است   
که هيات حاکمه اسرائيل به چنين          

کل .  تبليغات و فضایی نياز دارد         
استراتژی سياسی هيات حاکمه              
اسرائيل مبتنی بر حفظ تخاصم و           
کشمکش در خاورميانه استوار              

این دولت نيازمند وجود            .  است
فضای جنگی برای توجيه موقعيت     

ارتش .  تا دندان مسلح خود است          
اسرائيل یکی از پنج قویترین                   

همانقدر که    .  ارتشهای دنيا است      
رژیم اسالمی بر زخم مردم                      
ستمدیده فلسطين سرمایه گذاری           
سياسی کرده و این ستم دیرینه را          
دستاویزی برای حقانيت بخشيدن         
به بقای خونين خود تبدیل کرده               

 به همان ميزان هم هيات               ،است
حاکمه اسرائيل به جنگ و تخاصم       
و کشمکش برای تداوم موقعيت             

 .سياسی خود نيازمند است

  

آیا راه دیگری نيست؟ پاسخ مسلما        
اتفاقا آنچه که این            .  منفی است   

در "  راه حل   "محافل به عنوان          
نابودی سالحهای هسته ای رژیم          
اسالمی مطرح ميکنند نه تنها                  
منجر به نابودی پروژه هسته ای           
رژیم اسالمی نخواهد شد بلکه بنا          
به ادعای بسياری از کارشناسان          

 

 کمونيسم کارگری و تشديد تخاصمات  
 ميان دو قطب تروريستی جهان معاصر

 پاسخی به چند سئوال

نظامی و امنيتی خودشان تنها          
ميتواند وقفه کوتاهی در پروسه     
تالشهای هسته ای رژیم                       

بعالوه حتی  .  اسالمی ایجاد کند   
 ،اگر راه حل دیگری هم نبود           

این جریانات محق نيستند که             
جنگ خودشان با قطب دیگر            
تروریسم معاصر را بعنوان             

انساندوستانه برای    "  راه حل   "
خلع سالح یک رژیم اتمی                  

کسانی که    .  دیگر قلمداد کنند      
خود با سالحهای اتمی شان               
ميتوانند کره زمين را بارها               

 مجاز نيستند از             ،نابود کنند    
در این مورد           "  راه حلی     "

این سياست یک     .  صحبت کنند  
قطب مجهز به سالح اتمی در          
مقابله با قطب متخاصم است             
که درصدد دستيابی به سالح            

ذره ای حقانيت        .  اتمی است   
سياسی در این تقابل وجود                  

 .ندارد

 

 در طرف        :يک دنيای بهتر       
مقابل سخنگویان رژیم اسالمی      
مدعی اند که پروژه ای برای            
دستيابی به سالحهای اتمی                 

بعضا مدعی اند که             .  ندارند
داشتن سالحهای اتمی    "  اسالم"

واقعيت .  را منع کرده است            
چيست؟ به این تبليغات و کال            
تالشهای هسته ای رژیم                       
 اسالمی چگونه باید نگریست؟ 

 

تماما دروغ      :  علی جوادی      
اسالم و کال مذهب را      .  ميگویند

. از دروغ نميتوان جدا کرد               
تمام شواهد و قرائن حاکی از            
آن است که رژیم اسالمی در             
صدد دستيابی به سالح اتمی             

هدفش از غنی سازی           .  است
اورانيوم تامين سوخت الزم             
برای نيروگاههای هسته ای با         

در .  مصارف خانگی نيست         
. صد غنی سازی اورانيوم است    

تعداد سانترفيوژهایی که به کار     

٢٢٩شماره   

 همگی نشان دهنده           ،انداخته است   
پروژه این رژیم برای دستيابی به             

بعالوه این تالشها    .  سالح اتمی است   
را در کنار سایر تالشهای رژیم در          
گسترش امکانات موشکی اش قرار        

 تصویر کامل تری بدست می         ،دهيد
این رژیم به دنبال ایجاد بمب             .  آید

هسته ای و امکانات موشکی برای           
پرتاب بمب اتمی به مراکز قطب               

 . مقابل است
 

رژیم اسالمی در صدد دستيابی به            
دستيابی به این      .  سالح اتمی است     

سالحها را راهی برای تضمين                   
جلوگيری از حمله نظامی و خطر             
سرنگونی توسط آمریکا و متحدین          

به دنبال همان   .  اش بحساب می آورد   
راهی است که هيات حاکمه کره                 

یک رکن بقای خود را     . شمالی پيمود 
در سالح اتمی کشتار دسته جمعی            

حکومت  "،مضحک است .  می بينند 
بر روی زمين نيازمند امکان        "  خدا

انفجار ذرات اتمی برای بقاء                        
اما اشتباه  .  حکومت کثيف خود است    

شيشه عمرشان در دست           .  ميکنند
توده های مردمی است که حکم به             

دیر و یا      .  سرنگونی شان داده اند        
زود این حکم به اجرا در خواهد                  

 .آمد
 

 مستقل از              :يک دنيای بهتر              
 ،سياستهای دول غربی و تبليغاتشان      

باالخره با تالشهای هسته ای رژیم           
اسالمی چگونه باید برخورد کرد؟           
برخی ميگویند مگر چه ایرادی دارد      
که تاسيسات هسته ای رژیم اسالمی        

قرار "  هوشمندانه"را مورد حمله          
 داد و نابود کرد؟ 

 

" هوشمندانه" حمله         :علی جوادی    
این اراجيف را نباید باور            .  نداریم
این گوشه ای از تبليغات                  .  کرد

مبلغين سياستهای دولت اسرائيل و          
برخی محافل راست در آمریکا                  

فهيم "استراتژیستهای نظامی     .  است
تصویر دیگری ارائه              "  ترشان

برای حمله نظامی به             .  ميدهند
تاسيسات هسته ای رژیم اسالمی         
باید ابتدائا بسياری از مراکز                   
نظامی و پدافند و مخابراتی رژیم        

. اسالمی را مورد حمله قرار دهند      
باید ابتدائا قدرت عکس العمل                
نظامی متقابل را از رژیم اسالمی       
سلب کنند تا بتوانند مراکز هسته           
ای اش را مورد تعرض همه                   

باید بتوانند     .  جانبه قرار دهند         
قدرت واکنش هوایی و زمينی و           
دریایی رژیم اسالمی را نابود                

پيشبرد چنين پروژه ای              .  کنند
مستلزم یک تهاجم همه جانبه                  

این اقدامات اساسا      .  نظامی است  
به معنای ورود به یک جنگ همه        

  .جانبه است
 

بعالوه حمله به تاسيسات هسته ای       
و نظامی رژیم اسالمی منجر به            
یک فاجعه عظيم انسانی و سياسی       

. در ایران و منطقه خواهد شد                 
ابعاد چنين فاجعه ای بسيار وخيم          
تر از آن است که مدافعين چنين             

چنين .  طرحهایی مطرح ميکنند       
اقدامی عمال چاشنی یک جنگ و         
تقابل جدی و سرنوشت ساز در             
جدال این قطبهای تروریستی                 

قربانيان چنين جنگی     .  خواهد بود  
مردم بيگناه و بشریت متمدن                   

 .است
  

مساله اساسی این است که حمله            
به تاسيسات هسته ای دارای                    
پيامدهای سياسی و اجتماعی و              
انسانی متعددی است که این اقدام         

نظامی "  ساده"را از یک حمله           
تلفات انسانی و         .  متمایز ميکند    

 پی آمدهای          ،جانی این واقعه         
سياسی و اجتماعی آن در تحرک         
بخشيدن به تحرک جریانات                    
راست و افراطی ناسيوناليسم و             
قوم پرست و مافيایی و ضد                      

 گسترش سياست قلدری           ،جامعه
۶صفحه نظامی و               



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زورگویی و باالخره زمينه ساز            
شدن تعرض وحشيانه تر رژیم به         
اعتراضات اجتماعی و مبارزات         
مردم و کل عقب گردی که بر                   
مبارزات اجتماعی در سطح                    
جامعه ایران و جهان تحميل                      

 از جمله مسائلی               ،خواهد کرد    
هستند که موجب تقابل ما با چنين          

 .سياست و اقدام نظامی ميشوند

  

می پرسيد با تالشهای هسته ای               
رژیم اسالمی چه باید کرد؟ باید              
پرسيد با کل سالحهای اتمی جهان        
معاصر و همچنين تالشهای اتمی         
رژیم اسالمی چه باید کرد؟ پاسخ          

ما خواهان      .  ما روشن است           
برچيدن تمام سالحهای اتمی در             

ما خواهان منع   .  سطح جهان هستيم  
گسترش سالحهای اتمی در سطح        

جنبش خلع سالح        .  جهان هستيم   
اتمی پاسخ ما به چنين تالشهایی             

ما همانقدر که مخالف تسليح     .  است
اتمی رژیم اسالمی هستيم به همان       
اندازه هم خواهان برچيدن                         
زرادخانه آمریکا و اسرائيل و                
چين و روسيه و انگليس و فرانسه         

پاسخ ما یک جنبش       .  هستيم...  و   
مترقی در مقابله با کل این                           
وضعيت و برای نابودی تمام                   
سالحهای کشتار دسته جمعی                  

 .است

    

 آیا کماکان بر این     :يک دنيای بهتر 
ارزیابی هستيد که احتمال حمله             
نظامی اسرائيل و آمریکا به                      
تاسيسات رژیم اسالمی محدود               

 چه ارزیابی ای       ،است؟ اگر آری    
از این تبليغات جنگی و فضای                
ایجاد شده دارید؟ آیا به دنبال ایجاد        

کردن "  ليبيایی"فضای الزم برای     
 تحوالت ایران هستند؟ 

 

ارزیابی ها در این       :  علی جوادی  
" کماکان"زمينه متفاوتند اما من            

بر این باورم که احتمال حمله                   
نظامی اسرائيل و آمریکا به ایران        

چنين .  در این شرایط محدود است      
اما در عين   .  احتمالی را رد نميکنم   

 

 کمونيسم کارگری و تشديد تخاصمات 
 ...ميان دو قطب تروريستی جهان معاصر 

حال نقش حماقت و                                  
ماجراجویی در تاریخ را نيز            

 .انکار نميکنم

  

فکر ميکنم که هدف این                        
تبليغات و فضای سياسی اعمال     
فشار سياسی و اقتصادی بيشتر      

یک .  بر رژیم اسالمی است          
نتيجه این تبليغات سوق دادن            
کشورهای اروپایی به اعمال           
سياست تحریم اقتصادی                      

برای پی     .  گسترده تر است        
بردن به اهداف واقعی و                       

این تبليغات باید به      "  مشخص"
فضای ایجاد شده در منطقه و           

. تحوالت جاری اشاره کرد              
آمریکا برخی از ستونهای                 
قدرت خود را در منطقه در               
پس خيزش توده های مردم در         

. مصر و تونس از دست داد              
این تحوالت قدرت مانور و               
تاثير گذاری این دول را بر                
تحوالت منطقه محدود تر کرده      

به این واقعيت باید                .  است
خروج نيروی نظامی و                        
عملياتی آمریکا از عراق را هم      

بمنظور محدود     .  اضافه کرد    
کردن قدرت مانور رژیم                     
اسالمی در چنين شرایطی و             
مشخصا در عراق باید این                 
رژیم را تحت فشار همه جانبه         

اگر دقت کنيد   .  ای قرار ميدادند  
این تبليغات درست بعد از                   
هشدار آمریکا به رژیم اسالمی      
در مورد تحرک در عراق پس        
از خروج نيروهای نظامی                

اهداف .  آمریکا باال گرفت           
مقطعی و مشخص این فضا را        

. باید در این راستا بررسی کرد      
در عين حال باید در نظر                     
داشت که این فضا سازیها                   
گوشه ای از تقابل دراز مدت            
دو قطب تروریستی جهان                  

 .است

 

 آیا کال هر         :يک دنيای بهتر     
حمله نظامی را رد ميکنيد؟ چه       
ارزیابی ای از حمله نظامی              

 دارید؟ " بشر دوستانه"

٢٢٩شماره   
حمله " در مورد هر          :علی جوادی  

باید بطور مشخص صحبت     "  نظامی
احکام کلی ویژگيهای شرایط        .  کرد

اما آنچه که        .  را منعکس نميکنند       
بطور کلی ميتوان گفت این است که         
ما مخالف سياست قلدری و                            
نظاميگيری دول سرمایه داری                  

ما مخالف هر نوع          .  غرب هستيم   
عمليات تروریستی و نظامی این               

عمليات نظامی اقدامی   .  چنينی هستيم 
مجزا و ایزوله از سياستهای حاکم و        

نميتوان این     .  پيشبرنده آن نيستند        
عمليات را مستقل از سياست ناظر           

یک رکن    .  بر آنها قضاوت کرد           
آرایش سياسی جهان سرمایه داری          
حاضر اتکا بر ميليتاریسم و قلدری          

مخارج هنگفتی        .  نظامی است       
صرف حفظ این ماشين نظامی و               

چنين دستگاهی را    .  آدمکشی ميشود 
" بشر دوستانه "برای انجام عمليات      

حمله نظامی بشر     .  ایجاد نکرده اند    
دوستانه اساسا تالشی برای                           
مشروعيت بخشيدن به سياست                   
نظامی این قطب در اذهان توده های       

تبليغاتی که برخی      .  معترض است  
رسانه های دولتی جهان غرب در            
این زمينه براه انداخته اند را باید                
تالشی برای توجيه حمله نظامی و           
مشروعيت بخشيدن به آن قلمداد                

 .کرد

 

 جنبش کمونيسم       :يک دنيای بهتر      
کارگری چه موضعی در قبال حمله        
نظامی باید اتخاذ کند؟ چگونه                       
ميتوان و باید با حمله نظامی                          
احتمالی مقابله کرد؟ استراتژی                  
عمومی ما چه ویژگيهایی در چنين          

 شرایطی بخود ميگيرد؟

 

 ما مخالف حمله                 :علی جوادی     
ما معتقدیم در عين        .  نظامی هستيم  

حال که مبارزه برای سرنگونی                 
رژیم اسالمی را باید تشدید کرد در          
عين حال هم باید برای درهم                         
شکستن سياست ميليتاریسم و قلدری      

این مساله یکی    .  نظامی مبارزه کرد   
از مهمترین حلقه های سياسی                      
استراتژی کمونيسم کارگری در                

استراتژی ما   .  چنين شرایطی است     
و چه در       "  صلح"چه در شرایط         

ما .  تغييری نميکند  "  جنگ"شرایط   
خواهان سرنگونی رژیم اسالمی در      

. پس یک انقالب کارگری هستيم              
شرایط کاری ما را     "  جنگی"شرایط  

سخت تر و پر مخاطره تر ميکند اما        

تغييری در استراتژی عمومی ما         
ما سرنگونی رژیم     .  ایجاد نميکند  

اسالمی را پيش شرط هر تغيير             
انسانی و مترقی در جامعه                        

از نقطه نظر ما یک حلقه       .  ميدانيم
اصلی مقابله با حمله نظامی                     
احتمالی تالش برای سرنگونی             

 .انقالبی رژیم اسالمی است

  

ما در چنين شرایطی باید تالش              
کنيم که به قدرت نظامی قابل                   
مالحظه ای مجهز شویم و چنين           

ما باید   .  قدرتی را سازمان دهيم        
ارتش کارگری و کمونيسم مسلح         

استراتژی عمومی  .  را شکل دهيم   
ما برای خروج از چنين شرایطی        
در عين تالش برای درهم شکستن      
سياست ميليتاریسم آمریکا و                   

 تالش براى                   ،متحدین اش         
 خارج    ،سرنگونی رژیم اسالمی      

کردن قدرت از چنگ رژیم                      
اسالمی و شکل دادن به قدرت               
توده ای و شورایی در هر گوشه           

 ،جنگ را .  ای و تمام جامعه است     
 باید با              ،در صورت وقوع             

سرنگونی رژیم اسالمی و شکل          
گيری قدرت کارگری و کمونيسم        

 .پایان داد

  

 از هم اکنون ما       :يک دنيای بهتر   
شاهد تالشهایی در شکل گيری             

از جنس       "  ائتالفی"جریانات       
در ليبی و           "  شورای موقت     "
به .  در عراق هستيم  "  کنگره ملی "

این تالشها چگونه باید برخورد            
 کرد؟ 

 

 این تالشها را باید          :علی جوادی  
هدف این    .  افشاء و ایزوله کرد         

تالشها حقنه کردن حکومتی                    
ارتجاعی و دست راستی بر مردم       

این .  و از باالی سر آنهاست                 
اقدامات گوشه ای از تالش غرب        
و محافل دست راستی و قوم                     
پرست و مرتجع برای شکل دادن        
به تحوالت آتی و سوار شدن بر             

این جریانات  .  تالشهای مردم است  
به دنبال ایجاد ملغمه ای ارتجاعی       
و پرو غربی هستند که بتوانند به           
آن مشروعيتی در اذهان توده های      

ما نمونه چنين            .  مردم بدهند     
تالشهای ارتجاعی را در                           

. افغانستان و عراق و ليبی دیده ایم      
این جریانات    

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نماینده نوعی دیگری از استبداد و استثمار و                     
منتخب .  حاکميت سرمایه بر مقدرات مردم است         

نماینده آزادیخواهی و برابری طلبی      .  مردم نيستند 
. یک ارتجاع دیگر است       .  و انساندوستی نيستند     

حزب اتحاد کمونيسم       .  یک استبداد دیگر است         
. کارگری این تالشها را قاطعانه خنثی خواهد کرد       

قدرت سياسی از آن توده های مردم بپاخواسته                 
است که باید توسط ارگانهای منتخب خودشان                  

حزب اتحاد کمونيسم    .  شکل گرفته و سازمان یابد     
کارگری برای استقرار یک جمهوری                                   
سوسياليستی متشکل از شوراهای مردم مبارزه             

 . * ميکند

 

کمونيسم کارگری و تشديد 
تخاصمات ميان دو قطب 
 ...تروريستی جهان معاصر 

٢٢٩شماره   
 

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

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

. بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                      -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير                  

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی                .  کشيدن آن هستند   
رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                          
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه                  

 . است

 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و                    -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه،       ،اين ارگانها ابزار متحد شدن     .  مردم است 

اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی                         
 در  ،بايد همه جا  .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند           .  است

 . محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

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

 .ارتجاع اسالمی شود

 

شوراها امر اتحاد صفوف     .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند              -۴
.   تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند                         ،کارگران

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده            
کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط           .های مردم را فراهم مياورد    

 . زيست و کار باشند

 

تجربه .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                       -۵
 پايه سازماندهى   ،عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن            

بايد کنترل محالت را از دست       .  حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است         
 .  جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

 !نه به اعدام
ر              ي ي غ ل ت آيا الزم نيست در مورد وساي
ات را                  اي ن ن ج امی اي م آن نظامی که ت

که         ،توليد ميکند  ن  عميقا انديشيد؛ تا اي
م؛           ي آهنگ ستايش در باره جالد سرده
ه از               کدست همان جالدی که با اعدام ي
عدی              راد ب رای اف جنايتکاران؛ جا را ب

 باز ميکند؟                                                                           
 کارل مارکس

 

 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/ 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش حقوق زن یک بخش جدایی       
ناپذیر جنبش عمومی برای آزادی       

همه ما در این        .  و برابری است     
سالن نسبت به وضعيت اسفناک            
زنان در جوامع تحت سلطه مذهب      
آگاهيم؛ زن ستيزی ذاتی مذاهب            

زن ستيزی یک      .  را می شناسيم     
. بخش مهم ایدئولوژی حاکم است        

مبارزه .  مذهب هم همينطور است     
عليه زن ستيزی و نابرابری زنان        
نيازمند یک مبارزه همه جانبه و            
پيگير عليه ایدئولوژی و نظام                 

 .سياسی حاکم است -اقتصادی

 

جنبش های حقوق زن و                               
سوسياليستی بيش از یک قرن                 
است که عليه تبعيض جنسی                     

 مارس  8سنت  .   مبارزه کرده اند   
اما هنوز   .  صد و یک ساله است         

زنان از تبعيض، تحقير، ناامنی،          
خشونت و حتی بردگی رنج                      

چرا؟ چرا بيش از یک             .  ميبرند
قرن مبارزه به برابری زن و مرد         
منتج نشده است؟ این یک سوال              
بسيار مهم است که ما بعنوان                    
فعالين حقوق زن، افراد و سازمان       
های آزادیخواه و برابری طلب               

البته در غرب   .  باید به آن بپردازیم   
دستاوردهای مهمی داشته ایم، اما        
این دستاوردها بهيچوجه کافی                

 .نيست

 

سازمان آزادی زن یک کنفرانس          
 مارس     8بين المللی بمناسبت               

چرا سکوالریسم    " با تم            2009
در سوئد سازمان     "  اساسی است؟  

. کنفرانس بسيار موفق بود          .  داد
 فعال و محقق حقوق زن       20حدود  

از اروپا، خاورميانه و آرژانتين            
. در این کنفرانس سخنرانی کردند       

تمام سخنرانان از نقش مخرب                
مذهب در موقعيت زنان در کشور       
شان صحبت کردند و بر اهميت             
سازمانيابی یک جنبش بين المللی        

. برای سکوالریسم تاکيد گذاشتند         
من در اینجا پيام این کنفرانس را            

 .به شما ميرسانم

 

 راست در مقابل چپ در جنبش سکوالر بين المللی
 

 آذر ماجدی

در افتتاحيه کنفرانس همين                
چند روز    .  سوال مطرح شد       

 مارس     8پيش از کنفرانس              
مقاله ای در مورد رابطه                     

 ساله در   22مادونا با یک پسر      
. روزنامه گاردین خواندم                  

نویسنده، که یک فمينيست                  
است، با هيجان و شعف از این         

"رابطه سخن ميگفت       هميشه : 
در مورد رابطه های رمانتيک       
ستاره های ميانسال مرد                      
موزیک راک با دختران جوان       
ميشنویم، زمان آن رسيده است       

این ."  که در مورد زنان بشنویم    
از .  مهمترین نکته این مقاله بود    

نظر من هر فردی مجاز و                  
مختار است با هر کسی که                  
ميخواهد بخوابد، بشرط آنکه           
این رابطه داوطلبانه باشد و               
هيچيک از طرفين زیر سن               

اما ارتقاء تمایل    .  قانونی نباشند 
مادونا به پسران جوان و                      
همچنين تمایل او برای جلب             
تبليغات بيشتر، به دستاورد               
جنبش حقوق زن، به ریشخند           
گرفتن مبارزه ما برای آزادی          

 .و برابری است

 

مبارزه ما برای بهبود شرایط           
. شهروندان معمولی جهان است   

استثمار اقتصادی، بيحقوقی             
سياسی، ایزوله شدن اجتماعی،     
تحقير فرهنگی، خشونت و                
آزار و سوءاستفاده جنسی                  
مسائل اصلی مورد توجه و               

و باید اضافه     .  فعاليت ما است    
کرد که مذهب بعنوان یک                  
عامل تعيين کننده ایدئولوژی           
حاکم نقش مهمی در بازتوليد و        

در چند  .  تحکيم این شرایط دارد   
سال اخير توجه روزافزونی به      
مقوله سکوالریسم در جنبش            
حقوق زن در سطح جهانی                 

این عالقه    .  بوجود آمده است      
بعنوان واکنشی به رشد جنبش         
های مذهبی و دخالت مذهب در      
زندگی اجتماعی و قانونگذاری     

این وضعيت  .  شکل گرفته است  
چشمان مردم را در سراسر               

٢٢٩شماره   

دنيا نسبت به تاثيرات مخرب مذهب        
 .در زندگی زنان گشوده است

 

 نيز در اولين         2007من در سال         
کنفرانس بين المللی الئيسته در اینجا       

یک روند مهم که در      .  حضور داشتم 
آن مقطع در حال شکل گيری بود،            
اکنون کامال قابل رویت است و ما             
باید آن را در نظر گرفته و به آن                  

جنبش .  واکنش اصولی نشان دهيم        
سکوالر در دهه اخير، بویژه پس از       

 بسيار فعال تر        2001 سپتامبر     11
فرانسه هميشه، بدالیل       .  شده است   

تاریخی، از این نظر از سایر                        
فرانسه .  کشورها متمایز بوده است       

محل تولد سکوالریسم ميليتانت                  
کشورهای دیگر اروپا همواره    .  است

سوئد .  از این نظر عقب بوده اند              
اکنون بطور رسمی یک جامعه                  

بریتانيا، بطور       .  سکوالر است      
نمونه، از این نظر بسيار ضعيف و          

 .خجول است

 

جنبش ها و دستگاه مذهبی در دهه            
 ميالدی قدرت بسياری کسب               90

اسالم سياسی به یک             .  کرده اند    
جنبش بسيار قوی بدل شده است و             
زندگی ميليون ها انسان، بویژه زنان      
را به یک جهنم مسلم بدل کرده                     

در مبارزه عليه جنبش های          .  است
مذهبی و برای سکوالریسم توجه             
اصلی من همواره معطوف به این             

اما در   .  جنبش و اسالم بوده است          
یک سال گذشته با شرکت در چند              
مجمع و کنفرانس سکوالر و مدافع           
حقوق زنان متوجه نقش به یکسان            
مخرب مذاهب کاتوليک، کليسای            
ارتودوکس، مذهب یهود و غيره                

یکی از این مجامع مهم،                  .  شدم
کنفرانس رم در آخر ماه مه بود که            
توسط ابتکار فمينيستی اروپا                        

این کنفرانس     .  سازمان یافته بود        
مملو از شهادت های دردناک از                
وضعيت زنان تحت این مذاهب                  

. خشن، زن ستيز و عقب مانده بود           
 مارس سازمان آزادی         8کنفرانس   

زن نيز این تصویر خفقان آور از              
سرکوب، ستم و تبعيض را تکميل            

 .کرد
 

همراه با قدرت گيری جنبش های        
مذهبی، جنبش سکوالر نيز                     

در .  عرض اندام بارزتری یافت        
ابتدای این دوره، گرایشات                      
مختلف درون این جنبش قابل تميز   

اما در دو سه سال اخير ما       .  نبودند
شاهد جدایی این گرایشات از                  

بنظر من دو          .  یکدیگر هستيم     
گرایش اصلی راست و چپ                     
درون جنبش سکوالر خود را                 

در فرانسه یک     .  متمایز کرده اند    
انشعاب درون جنبش سکوالر               

 2007در سال   .  شکل گرفته است  
یک جنبش سکوالر وجود داشت         
که از نزدیک با هم فعاليت                        
ميکردند و کنفرانس اول را نيز با        

اکنون دو      .  هم سازمان دادند          
جریان با مناسبات کامال خصمانه       

 .وجود دارند
 

سکوالریسم به تنهایی کافی                     
سکوالریسم به تنهایی قادر    .  نيست

تا آنجا که   .  به حل معضالت نيست   
به حقوق زنان مربوط ميشود،               
سکوالریسم یک شرط ضروری        

برای یک     .  ولی ناکافی نيست        
دنيای بهتر، یک دنيای انسانی تر        
و برابر تر ما باید جایگاه خود را          
در جنبش سکوالر تعيين و                        

این مساله بویژه در      .  تعریف کنيم 
شرایط بحران اقتصادی جاری             

 .اهميت بيشتری می یابد
 

ایده های برابری طلبانه یک            -1
ستون محکم جامعه ای است که             
در آن تبعيض و نابرابری جنسی         

 .رخت برمی بندد
 

در شرایط حاکميت جنگ                -2
تروریست ها، ما باید کامال هشيار     

٩صفحه باشيم تا نه             



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نتها در کنار هيچيک از قطب                  
های تروریستی قرار نگيریم،                
بلکه حتی اینطور بنظر هم نرسد           
که ما به یکی از قطب ها نزدیک           

من هميشه هوادار پر و      .  تر هستيم 
پا قرص تشکيل و سازماندهی                
قطب سوم بوده ام، قطب بشریت           
متمدن که نه تنها سکوالر است،            
بلکه دیدگاهی برابری طلبانه دارد       
و ارزش باالیی برای آزادی و                

ما باید یک        .  عدالت قائل است       
جنبش بين الملل سکوالر سازمان        
دهيم که از برابری تمام انسان                 
های صرفنظر از جنسيت، نژاد،          

 .قوميت و مليت دفاع ميکند

 

شاید در ميان ما کسانی هستند که           
با انتخاب باراک حسين اوباما                 
خوشبين شده اند و فکر ميکنند و            
اميدوارند که دنيا مکانی امن تر و         

باید بگویم که من     .  بهتر خواهد شد  
این .  در این خوشبينی سهيم نيستم       

درست است که انتخاب اوباما یک       
بزرگ به بوش و نئو                     "  نه"

کنسرواتيسم بود، اما باید اضافه            
کنم که شاهد تغييرات قابل توجه            

تا آنجا که به          .  ای نخواهيم بود      
جنگ "شرایط بين المللی و به                 

که البته   (برميگردد   "  عليه ترور  
این در حقيقت جنگ تروریست ها       

تغييرات اساسی انجام             )  است
درست است که       .  نخواهد گرفت   

جنگ عليه    "دولت آمریکا ترم            
را از سياست رسمی خود        "  ترور

حذف کرد، اما مساله اینجاست که        
آیا این حرکتی بسوی کاهش                     
واقعی ميليتاریسم و قلدر منشی از        
جانب آمریکا خواهد بود، یا صرفا       
یک بيراهه ای است که در اثر                
شکست سياست های تجاوزگرانه        
اش در قبال دنيا، بویژه در                          
 خاورميانه به آن تحميل شده است؟

 

آمریکا نتوانست در این باصطالح      
پيروز شود و    "  جنگ عليه ترور   "

اگر بخواهد موقعيت ابر قدرتی              
اش را حفظ کند، نيازمند بازبينی           

 

 راست در مقابل چپ 
 ...در جنبش سکوالر بين المللی 

طبقه .  سياست هایش است            
حاکمه آمریکا نيازمند تغيير             

خود است و به     "  ایمج"سيما و    
این منظور کل دستگاه مهندسی      
افکار عمومی را بکار انداخته        

اوباما محصول این             .  است
اوباما بهترین و     .  پروسه است  

مناسب ترین کاندیدای این                  
بازسازی سياست و تغيير سيما       

 .است

 

او دارای برخی ایده آل های              
رفرميستی است، یک آژیتاتور      
و سخنور ماهر است و این                 
تصویر را از خود القاء ميکند          

یکی "که گویی بقول معروف          
او سياه پوستی      ."  از ما است     

است که یکی از اسامی اش                
رویای "او سمبل  . اسالمی است 

افق و رسالت      .  است"  آمریکا
اوباما تغيير سيمای آمریکا در         
سطح بين المللی و آرام کردن           
خشم طبقه کارگر و شهروندان       
معمولی آمریکا در مقابل                    
بحران سرمایه داری و حرص       

 .و آز سرمایه داران است

 

پيام نوروزی اوباما به رژیم             
اسالمی تالشی در این جهت             

جنگ عليه عراق نه تنها         .  بود
یک تراژدی انسانی برای مردم     
عراق بود که این جامعه را                
بورطه ویرانی کامل کشاند و           

 –نفرت و خصومت قومی                 
مذهبی را تشدید کرد، بلکه                 
شکست سياست نظم نوین                   

ائتالف .  جهانی آمریکا نيز بود     
بریتانيا نتوانست        –آمریکا      

هيچيک از اهدافی که از این              
جنگ دنبال ميکرد، بدست                 

این جنگ برای آمریکا        .  آورد
 .قابل ادامه نيست

 

ما باید این روند را تشخيص              
دهيم و به آن واکنش درست               

رژیم اسالمی و        .  نشان دهيم   

٢٢٩شماره   
اسالم سياسی در نتيجه جنگ                       
عراق، حمله به لبنان، تشدید                         
سرکوب فلسطينيان و جنگ غزه               

تراژدی اخير در     .  قوی تر شده اند      
غزه موجبات تقویت حماس و                      

ما، .  اسالميست ها را فراهم کرد            
بعنوان انسان های پيشرو،                             
آزادیخواه، انسان دوست باید جنبش        
مان را با این شرایط جدید وفق دهيم         
و استراتژی مناسب برای برخورد          

 .با آن اتخاذ کنيم

 

اکنون اجازه دهيد به مقوله                             
سکوالریست های راست و چپ                

من آن جریانی را در                .  برگردیم
جنبش سکوالر راست ميخوانم که            
در کنار آمریکا و قطب تروریسم              

این موضع یا     .  دولتی ایستاده است    
از جهت گيری و خط سياسی آنها              
ناشی ميشود، یا از نفرت آنها از                 
اسالم، اسالميست ها و اسالم                       

آنها از درک دیناميسم و             .  سياسی
ارتباط متقابل ميان دو قطب                          

درک نميکنند که    .  تروریسم عاجزند 
این دو قطب یکدیگر را در جنگ              
برای کسب هژمونی بين المللی یا             

آنها نمی   .  منطقه ای تقویت ميکنند       
بينند که این جنگ دنيا را ناامن تر،           

 .بدتر و غيرانسانی تر کرده است

 

آنها بدرجات مختلف از سياست های      
. آمریکا و اسرائيل حمایت ميکنند            

نفرت از حماس، بعنوان یک نيروی      
ارتجاعی، تروریست و ضد زن آنها      
را نسبت به خشونت و جنایات                     
اسرائيل عليه فلسطين کور کرده                

در جنگ اخير در غزه، که            .  است
بيش از هزار نفر، در این ميان                    
چهارصد کودک، کشته شدند، آنها یا      
صریحا از اسرائيل دفاع کردند یا             

. جنایات اسرائيل را توجيه کردند             
 .این دردناک است

 

برای من بویژه موضعگيری رفقای       
آنها به خيال خود . سابقم دردناک بود

بسيار هوشمندانه با توسل به تئوری        
های باصطالح فاضالنه کوشيدند            
جنایات اسرائيل در غزه را توجيه            

ماهيت یک   "اعالم کردند که       .  کنند
جنگ توسط تعداد کشته های هر                

آنها عمال    ."  طرف تعيين نميشود       
دفاعيات ریاکارانه وزارت دفاع               
دولت اسرائيل که مدعی ميشد                     
حماس مقصر این جنگ وحشيانه و         

 .خونين است را تکرار کردند

 

صرفنظر از ژست تئوریسين                
مابانه، آنها در عمل از تز عاميانه       

دشمن دشمن من دوست من                   "
باین معنا    .  پيروی ميکنند   "  است

که اگر جریانی اسالم سياسی را           
دشمن اصلی خود ميداند، پس در         
جنگ تروریست ها در کنار                    

. آمریکا و اسرائيل قرار ميگيرد          
باین ترتيب آنها خواسته یا                         
ناخواسته تمام ارزش های انسانی       
و حرمت به حيات انسان را به                
ریشخند ميگيرند و به اینجا                       
ميرسند که در هر کودک دو ساله         
فلسطينی اسير در زندان بزرگ           
غزه یک تروریست حماس را می       

 .بينند

 

روی دیگر سکه، جریان                           
. باصطالح ضد امپریاليست است      

آنها از روی نفرت از امپریاليسم          
آمریکا عمال کثافت اسالم سياسی،     
خشونت، بيرحمی، جنایات و زن        
ستيزی این جنبش مدرن را که بر        
مبنای یک ایدئولوژی عتيق، یعنی     
اسالم، ساخته شده است، نادیده              

 .ميگيرند

 

گرایش راست جنبش سکوالر               
آنچنان در نفرت از اسالم سياسی         
غرق شده است که ایده های                      
ارتجاعی و راسيستی گرت                     
وایلدر، سياستمدار هلندی سازنده       

من در  .  فيلم فتنه را توجيه ميکند       
مقاله ای از حق وایلدر برای بيان         
نظرات راسيستی و ارتجاعی اش       

این عين دفاع اصولی     .  دفاع کردم 
از آزادی بی قيد و شرط بيان                   

اما این مساله نباید مانع از         .  است
آن شود که تشخيص دهيم وایلدر           
یک مرتجع دست راستی و                       

این گرایش یا در     .   راسيست است 
مقابل نظرات وایلدر سکوت                   
ميکند یا آنکه او را تا حد یک                   

این مواضع  .  قهرمان ارتقاء ميدهد  
ما باید   .  جبونانه باید افشاء شود        

صریحا مرز خود را با چنين                   
ما .  جریان و مواضعی ترسيم کنيم    

عليه مسلمانان، یهودیان یا                        
ما عليه دستگاه     .  مسيحيان نيستيم  

اسالم، یهودیت، کاتوليسيسم و               
ما در مقابل          .  مسيحيت هستيم    

تهاجم آنها به     
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مسلمانان خود قربانی        .  جامعه می ایستيم       
ما نه تنها یک جنبش          .  اسالم سياسی هستند    

سياسی برای عقب راندن این نيروهای                       
ارتجاع و برای ساختن یک دنيای انسانی تر           
و بهتریم، بلکه همچنين نيروی روشنگری               

ما باید همواره این افق را مد نظر         .  نيز هستيم 
 .داشته باشيم

 

در اینجا به مقوله قطب سوم که بشکلی                         
درخشان توسط منصور حکمت در تحليل دنيا       

. پس از یازده سپتامبر فرموله شده، ميرسم              
زمان آن رسيده است که ما خود را منسجم                 

هيچگاه دنيا این چنين در خطر فالکت و        .  کنيم
ما باید یک       .  بدبختی و مشقت نبوده است            

ما به ضرورت             .  جنبش قوی بسازیم            
ميدانيم که     .  انترناسيوناليسم پی برده ایم             

نميتوانيم به تنهایی و در چهارچوب                               
 .کشورهای خود بر این شرایط فائق آئيم

 

بسيار طنز آميز است، کنفرانس ما با دو                      
 20کنفرانس ارتجاعی، یکی کنفرانس جی              

در لندن و دیگری کنفرانس سران دولت های         
شاید باید  . (عرب در دوها مصادف شده است      

بگویم سه کنفرانس با در نظر گرفتن                             
اولی ميکوشد تا طبقه کارگر       .)  کنفرانس ناتو 

بين المللی و شهروندان عادی جهان را که در         
ورطه فقر و گرسنگی قرار دارند، آرام کند و         
از آنها بخواهد که صبر داشته باشند و خشم               

ميکوشد ما را     .  بر حق شان را کنترل کنند           
متقاعد کند که اوضاع کنونی تقصير نظام                 
سرمایه داری نيست، بلکه تقصير بانکداران          

. بی احتياط و حریص و بازار سهام است                   
کنفرانس دوم سمبل عقب ماندگی و ارتجاع              
است، کنفرانسی که برای جانيانی چون ال               

 .بشير، فرش قرمز پهن ميکند

 

کنفرانس ما در تضاد کامل با این کنفرانس ها         
ميکوشد راه حل های واقعی برای تبدیل                     
جهان به دنيایی بهتر برای همه ما، دنيایی                  
رها از تبعيض که به برابری همه احترام                   

ما اعتقاد داریم که یک دنيای        .  ميگذارد، بيابد 
 .بهتر ممکن است و آماده ایم تا آن را بسازیم

 
اين ترجمه فارسی ورژن کامل سخنرانی آذر               *

ماجدی در دومين کنفرانس بين المللی سکوالر              
 . است2009 آوريل 4 و 3در پاريس به تاريخ 

 

راست در مقابل چپ در 
 جنبش سکوالر 

 ...بين المللی 

٢٢٩شماره   

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 
 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

طوفان بحران عظيمی که کليت             
سرمایه داری منحط جهانی را در        
برگرفته همچنان درمان ناپذیر و          

تمام مهره  .  سهمگين به پيش ميتازد   
های ریز و درشت این نظام ضد            
بشری با وحشت به آینده متزلزل           

. و مبهم سرمایه داری می نگرند          
 سال از بحران ميگذرد       3بيش از    

اما تا امروز عمال هيچ راه                         
در .  عالجی چاره ساز نبوده است      

مراکز بزرگ دروغ و جنایت                 
بورژوازی همه آنچه را که تا                  
امروز رشته اند پنبه شده و به                   
زبانی دود شده و به هوا رفته                    

احزاب سوسياليست، احزاب   .  است
محافظه کار راست و چپ و انواع       
رنگارنگ نئوليبراها و حافظان            
سينه چاک دمکراسی و همه                     
کارچاق کنهای مفتخور و بيکاره          

حتی .  بورژوازی به ميدان آمده اند    
در انگليس برخی از کشيش                      
دایناسورهای کليساها نيز استعفا          

 کشتی سرمایه داری به        .نموده اند 
گل نشسته و امواج بحران                          
اقتصادى همچنان بر پيکره این              

تمام نسخه   .  نظام فرتوت ميکوبد     
 عليرغم      ،ها و راه حلهایشان               

مشقات شدیدترى که ببار آورده             
 با اعتراضات دهها ميليونی            ،اند

توده های کارگر و زحمتکش که           
عليه کاپيتاليسم به خيابانها ریخته          
اند و نان و آزادی و رفاه و                          
برابری و حرمت انسانيشان را              

 .    روبرو شده است،ميخواهند

 

 سال   20اکنون با گذشت بيش از          
از فروپاشی سرمایه داری دولتی         
شوروی و بلوک شرق وابسته به          

 سال از آن              20آن، پس از               
روزهائى که بورژوازی بازار              
آزاد و رقابتی غرب عربده                        
پيروزى سرمایه دارى ميکشيد و         
با فرو ریختن دیوار برلين در                  
تریبونهایش پایان تاریخ و شکست       
کمونيسم و آزادیخواهی را جار              

" پيروز" سرمایه دارى                ،ميزد
. ورشکسته و بحران زده است               

 

 ! سونامی بحران در قلب سرمايه داری
 

 کامران پايدار

حاال سرمایه داری با همه                   
مظاهر کثيف و غير انسانيش           
درمانده و لخت و عور در                   
برابر قدرت کوبنده مبارزات و      
طغيانهای ميليونها انسان                    
کارگر و زحمتکش در همه               

. جای دنيا روبرو شده است               
امروز سرمایه دارى برای                
کنترل بحران و سقوطهاى                 
سنگين تر و برای عقب راندن         
توده های عاصی و گرسنه و            

 چاره ای جز            ،به جان آمده       
نمایش هویت واقعى قدرت                
بورژوازى یعنى سرکوب                 

گرد باد بحران و                  .  ندارد
ورشکستگی اقتصادى هر روز    
یکی دیگر از مراکز و حلقه               
های اصلی بورژوازی را به            

 . کام می کشد

 

در روزهای گذشته در یونان           
حکومت به اصطالح                             

تحت رهبری   !  سوسياليست ها  
پاپاندرئو و شرکایش سرانجام         
پس از چند سال تقال و تالش              
برای بقا و به زبان آدميزاد                 
برای کنترل بحران و فلج                    

این .  اقتصادی ناکام ماندند           
روزها روزهای واقعا پرشور        

دولت .  و بسيار دیدنی است           
مستعفی پاپاندرو از یک طرف      
در محاصره اعتراضات و                
اعتصابات پرشور ميليونی               
انسانهایی بود که در خيابانها            
شعار و خواستشان نه به نظام          
سرمایه داری، نه به فقر و                  

 و نه به همه                           ،گرسنگی
سياستهای نسخه پيچان                         
بورژوازی برای تحميل فقر            
بيشتر و اعمال سياستهای                   
ریاضت اقتصادی بود و از               
طرف دیگر اعمال  فشارها و          
تردیدهای فزاینده دول اروپایی      
و بانک جهانی و صندوق بين          
المللی پول نسبت به آینده یونان       
و بحران عالج ناپذیر و رو به          
گسترشی که همه تار و پود                

٢٢٩شماره   

اقتصاد فرو پاشيده یونان را در                   
در ميان همه این           .  برگرفته است   

ابهامات و تردیدها پاپاندرئو نخست        
وزیر یونان در اوج بی آبرویی و               
ورشکستگی که همين به نوبه خود           
سند بی آبرویی و ورشکستگی                    
بورژوازیست مجبور به استعفا و             
کناره گيری شد و جانشين این مهره         

چند روز  .  سوخته مهره دیگری شد     
بعد توماس پاپادموس جانشين                     
پاپاندرویی در کليسایی در محضر          
جمعی از کشيش دایناسورهای                   

 برای خدمتگزاری بيشتر            ،مذهبی
برای سرمایه داری و حفظ و بقا این         
نظام سراپا جنایت و فساد سوگند یاد        

از همين حاال همه تریبونهای         .  کرد
نوکر بورژوازی در شيپورهای                
ناسازشان دميده اند و به تعریف و             

. تجميد از پاپاداميس پرداخته اند               
ميگویند این مهره جدید مورد                       
حمایت همه احزاب محافظه کار و           

ميخواهند .  است...  سوسياليست و    
بگویند این فرشته آسمانی نازل شده        
تا بر بحران و فروپاشی بورژوازی        

 . در یونان افسار بزند

 

در روزهای گذشته نيز توفان                      
بحران و ورشکستگی و افزایش                
روزافزون بدهی ها ایتاليا را نيز در       

یک ميليارد   (900/1.  نوردیده است 
بدهی دولت  )  و نهصد ميليون یورو     

ایتاليا، مبلغی که بر طبق نظر و                  
قول بسياری از کارشناسان و                      
کاربدستان بانک جهانی و صندوق         
بين المللی پول با توجه به روندی              
که در پيش و روست دولت ایتاليا               
توان پرداخت و تسویه اش را                       

از هم اکنون بنگاههای مالی        !  ندارد
جهانی و کشورهای حوزه یورو                
نگرانی و بدبينی خود را نسبت به             
آینده ایتاليا و چگونگی بازپرداخت          
بدهی هایش ابراز و اعالم داشته                

از این ميان بيشترین نگرانيها          .  اند
البته .  فرانسه را در برگرفته است          

اقتصاد فرانسه و حکومت                              
سارکوزی هم با مشکالت و بحران         

اما .  روزافزون خودش درگير است     

کارشناسان اعالم داشته اند                      
بيشترین قسمت بدهی های                        

 261خارجی ایتاليا چيزی بيش از  
ميليون یورو متعلق و مربوط به           
طلب فرانسه است و اگر دولت              
ایتاليا نتواند با تهاجم روزافزون           
به سفره های خالی مردم و به                  
زبانی با تحميل و اعمال هرچه              
بيشتر سياستهای ریاضت                         
اقتصادی که بنگاههای اقتصادی         
مالی بورژوازی از نوع بانک و          
صندوق جهانی پول برایش تجویز     
کرده اند بدهی هایش را صاف               

 عالوه بر سقوط و                             ،نماید
ورشکستگی خودش بعبارتی                
فرانسه و دولت سارکوزی را نيز        
به همراه خود در ورطه بحران و         
ورشکستگی هرچه بيشتر فرو              

از هم اکنون             .  خواهد کشيد      
نگرانيها و هراس کارشناسان و           
دولت سارکوزی در حال افزایش        

تازه اگر ایتاليا بدهی هایش       .  است
را به تمام و کمال به فرانسه                      
نپردازد که از قرار با توجه به                
همه شواهد و قراین توان                            
پرداختش را هم ندارد موج این              
بحران و بانکهای وام دهنده یکی         
پس از دیگری و بطور زنجيره             
ای این بار به انگيس هم خواهد              

چرا؟ چون فرانسه تا                .  رسيد
امروز مبالغ کالنی وام برای حل         
مشکالت اقتصادی خودش از                
بانکهای انگليس دریافت داشته و        
مسلما ناتوانی ایتاليا در پرداخت          
بدهی هایش بر چگونگی پرداخت      
بدهی های فرانسه به انگيس و                
دیگر شرکایش تاثير گذار خواهد         

از قدیم چندان بيراه هم نگفته       .  بود
 نوکر  ،یکی بود نوکری داشت   :  اند

 چاکر اون        ،اون چاکری داشت       
 . غالمی داشت

 

این بحران سراسری و جهانيست        
چون ماهيت و کارکرد سرمایه             
داری در دنيای امروز هم                          
سراسری و جهانی و فرامليتی               

سرانجام پس از مدتها تالش     .  است
و تقالی نافرجام در عمق الی و            

 ،لجن و پوسيدگی سرمایه داری           
دولت برلسکونی در ایتاليا هم به          
ناچار در نهایت درماندگی و بی           

البته قبل از    .  آبرویی سقوط کردند   
استعفای برلسکونی مجلس ایتاليا        
به فوریت و با عجله سياست                    
ریاضت اقتصادی توصيه شده از       

جانب 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشورهای وام دهنده اروپایی را           
تصویب نمود و سپس با استعفای          
جناب برلسکونی موافقت نمود تا          
شاید در اذهان عمومی همه                       
تقصيرات را به گردن برلسکونی        

این هم از آن زرنگی              .  بياندازد
های مرد رندانه و مذبوحانه                     
سياسی است تا شاید جایی برای             
فرشته ای که در راه است بازتر             

هرچه کوشيدند بی نتيجه           !  شود
بود؛ از تزریق پول و انواع                       
وامها، از اعمال همه دروغها و             
دغل کاریها و حتی تا تحميل                     
سياست فقر و گرسنگی بيشتر به           
جامعه و تحميل سياست ریاضت          
اقتصادی و سرکوب بيشتر برای          

به هرچه   .  کنترل و مهار اوضاع      
تمام .  دخيل بستند بی نتيجه بود            

مدیای نوکر بورژوازی از                        
تریبونهای دروغ و جنایت بی بی         

که تا دیروز   ...  سی تا وی یو ای و     
تمام تالش و تقالیشان ماستمالی             
بحران و جنایت سرمایه در ایتاليا         
و حفظ و بقا و دوام جناب                             

 حاال در                    ،برلسکونی بود         
شيپورهای دروغ و توهم سازشان       
دميده اند که احتماال فساد اخالقی           
و ناتوانی و ناکارآمدی دولت                   
معزول برلسکونی عامل همه                 
بدبختی ها و فقر و نکبت و بدهی           
های العالج و سرسام آور                         

ميخواهند بگویند اصل     !  ایتالياست
و اساس نظام سرمایه داری به                

. هزار قرآن و آیه بيگناه است                  
ميخواهند یواشکی و زیر جلکی            
نظام سرمایه داری و بحران های         
اجتناب ناپذیرش را زیر فرش                

 ميخواهند بگویند فقر و                    !کنند
بيکاری و گرانی، گرسنگی و                 
محروميت و کارتن خوابی، بی             
مسکنی و بيخانمانی، جنگها و                
کشتار انسانها و هزاران بدبختی           
دیگر به سرمایه داری و ماهيت             
کریه و کارکرد ضد انسانيش                   

ميخواهند همه فساد     .  ربطی ندارد  
و گندیدگی و همه جنایات نظام                
سرمایه داری در حق انسانيت را          
یواشکی و ریاکارانه با توسل به            

 

 سونامی بحران 
 ... در قلب سرمايه داری

همه تریبونهای دروغگوی               
دمکراسی پوشانده و ماستمالی       

ميخواهند بگویند نظام         .  کنند
 اگر    ،بورژوازی بيگناه است       

 اگر گناهی            ،خطایی هست     
 فقط مربوط به                             ،هست

کارگزاران جيره خوار و مهره      
هایی از نوع پاپاندرئو و                      

 ! برلسکونی هاست

 

حاال از برلسکونی شيطانی              
ساخته اند که از آسمان فرشته          
ای به نام مارینو مونتو در                   
نهایت درایت و کاردانی و                 
حسن نيت به جایش جلوس                 

در اینجا آدم           .  نموده است     
ناخودآگاه به یاد یک شعار                  

 در  57در سال   .  قدیمی می افتد  
زمانهای انقالب حکومت شاه          
مهره ها را یکی پس از دیگری       

مردم هم در        .  عوض ميکرد   
ما می  :  خيابانها فریاد می زدند    

گيم خر نمی خوایم پاالن خر              
ميگویند مارینو  !  عوض می شه  

مونتو از اقتصاددانان بزرگ           
ميگویند عمده حوزه           !  است

کاریش اقتصاد بوده نه سياست       
ميگویند از      !  و دروغگویی     

بانيان اروپای واحد و از                      
مشاوران مالی ارشد اتحادیه            

تازه مهمتر از اینها      !  اروپاست
استاد دانشگاه هم تشریف                    
دارند، ميخواهند با توسل به              
هزار و یک دروغ با دنيایی از        
توهم پراکنی و ریاکاری و                 
عوامفریبی از مارینو مونتو             
مهره دیگر سرمایه چهره ای           
محبوب و مردمی بسازند که            

" مام ميهن    "شاید اقتصاد و             
 ! ایتاليا را نجات دهد

 

در پس همه این تبليغات پوچ و         
 چه  ،دروغ سياست بورژوازی   

در ایتاليا و یونان چه در ليبی و        
تونس و مصر و چه در دیگر            
کشورهایی که در آینده                          

٢٢٩شماره   
دستخوش بحرانهای عميق تر                     

 ،اقتصادی و انقالبات خواهند شد             
. یک واقعيت مشترک وجود دارد            

رسالت راشد الغنوشی و مصطفی            
جليل ها، همان رسالت جنایت آلودی      
است که امثال مارینو مونتو در                   
ایتاليا و پاپادموس ها در یونان و یا            
در هر جای دیگری برای حفظ و بقا        
نظام سرمایه داری به دنبالش                       

 . هستند
 

همه ...  بهار عربی و دمکراسی و          
اینها عناوین دهان پرکن و فریبنده            
ای هستند که از بنگاههای سخن                 

. پراکنی بورژوازی متصاعد ميشود    
 سال است که بحران وخيم      3بيش از   

اقتصادى همه ارکان سرمایه داری         
جهانی را به سقوط و انحطاط کشيده        

بحران فعلی اقتصاد جهانی          .  است
 آنطور که ميخواهند              ،بورژوازی

 تنها  ،بگویند و برایش سينه می زنند      
بحران سهام و وال استریت و یا                  
ورشکستگی بانکها بعلت پرداخت          
بيش از حد تسهيالت مسکن و یا                 
فساد بانکداران و یا ناتوانی                           
حکومتها و عدم کارایی مناسب و یا         
کمبود دمکراسی و یا فساد اخالقی            

ریشه .  جناب برلسکونی ها نيست         
بحران و ورشکستگی و ناکارآمدی        
درمان ناپذیر سرمایه، همانگونه که       
مارکس گفت ذاتی خود نظام سرمایه      
داری و ناشی از ترکيب ارگانيک            
سرمایه و تعادل نامتوازن بخشهای         

تا .  سرمایه ثابت و متغير است            
سرمایه داری حریص و سودجو          
هست بحرانهای ادواری و عميق        

 . و طوالنى اقتصادى هم هستند

 

حکومتهای بورژوازی از هر               
نوع و رنگش طرح جدیدی برای         

سياست آنها دو    .  حل بحران ندارد   
از یک طرف     :  وجه بيشتر ندارد    

اعمال سياستهای ریاضت                        
اقتصادی و تحميل هرچه بيشتر            
فقر و فالکت و گرسنگی و                        
بيخانمانی به جامعه و از طرف             
دیگر اعمال سياستهای                                
ميليتاریستی و سرکوب و خشونت     

اما واقعيتهای تاکنونی           .  پليسی
حضور .  حکایت دیگری دارد          

اعتراضى و مبارزاتی توده های         
دهها ميليونی عليه نظام سرمایه           
داری گویای واقعيتهای بزرگتری      

خواست همه مردم                  .  است
زحمتکش دنيا رفاه و آزادی و                

امروز بشریت کارگر    .  برابریست
 با تنفر    ،و جنبش ضد کاپيتاليستى     

و انزجار عليه فقر و محروميت و       
عليه نظام سرمایه داری بعنوان            
مسبب همه این مشقات به پاخاسته       

 راه حل بحران کنونی دنيا و       .است
راه رهایی بشریت از نکبت و                
کثافت سرمایه داری تنها کمونيسم      

 *. و انقالب کارگریست

 

 

جهان بدون فراخوان 
  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پژاک یا حزب حيات آزاد                           
کردستان، جزو آن دسته از                       
نيروهای ارتجاعی و ضد مردمی        
است که نبض زندگی سياسيش در       
دست حکومتهای سرکوبگرمنطقه     
است و با هرگونه تنش ميان                      
روابط این حکومتها، مواضع،               
تحرکات و جایگاه این جریان نيز         

 بطوری که در    .باال و پائين ميشود   
چند سال گذشته علنا به عنوان                 
بازیچه قدرتنمایی و موازنه قوای        
بين این دولتها مورد استفاده قرار         
گرفته است که مردم و مرزنشينان       
بيگناه و فعالين آزادیخواه در                    
کردستان، قربانيان اصلی این بده         

در این    .  بستان سياسی بوده اند          
ميان و بيش از همه، ایران، ترکيه        
و عراق بيشترین استفاده ابزاری          
را از این جریان دست ساز برده            
اند که متاخر ترین مورد آن،                    
لشکرکشی و بمباران مناطق                   
مرزی ایران و عراق توسط                     
جمهوری اسالمی به بهانه                         

ما همان     .  پاکسازی پژاک بود         
حمله به   "موقع اعالم کردیم که             

بهانه قدرتنمائی جمهوری     "  پژاک
اسالمی در شرایط بحرانی منطقه،     

هم پالگی   (تضعيف اسالم سياسی       
های جمهوری اسالمی و                            

در تحوالت شمال             )  طالبانيسم
آفریقا و خاورميانه و زمزمه های        
سقوط دولت بشار اسد است که               
هدف اساسيش احيای توازن قوای       
منطقه ای جهت استفاده از آن در           

چند .  مذاکرات احتمالی آتی است       
هفته پس از این لشکرکشی و با               
آغاز اولين دور از دیپلماسی                    
مخفی در منطقه و نهایتا مذاکرات        
علنی ایران و حکومت اقليم                      

که با اسقبال        )  عراق(کردستان    
فراوان جمهوری اسالمی روبرو        
شد، مشخص شد که پژاک و حمله        

از .  به آن، بهانه هدفی بزرگتر بود      
مباحث این مذاکرات مشخص                 

رهبر (است که مسعود بارزانی            
در )  حکومت اقليم کردستان              

مالقات با سران جمهوری                         
اسالمی، مواضع دولتهای عراق و     

 

 جريان ارتجاعی پژاک، در تقابل با سرنگونی جمهوری اسالمی
 نگاهی به اساسنامه پژاک

 

 سيروان قادری

ترکيه را نمایندگی کرده است و      
ظاهرا جمهوری اسالمی به              
مقاصدش رسيده و به سادگی            
از کنار هياهوی چند ماه گذشته       
اش دال بر پاکسازی منطقه از         

 . نيروهای پژاک گذشته است

 

اما این تمام ماجرا نيست و یک       
سوال اساسی باقی ميماند؛ چرا       
پژاک این شرایط را به قيمت            
قتل عام صدها و آوارگی                     
هزاران انسان بيگناه مرز نشين     
قبول ميکند، چه چيزی عاید              
پژاک ميشود که امروز با                   
سری بلند خبر از پيروزی                 
ميدهد؟ قاعدتا معادله پژاک با          
هر کدام از دولتهای منطقه، دو       
طرف دارد و طرفين معادله،           
شریک دستاوردهای حاصله          

تغزیه انگلی و زندگی و     .  هستند
تحرک در شکافهای سياسی و         
تنشهای منطقه ای و دست باال          

" بازار رقابتی  "پيدا کردن در       
ناسيوناليسم ارتجاعی کرد، از        
محصوالتی است که                              
حکومتهای منطقه، از جمله              
جمهوری اسالمی ایران، آن را      
به طرق مختلف، دو دستی                 

اما چرا    .  تقدیم پژاک ميکنند       
پژاک به عنوان این مهره                    
حياتی برای دولتهای فاشيست        
منطقه انتخاب شده است؟ چرا         
دیگر سازمانهای ناسيوناليست      
دست ساز، از جمله جریانات           

سازمان "مختلف موسوم به              
برای "  زحمت کشان کردستان    

این مهم انتخاب نشده اند؟ مگر        
نه اینکه این جریانات، همچون       
پژاک، بر دوش هيچ جنبش               
اجتماعی واقعی ای بنا نشده              
اند؟ مگر غير از این است که           
این جریانات در دل تحوالت و        
توازن قوای دولتهای منطقه و         
برای مقاصد معينی ایجاد شده         
اند؟ پاسخ را بنظر من باید در           
زمان و نحوه شکل گيری و               
همچنين منافعی که موجب خلق      

٢٢٩شماره   

. این جریانات شد، جستجو کرد                  
سازمان زحمتکشان کردستان ایران      
و جریانات منشعب از آن اگرچه در        
شکل تشکيل، تشابه کامل با پژاک            
دارند اما محتوا و بازدهی سياسی             
آنها برای دولتها، کامال متفاوت با             
پژاک است که چرائی جدال و                      

سازمانهای (تنشهای ميان آنها                    
و "  زحمتکشان کردستان "موسوم به   

نيز بر مبنای همين استدالل،      )  پژاک
 . قابل تعریف است

 

پژاک در تقابل با هر نوع گرایش              
سرنگونی طلبانه در ایران و                        
کردستان قرار دارد و به این اعتبار         

. کم خطر تر از جریانات دیگر است      
حال اینکه جریانات متفرقه سازمان        
زحمتکشان کردستان، در حيات                
خلوت سودای عراقيزه شدن ایران و      
تبدیل شدن به بازوی عمل مستقيم              
آمریکا و ناتو در کردستان در                      

سناریوی (صورت حمله به ایران            
ایجاد شدند و جزو متحدین             )  سياه

بنا بر   .  آمریکا و ناتو بشمار ميایند        
تعریف، تعویض جمهوری اسالمی        
ایران با نظام مطلوب آمریکا و                   
متحدنيش، حلقه اصلی نزدیک شدن       
این باندهای فرقه ای ارتجاعی به              

فراموش نکنيم که در    .  اميالشان است 
دوره حمله به عراق توسط آمریکا و       
متحدینش و محتمل شدن حمله                     
همزمان به ایران، جریان موسوم به       

سازمان زحمتکشان کردستان                 "
ایلخانی -باند عبداهللا مهتدی       (ایران    
. ، دارای برو بيائی بود                    )"زاده

درست پس از شکست سياستهای              
آمریکا و اروپا درعراق و کمرنگ         

عراقيزه کردن        "شدن سياست               
، این جریان هم دچار                         "ایران

سردرگمی و از درون متالشی و               
 . تبدیل به چند فرقه کوچکتر شد

 

دالیل ایجاد سازمان پژاک و پر و              
بال دادن به آن، توسط خود دولتهای        
منطقه از جمله ایران، از اساس                  

از نظر جمهوری          .  متفاوت بود    

اسالمی ایران، پژاک از دوجهت        
حائز اهميت است، اوال از جانب          
آمریکا و غرب حمایت نميشود و         

ليست سازمانهای                 "در                 
این کشورها قرار         "  تروریستی

گرفته است و دوما پژاک خواهان       
سرنگونی جمهوری اسالمی                  
نيست، اینچنين سازمان ارتجاعی       
با این مختصات، دارای موئلفه             
های الزم مورد ابزار قرار گرفتن      
توسط حکومت اسالمی ایران                

از طرفی به بهانه تحرکات       .  است
تروریستی اش در منطقه، فضای        
کردستان را نظامی و امنيتی کرده      
و موجب سرکوب،  دستگيری و          
اعدام فعالين سياسی و مدنی                     
بسياری شده و از سوی دیگر، به         

ليست "دليل قرار داشتنش در                 
موجبات "  سازمانهای تروریستی   

و مانورهای  "  لشکر کشی موجه   "
نظامی در منطقه برای جمهوری        
اسالمی جهت موازنه قوا با دیگر        

ادامه .  دولتها را فراهم کرده است      
حيات پژاک بسته به ماندن                        
جمهوری اسالمی است و شانس          

دمکراتيزه "تحقق اميالش تنها در        
به تعبير     (این حکومت         "  شدن
است، این را فقط من یا             )  پژاک

مخالفين این جریان ارتجاعی                 
دست ساز نميگوئيم، این نکات در      
اساسنامه این حزب نيز قيد شده             

 . است

 

همينجا تاکيد کنم که نقد اساسنامه          
ای از پژاک، براى ما                                   
موضوعيت ندارد و ارفاق زیادى       
به این فرقه دست ساز است                      

همانگونه که نقد اساسنامه ای از        (
جمهوری اسالمی یا جریانات                

سازمان زحمتکشان         "متفرقه         
هدف ما نقد و افشاى      ").  کردستان

جریانات قوم پرست و باند سياهى       
عملکرد تاکنونى این فرقه        .  است

هاى ضد             
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جامعه ماهيت واقعى و ارتجاعى          
ماهيت .  آنان را برمال ميکند               

واقعى این باندهاى سياسى را                  
برنامه و اساسنامه آنها توضيح              
نميدهد بلکه ضرورت وجودى و          

 . عملکرد آنها توضيح ميدهد

 

با اینحال برنامه و اساسنامه                      
پژاک، ظرفيتهای ارتجاعی این            
فرقه دست ساز در تقابل با                         
خواستهای آزادیخواهانه مردم،            
خصوصا طبقه کارگر و                             
زحمتکشان در کردستان را به                

بسياری از   .  روشنی نشان ميدهد     
بخشهای اساسنامه این جریان،               
احتياج به توضيح ندارد و به                     

 -قومی  -وضوح، ماهيت فرقه ای      
عشيره ای این جریان را بيان                   

از اینرو، عين مطلب را           .  ميکند
جمالتی (قيد کرده ام    )  بدون شرح (

که زیر آنها خط کشيده شده است            
مربوط به اساسنامه پژاک                          

همچنين بسياری از             ).  ميباشد
موارد ذکر شده در این اساسنامه،         
در خصوص تعریف تاریخی از           
سير تکامل و رشد بشر و                             
نيروهای مولده، پيدایش و رشد              
اقتصاد سرمایه داری، پيدایش                
اقوام و ملل، توليد و توزیع و                     
رابطه آنها با آزادی و برابری،               
تعریف انسان، چرائی استثمار               
زنان و غيره، مشتى خرافات                   
سياسى است که قرار است یا                    
جوان آرمانخواه و معترض را               
فریب دهد و سرباز این صف کند          
و یا وسيله ابراز وجود سياسى                

شود که   "  کرد"طيف تکنوکرات      
فکر ميکند جمهورى اسالمى به            
اندازه کافى برایشان جا باز                       

 . نميکند

 

پيشگفتار برنامه پژاک، مرزبندی       
کامل این جریان با حقوق                            
جهانشمول انسان است که با                     
وقاحت صریح، انسان را نه                     
موجودی اجتماعی بر پایه                         

 

 جريان ارتجاعی پژاک، 
در تقابل با سرنگونی جمهوری 

 ...اسالمی 
مناسبات انسانی بلکه بسته و            
محدود در قالبها، سنن و                       

ملی تعریف       -فرهنگ قومی    
 ):مولتی کالچراليسم(ميکند 

 

هایي با برچسب و                   پروژه"
هاي غربي قادر نخواهند       هویت

بود در این منطقه به منشأ حل           
معضالت تبدیل گردند، زیرا           

ها توجه    در ماهيت این رهيافت    
عنوان          ها، به                 به خلق        
ترین فاکتور موثر در           برجسته

ها   تحوالت، وجود نداشته و آن       
 ".دهند را مخاطب قرار نمي

 

در بخش دیگری از این برنامه        
و اساسنامه، تاکيد مجددی بر            
جایگزینی هویت کاذب قومی،       
 :بجای هویت انسانی شده است

 

ها،     دیگر بدون وجود خلق           "
. توان جهان را اداره نمود         نمي

قرن آینده        ربع قرن و یا نيم             
هاي           شاهد توسعه نظام                  

. ها خواهد بود     دمکراتيک خلق 
جانبه          دوران اراده یک                 

 ."داري بسر آمده است سرمایه

 

و در بخش دوم اساسنامه آمده         
 :است

 

هاي سده بيستم           نتيجه جنگ   "
ها، دنيا      این بود که بدون خلق        

ها       خلق.  اداره نخواهد شد          
هاي دلخواه خود را      هرچند نظام 

ایجاد ننموده باشند اما در برابر       
سياست و اقتدار دولت،                        
درصدد قبوالندن اراده                         

. دمکراتيک خود برآمدند                  
ترین راه خروج از                          سالم

بحران، ایجاد سيستم                               
 ."هاست دمکراتيک خلق

 

٢٢٩شماره   
راه حل مورد نظر پژاک در                          
خصوص رفع ستم ملی در ایران،            

 :نيز اینگونه فرموله ميشود

 

این نظام با کاراکتر ویژه و                          "
خودمحورش در سطح جهاني نيز به      
صورت یک مانع اساسي در برابر          
پيشرفت دمکراتيزاسيون درآمده              

تمامي این مسائل لزوم                  .  است
تحوالت بنيادین و روند دمكراتيك            
نمودن نظام جمهوري اسالمي ایران      
را به یک ضرورت مبدل ساخته               

  ."است

 

این ارزیابى و سياست کمونيسم                 
کارگرى امروز بيش از پيش روشن       
شده است که پيش شرط هرگونه                 
تغيير و تحول اساسی به نفع مردم،           
از جمله رفع ستم ملی، تنها و تنها               
از دریچه سرنگونی تمام و کمال               
جمهوری اسالمی و استقرار یک             
نظام آزاد و برابر و انسان محور               

روشن است که ترم                  .  ميگذرد
و استراتژی        "  دمکراتيزاسيون"
دمکراتيک نمودن نظام جمهوری        "

، آنگونه که در اساسنامه            "اسالمی
پژاک قيد شده، تالشی است برای              
بزک کردن جمهوری اسالمی و                
سهم خواهی در قدرت سياسی در              

پژاک اعالم    .  مناطق غربی ایران      
ميکند که خواهان سرنگونی                         
جمهوری اسالمی نيست چون                     
موقعيت و حيات کنونيش را مدیون         

در .  این رژیم و جنایات آن است              
فردای پس از سرنگونی انقالبی                
جمهوری اسالمی، پژاک و بخش             
عظيمی از نيروهای رنگارنگ                 

از جمله اصالح             (اسالمی       -ملی
، )طلبان حکومتی در کردستان                 
 .کامال بی افق و حاشيه ای ميشوند

 

در ادامه این برنامه و با نيت                          
مرزبندی کامل با گرایشات                           

 :سرنگونه طلبانه آمده است

 

حزب حيات آزاد کردستان، با تکيه      "
بر تجارب و ميراث سي ساله جنبش       

ـ دمکراتيک و به دور از                          ملي
راهکارهاي داراي فرمول طبقاتي و     

اي با         برنامه       ملي محدود، ارائه       
اهداف دمكراتيزه نمودن نظام                     
جمهوري اسالمي ایران در                           

ایراني دمكراتيك و             "چارچوب       

و بر   "  آردستاني آنفدرال و آزاد      
 ـ    جامعه اکولوژیک  "پایه پارادایم     

دمکراتيک و آزادیخواهي                        
رهبر آپو را همچون              "جنسيتي
  ."داند ناپذیر مي اي اجتناب وظيفه

  

اجازه بدهيد به صورت مختصر،       
 ـ     جامعه اکولوژیک   "جمله بندی       

دمکراتيک و آزادیخواهي                        
که از نوشته های عبداهللا     "  جنسيتي

گرفته شده را           )  آپو(اوجاالن      
این نگرش          :  توضيح دهم         

ارتجاعی، که خيلی قبلتر، توسط         
و "  اقتصاد بازار آزاد    "هواداران   

تمامی ابزار و      "  مارکتيزاسيون"
امکانات رفاهی، پزشکی،                       
آموزشی و غيره بشر فرموله شده       
است، معضالت و ناهنجاریهای          
اجتماعی، خصوصا نابرابری              
جنسيتی را نه در پروسه توليد                
سرمایه داری و قوانين دیکته شده       
دولتها، بلکه در منيت فردی و کج        
رویهای انسان ميبيند و بدینسان،          
تاکيدی بر حقانيت نظم موجود               

  .ميگذارد

 

در بخش دوم این اساسنامه،                     
توضيحات مفصلی در خصوص        

، سيستم     "دمکراسی دولتی    "نقد     
اقتصاد سرمایه داری و کال مبانی       
فکری پژاک توام با حمله به                     

تمامی .  سوسياليسم داده شده است     
این توضيحات در خدمت توجيه           
 :این جمله بندی در اساسنامه است

 

دمکراسي به معناي انکار دولت       "
نبوده اما روپوش تزئيني دولت هم      

خواستن دموآراسي از راه    .  نيست
براندازي دولت اشتباه محض                

ترین راه اتحاد                 صحيح.  است
گرایانه دمکراسي و دولت          اصول

اي آه این دولت به        است، به گونه  
تدریج و در درازمدت به                            

 ."خاموشي گراید

 

این جمله بندی، با هر زرورق و           
 تماما در مقابل                  ،قالب بندی     

سرنگونی طلبی و آمال و                           
پژاک .  آرزوهای مردم قرار دارد     

در این بند از اساسنامه ميگوید که        
سرنگونی نه تنها نميتواند آزادی          
را حاصل شود بلکه پرداختن به           

اشتباه "آن،       
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !"محض است

 

در همين بخش از اساسنامه، تعریف                  
چرائی مخالفت پژاک با سرنگونی                     
جمهوری اسالمی و از طرفی اعالم                  
آمادگی این جریان برای شرکت در                    
قدرت سياسی در ایران زیر حاکميت                

  :جمهوری اسالمی، آمده است

 

ایجاد حزبي سياسي بر محوریت                  "
سياست دمکراتيک به عنوان                                  

ـ    هاي ایدئولوژیک     کننده فعاليت     هماهنگ
تئوریک و مدیریت جامعه دمکراتيک            

بدون مبدل شدن به       .  امري حياتي است    
آلترناتيو دولت و بدون تسليميت در                    
برابر آن در صورت لزوم آمادگي جهت        

گرایانه از طریق           ایجاد سازش اصول      
هاي خلق براي گذار از کائوس                کنگره

کنوني و ایجاد نهادها و تشکيالت                         
متناسب با احتياجات هنري، علمي،                   

 ذاتي    اقتصادي، اخالقي، اجتماعي، دفاع    
 "تواند کاربرد داشته باشد و سياسي مي

 

آیا واقعا، اعضای پژاک، زندگی در                  
سخت ترین شرایط ، بودن در کوه و                   
کمر در سرمای بيش از ده درجه زیر               
صفر را برای تحميل اصالحات                           

 به جمهوری اسالمی                   "دمکراتيک"
اسالمی قبول کرده اند؟ آیا اساسا تحميل          
این چنين خواسته هائی به جمهوری هار        
اسالمی امکان پذیر است؟ آیا واقعا                     
ميتوان هم جمهوری کثيف اسالمی را              

 را از   "جنسی-ستم ملی "حفظ کرد و هم      
بين برد؟ آیا اینچنين مورد استفاده                        
ابزاری قرار گرفتن از جانب حکومتهای      
فاشيست منطقه، سزاوار جوانانی که با           
یک دنيا ارزو و البته توهم به پژاک                    
ميپيوندند ميباشد؟ مجموعه این دست از         
سواالت و تناقضات در مقابل اعضا و             

 .  هواداران این جریان است

 

اساسنامه پژاک، در قسمت دیگری از             
بخش دوم، به طریق روشنی تاکيد ميکند        
که هدف آنها از مبارزه نظامی، با                        

جنگهای رهائی ملی و قيامهای                          "

 

 جريان ارتجاعی پژاک، 
 ...در تقابل با سرنگونی جمهوری اسالمی 

 متفاوت است و تنها در پی                         "کالسيک
ميباشند که البته در     "  دمکراسی"دستيابی به    

باال توضيح دادم که منظور پژاک از                           
، تحميل اصالحات به حکومت        "دمکراسی"

دمكراتيزه نمودن نظام جمهوري      "  ایران و    
 :است" اسالمي ایران

 

هدف جنگ و قيام، جدایي و انفکاک و یا              "
تشکيل دولتي مستقل نيست و با دوره                          

هاي کالسيک      هاي رهایي ملي و قيام           جنگ
اگر نظامي استعمارگر،      .  هم متفاوت است     

تري   گر متفاوت   اشغالگر و یا نظام سرآوب       
بر مردم حكومت آند، شرایط اشغال حاآم              

در صورت اشغال، دفاع مشروع و            .  است
هدف از   .  یابد   بکارگيري آن ارجحيت مي        

دفاع مشروع تنها پایان بخشيدن به اشغال و           
 ."تاسيس دمکراسي است

 

یک خط پائينتر، این موضع را روشنتر                    
ميکند و تاکيدی مجدد بر تمایز خود با                         
خواسته سرنگونی  جمهوری اسالمی،                     

 :ميگذارد
 

نيروهاي دفاع از خلق آلترناتيو دولت                  "
نبوده و نيازهاي اساسي امنيتي را که دولت           

ها را نداشته و یا آنکه خود          توان برآوردن آن  
مسبب اخالل در امنيت است، تأمين                             

 ."نماید مي
 

، در     "ما آلترناتيو دولت نيستيم              "جمله      
بسياری از بخشهای این اساسنامه به چشم               
ميخورد که معنی ای بجز ابراز و اعالم                    

 .وفاداری به حاکميت اسالمی ندارد

 

پژاک و کپى     .  اینها مشتى از خروار است         
هاى آن فرقه هاى دست ساز اند که موضع              
شان را دولتها و نيروهائى تعيين ميکنند که            

. نان و پول و اسلحه شان را تامين ميکنند                 
اینها جریانات سياسى نيستند بلکه باند سياهى 

جوانان در کردستان که از جمهورى              .  اند
اسالمى به تنگ آمدند و براى سرنگونى آن           

 باید این فرقه هاى باند سياهى         ،تالش ميکنند 
براى .  را طرد و صفوف شان را ترک کنند          

امر آزادى باید به اردوى آزادیخواهى و                   
 . *کمونيسم کارگرى پيوست

٢٢٩شماره   

 

زنده باد جنبش مجامع 
! عمومى  

زنده باد شوراهاى 
!کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران
مجمع عمومى تجمع ! عمومى متکى شويد

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و 
!مستمر توده کارگران است  

 

 انقالب کمونيستى 
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت                           
خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به                         

انقالب کمونيستى به     .  دارايى جمعى کل جامعه است        
تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى         

بازار، مبادله کااليى و پول            .  را از ميان برميدارد        
بجاى توليد براى سود، توليد براى             .  حذف ميشوند  

رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر                   
کار، که در جامعه سرمايه         .  همه انسان ها مينشيند      

دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و                   
چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است،           
جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه                

. مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد   
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به                   
جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و                 

 . محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود

 

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه                  
 .نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است      

نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها          
کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى      .  از ميان ميرود  

شکوفايى هر فرد به شرط                .  همگان باز ميشود       
جامعه کمونيستى جامعه . شکوفايى جامعه بدل ميشود 

مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود      .  اى جهانى است  
. و جاى آن را هويت جهانشمول انسانى ميگيرد                      

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون          
خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و                         

  .اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسان ها
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 11  –  12اتحادیه عرب روز شنبه     
 در نشست فوق العاده            2011  –

خود در قاهره عضویت رژیم                 
 .سوریه  را تعليق کرد

 

این خبری بود که به سرعت روی        
آنتن خبر گزاری های مطرح                  
جهانی از بی بی سی گرفته تا سی         

... ان ان و العربيه و الجزیره و               
از آن روز تا کنون         .  قرار گرفت  

همچنان این خبر و عکس العمل             
های جهانی مترتب بر این خبر،            
از سوی دول بورژوازی باز توليد      

هر یک به فراخور            .  می شود   
موقعيت های سياسی و بحرانی              
خود، تعليق عضویت سوریه و              
رژیم بشار اسد را مورد ارزیابی          

دولتهای اروپایی و      .   قرار دادند  
آمریکا و اسرائيل که در حال                   
حاضر در منجالب بحران های             
مزمن اقتصادی و بن بست های             
سياسی و ایدئولوژیک فرو رفته            
اند و حاصل تاکنونی بحرا ن                    
خشونت پليس آمریکا برای جمع           
کردن چادرهای جنبش وال                       
استریت، و قتل چند نفر از                          
معرضان به کاپيتاليسم، سقوط               
دولتهای یونان و ایتاليا بوده، از              
تعليق عضویت سوریه در اتحادیه       

رسانه .  عرب استقبال کرده اند           
های رژیم اسالمی نيز در حاشيه          
به این موضوع پرداختند و آن را           
ساخته و پرداخته غرب و آمریکا          

در عين  .  و اسرائيل، اعالم کردند     
حال که رژیم اسرائيل چندان                    
تمایلی به سقوط بشار اسد از خود         

 . نشان نداده است

 

دالیل عمده اتخاذ این تصميم از              
سوی کشورهای مرتجع و                         
سرکوبگر عرب چيست؟ آیا                     
براستی این ها مدافعان جنبش ضد       
فقر و دیکتاتوری مردم سوریه               
شده اند؟ آینده تحوالت اخير کدام           

 است؟

 

 

 پايان رژيم بشار اسد،
 تسريع فروپاشی دول مرتجع و ديکتاتور 

 

 پدرام نوانديش

واقعيت این است که این                       
اتحادیه از مجموعه ای از                  
دولتهای مرتجع و عقب مانده           
ای همانند دیکتاتورهای ساقط         
شده تونس، مصر، ليبی، و                
شيوخ جنایت کار دبی، بحرین،     
قطر، عمان، کویت، و                          
عربستان و چند کشور دیگر که    
هر کدام دارای سياه ترین                    
کارنامه ضدیت با زنان،                      
جوانان و مردم فقير و مهاجر           

در .  بوده، تشکيل یافته است          
کشورهای سومالی و سودان،         
جيبوتی و اریتره و موریتانی و       
کومور، عالوه بر جنگ                      
افزارهای این دولتهای مدافع           
سرمایه داری، گرسنگی                     
حاصل از نظام اقتصادی مسلط     
بر جهان همچنان  قتل عام                   

رژیم بشار اسد تانکها و     .  ميکند
نفر برهایش در خيابانها به                 
کشتار هر روزه تظاهر                        
کنندگان دست می زند تا یک             
نظام پر از تزویر و جنایت و            
نابرابر را حفظ کند و اینان نيز        
نان مردم را از دهان آنان می           
ربایند و خرافه و مذهب به                 
جای نان به مردم گرسنه و                 

. فقير این کشورها می دهند               
بشار اسد همان دوست و                      
همپالگی تا دیروز این شيوخ            
سرمایه دار و حاکم بر این                  

کشتار .  کشورها بوده است          
مردم سوریه نمی تواند عامل           
اصلی تعليق عضویت سوریه         
در این اتحادیه از سوی این                

چرا که  .  جانيان محسوب گردد   
در حال حاضر در عربستان،          

مردم ...  در بحرین، در یمن           
کشته ميشوند، اما خم به ابروی       

 در سودان    .این جانيان نمی آید     
و سومالی هزاران زن و مرد و      
کودک توسط باند های                           
تروریست اسالمی به قتل می          

بی آنکه بحثی از تعليق        .  رسند
عضویت آنها در ميان آورده            

 .شود

 

٢٢٩شماره   

 اما داليل اصلی کدام ها هستند؟

گسترش موج اعتراض های               -1
مردم سوریه که بنا بر اعتراف                    
سازمانهای بين المللی، تاکنون قریب     

 نفر در آن جان باخته اند،                 3500
رژیم بشار اسد را در آستانه                          

این .  سقوطی محتوم  قرارداده است      
اعتراضات به دنبال به زیر کشيده            
شدن دیکتاتورهای حاکم در تونس و       
مصر و ليبی، اوج فزاینده ای پيدا              

جنبش ضد فقر و               .  کرده است    
دیکتاتوری مردم منطقه پس از                   
سقوط بن علی در تونس، مبارک در       
مصر، سرهنگ دیوانه در ليبی،               

. اکنون چشم به سوریه دوخته است         
خصوصا مردم آزادیخواه و برابری      
طلب ایران، سقوط رژیم بشار اسد           
را یگانه راه تضعيف رژیم اسالمی         

 .ایران می دانند

 

سقوط قریب الوقوع بشار اسد، و        -2
عدم تبعيت کامل جنبش ضد                          
دیکتاتوری از اپوزیسيون های تحت     
حمایت ترکيه و غرب و شکلگيری          
اپوزیسيونهای داخل در سوریه،               
امکان عبور جنبش مردم از                          
اپوزیسيون های تحت الحمایه غرب       
و ترکيه و تشکيل یک آلترناتيو چپ        
را بيشتر ساخته است و این امر                   
دولتهای غرب و اسرائيل را به                   

اتحادیه عرب   .  هراس افکنده است     
در این راستا سعی می کند با این                 
تصميم، بخشی از اپوزیسيون                      
ناسيوناليست را برای چانه زنی در         
فردای سقوط بشار اسد، به سوی               

این تالش اتحادیه     .  خود جلب نماید    
عرب را بایستی در کنار تالش های        
دولت سرکوبگر ترکيه برای                       

کافی است به   .  اپوزیسيون سازی دید  
اصطالح بندهای موافقتنامه پيش از       
این رژیم اسد با این اتحادیه مبنی بر         
توقف همه نوع خشونت در سوریه          
از سوی دولت بشار اسد، آزادی                
کليه بازداشت شدگان حوادث اخير،       
خروج  کليه نيروهای نظامی از                 
شهرها و مناطق مسکونی، اجازه             
تهيه گزارش به تمام رسانه های                 

... مستقل، به رسانه های مستقل و      
توجه شود تا به عمق ریاکاری               
این دولتهای جنایت پيشه پی برده         

هيچ یک از این بندهای               .  شود
مورد اشاره در هيچ یک از                      
کشورهای این شيوخ نه تنها اجرا        
نميشود بلکه حتی محلی از                       

 . اعراب در نزد این دولتها ندارد

 

همچنين فاکتور مهمتری               -3
همچون هراس دولتهای اتحادیه به      
گسترش موج اعتراض به                         
دیکتاتوری به کشورهایی که                  
شيوخ اتحادیه عرب در آنها                     
حکمرانی می کنند، در کنار فشار       
فزاینده افکار عمومی این کشورها     
در جهت حمایت از مبارزات                 
مردم سوریه، موجب شده است             
که این اتحادیه ریاکارانه به اتخاذ         
تصميم مبنی بر تعليق عضویت            
سوریه در جلسات اتحادیه عرب          

 .  نوامبر، دست بزند16از تاریخ 

 

شرایط زندگی اجتماعی نابرابر           
در کشورهای حوزه این اتحادیه           

 1در حالی که حتی کمتر از                      
 درصد مالک    99درصد جمعيت،    

تمام امکانات اجتماعی بوده و نيز       
حکومت های این کشورها هر               
کدام قریب به نيم قرن مستبدانه به        
شيوه سنتی و دیکتاتوری اعمال           

کمترین .  حاکميت می کنند                
مجازاتها، قطع دست و گرفتن                

زنان به    .  بينایی انسان ها است         
دليل رانندگی شالق زده می شوند       
و گروهی به ازدواج در                              

. حرمسراهای شيوخ در می آیند          
کارگران مهاجر از کشورهای              
هند و جنوب شرقی آسيا،                           
کشورهای خاور دور و تازه                   
مستقل شده، از ابتدائی ترین                    

این .  حقوق انسانی محروم هستند      
. شرایط ، آبستن انفجار است                  

دولت های         
١٨صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هر ساله با شروع فصل سرما،            "
تعدادی از هموطنان، جان خود را       
به علت مسموميت با گاز                             
منواکسيد کربن، ازدست ميدهند           

"! 
 

این  سخنان شرم آور و تکرای ای         
است که پس ازهر اعالم خبر جان        
باختن انسانهای بيگناهی که                     
جرمشان فقط و فقط  فقر و                          
تنگدستی است، از سوی به                       
اصطالح مسئولين رژیم اسالمی          
در مصاحبه های چندش آورشان          

 . بر زبان آورده می شود
 

زوج جوانی در شهرک بهشتی              
قزوین بر اثر نشت گاز منواکسيد          

متعاقب آن قدیر   .  کربن جان باختند  
موسی خانی، معاون عمليات آتش       
نشانی قزوین، در تاریخ پنج شنبه         

 آبان ماه علت مرگ این زوج           19
جوان را نشت گاز منواکسيد کربن      

 2به فاصله کمتر از         .  اعالم کرد  
هفته پيش در تاریخ پنجم آبان ماه،         
سرهنگ مزدور وجيه اهللا موسوی      
معاون اجتماعی ناجا در زنجان از      
مرگ یک خانواده پنج نفره در                
زنجان بر اثر استنشاق گاز حاصل      

پنج نفر  .  از سوخت زغال خبر داد     
انسان جان خود را از دست دادند           
و این مزدور رژیم اسالمی، با                
وقاحت تمام اعالم می کند که                   
عامل بروز این نوع حوادث غفلت      

درست یک  .  و ناآگاهی مردم است    
روز قبل ازاین اعالم از سوی                 
سرهنگ سرکوبگر رژیم در                   
خصوص مرگ پنج نفر انسان بی        
گناه در زنجان، در روز چهارم              
آبان ماه محمد جهانشاهی مقام                 
مسئول در آموزش و پرورش                 
استان سيستان و بلوچستان از آتش       
سوزی در خوابگاه دانش آموزی          
دبيرستانی در چابهار خبر داد و            

بر اثر بروز این واقعه دو           :  گفت
دانش آموز کشته و سه نفر دچار            
سوختگی شده که به علت جراحت       
شدید به بيمارستانی در زاهدان              

 

 ما را کشتند، 
 ! آنها و دولتشان را به زير بکشيد

 

 پدرام نو انديش

همزمان با مرگ   .  منتقل شده اند  
این زوج جوان درشهرک                  
بهشتی قزوین، آن سه دانش               
آموز چاه بهاری دیگر نيز جان       

"خود را از دست دادند         قاسم . 
 برهان     ، قنبر قریب         ،حيرتی

 و   ، فرشيد درزاده     ،الدین بليده  
جمال رئيسی اسامی پنج نفر             
دانش آموزی هستند که در                 

 1390تاریخ چهارم آبان ماه            
در خوابگاه دبيرستان پسرانه          
دانشگاه دریانوردی و علوم              
 .دریایی چابهار جان باخته اند

  

بنا بر اعالم همان عنصر به              
اصطالح مسئول آموزش و              

 آبانماه سال گذشته   16پرورش،  
براثر اتصال سيم های پوسيده         
برق، خوابگاه مدرسه شبانه             
روزی چاه رحمان نصرت آباد      
زاهدان آتش گرفته و دانش                

 »مراد نارویی  «آموزی به نام         
براثر خفگی ناشی از استنشاق       

 تن   14دود جان می سپارد و           
دیگر نيز مصدوم و مسموم               

 نفر انسان     17مرگ   .  شده اند  
 روز آبان ماه           15در طی            

 ، یعنی از روز وقوع             1390
آتش سوزی در خوابگاه دانش         
آموزان چاه بهاری تا به امروز       
که زوج جوان قزوینی به کام           
مرگ فرستاده شدند را بایستی        
به هزاران انسانی که در طی           
ماهها و سالهای گذشته در                  
رژیم اسالمی به اشکال                        
گوناگون جان باخته اند، افزوده     
شود تا عمق یک جنایت                       
گسترده و سازمان یافته در                
رژیم اسالمی سرمایه داران بر      

 13مرگ وحشتناک     .  مال شود  
دانش آموز به همراه معلم                    
مدرسه سفيالن در چهار محال        

 بر اثر    83و بختياری در سال       
واژگونی بخاری در کالس               

. درس از یاد نرفته است                      
همانطور که آسيب دیدگی شدید      

 دانش آموز دختر و پسر                   8
دبستان در روستای درودزن           

٢٢٩شماره   
استان فارس که در آذر ماه سال                  

های آتش یک         درميان شعله    1385
والور واژگون شده، چهره و اندام             
ظریفشان کامال سوخت را هيچ کس        

خانواده آن   .  فراموش نساخته است     
آسيب دیدگان و همگان دیدند که                 

 روز از انتشار خبر آن          15چگونه  
 . جنایت ممانعت به عمل آوردند

  

مرگ این انسانها بيان و بازتاب                 
یک مناسبات نابرابر و غير انسانی         
حاکم بر جامعه ای است که رژیم               
اسالمی مدافع و بازتوليد کننده این            

. روابط ظالمانه و غارتگرانه است         
روابط و مناسبات اجتماعی                           
نابرابری که استفاده از انرژی تميز        
و بهداشتی به عنوان کاالیی گران و         
به ميزان زیاد مختص عده ای قليل           
از افراد یک طبقه اجتماعی است که       
همه چيز را به اجبار و زور در                   

کار نمی کنند و         .  تملک گرفته اند     
مفت خور  .  همه چيز را مالک هستند  

متاسفانه اکثریت  .  هستند و دروغگو   
مردم می بایست با مواد سوختنی               

غير استاندارد و ارزان، سرپناه                  
. خود و خانواده شان را گرم کنند               

اگر سرپناهی برای گرم کردن                    
چراغ والری را برای      .  داشته باشند 

تعداد زیادی دانش آموز یک کالس          
در حالی   .  اختصاص داده می شود       

که صدها متر مربع مساحت کاخ               
های مجلل شان، ساختمان های                   
مجالس لفت و ليسشان، دولتشان،              
هزینه های سپاهيان سرکوبگرشان،      
همه و همه از دسترنج این اکثریت            

. محروم و گرسنه و فقير است                     
 درصدی که همواره یا         99جمعيت   

بر اثر سرما جان می بازند و یا                    
گرمای طاقت فرسای تابستان، جان        

یا خانه  .  از کالبدشان بيرون می کشد    
های سست و لرزان با کمترین                     
لرزش، به زندگی رنج بار خود و              

 . فرزندانشان خاتمه می دهد
  

درچنين شرایطی ازسوی سخنگویان    
بورژوازی اسالمی  علت های                   
مرگ انسانها یا به خود آنها منتسب          
ميشود و یا به حوادثی همانند زلزله         
و سيل و رانش زمين، مربوطشان            

تالش زیاد رسانه ها و         .  می سازند  
عناصر رژیم اسالمی بر این امر              
استوار است که سرمایه داری و                 
رژیم اسالمی آنان را به عنوان                   
عامل اصلی  این جنایت ها، از                    
افکار ميليونها انسان دردمند و بی            

این .  پناه پوشيده نگه داشته شود              

گونه است که فالن سرهنگ                    
مزدور و یا به همان به اصطالح          
مسئول در دستگاه رژیم، بی                   
احتياطی هموطنان شان را علت          

و .  مرگ آنها اعالم می کنند                 
اینچنين است که وزیر دستگاه                
آموزش و پرورش رژیم  با                      
وقاحت هر چه تمامتر، تقصير              
مرگ دانش آموزان دبيرستان چاه      
بهار را  متوجه دیگر دستگاه                   
رژیم اسالمی می کند که در                     
ماهيت امر هيچ گونه خللی در               
علل مرگ دانش آموزان چاه                   
بهاری و دیگر قربانيان وارد نمی       

سرمایه داری و رژیم               .  سازد
اسالمی آنان، مسبب و عامل بقائ       

کليه مصائب گریبانگير امروز              
مردم و طبقه کارگر در ایران                 

 .است

 

در خبرسازی های دروغين،                 
مدافعين بورژوازی یادشان نمی          
رود که از آن جان باختگان به                 

این هم  .  یاد کنند" هم وطن"عنوان  
وطن هایی که سهمشان در زندگی      
در وطن، گرسنگی و فقر، قطع             
عضو در کارخانه، کارتن                        
خوابی، تن فروشی، تبعيض و               
نابرابری، ستم و سرکوب و                     

این هم  .  زندان و اعدام بوده است      
وطن هایی که گوشت دم توپ در         
جنگهای غارتگرانه صاحبان                

آنگاه که پای         .  وطن بوده اند        
مالکيت های اجتماعی به ميان               
است، آنها نه هم وطن، بلکه                     
بردگانی برای کار و توليد                         

. ثروتهای افسانه ای آنها هستند             
شاید اگر آن جان باختگان زبانی           
برای سخن می داشتند، به این                 
جمعيت جهانی به پاخاسته می                

 : گفتند

 

ما را کشتند، آنها و دولتشان را            "
  *!"به زیر بکشانيد 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اتحادیه عرب  که خود عامل و سازماندهنده             
اصلی جنایات در کشورهای خود هستند، این         

و شاید از خود      .  را به خوبی متوجه شده اند        
بپرسند باز سقوط بر شانه کدام دیکتاتور پس           

 از بشار اسد خواهد نشست؟

 

پيشتر گفته شد، اتخاذ این تصميم نه به دليل              
اعتراض دولتهای این اتحادیه به جنایات                   
تاکنونی رژیم بشار اسد است که در این                       
صورت بایستی عضویت تمام این دولت ها             
به حالت تعویق در آیند، بلکه تاکيدا به دليل                
باز بودن مسير گسترش اعتراضات به دیگر          
کشورهای منطقه، اتحادیه  در صدد مسدود و         
محصور کردن این اعتراضات در محيط                  

 .سوریه بر آمده است

 

اما این که این اتحادیه موفق به این می شود               
که جنبش سرنگونی طلبی و ضد دیکتاتوری          
را به سوریه مسدود و محدود کند، در حيطه            
خواست عناصر و دولتهای مرتجع عضو این        

اعتراض به تحميل هر    .  اتحادیه نبوده و نيست   
روزه فقر و گرسنگی و بيکاری و                                   
دیکتاتوری های مادام العمر از سوی مردم،            
با شعار و پرچم نان در تونس آغاز گشت و               

با سرنگونی حسنی   .  بن علی را به زیر کشيد       
. مبارک و خلق التحریر در مصر تداوم یافت         

جنبش به ليبی رسيد و از باال سرهنگ را                   
اکنون همزمان در یمن و               .  عوض کردند   

سوریه و کشورهای اروپایی و آمریکایی و             
بورژوازی توان  .  ایران این جنبش تداوم دارد     

زیر فشار   .  باز داشتن این جنبش را ندارد             
مبارزات توده های وسيع که اساسا به                           

 هم اتحادیه             ،کاپيتاليسم معترض هستند            
بورژوازی عرب رژیم بشار اسد را از                       
جلسات خود تعليق می کند و هم بورژوازی             
جهانی مجبور به خاتمه دادن به حمایت های            

 . جنایت کارانه شان می شوند

 

این پروسه ای است که یکایک این                                  
سقوط .  دیکتاتوری ها را انتظار می کشد                

بشار اسد، ضربه بزرگی به حامی اصلی آن           
در منطقه، یعنی رژیم اسالمى ایران خواهد            

مبارزات اکثریت  مردم آزادیخواه و                .  زد
برابری طلب ایران با سقوط بشار اسد وارد             

 * . فاز جدیدی خواهد شد

 

 پايان رژيم بشار اسد، 
تسريع فروپاشی دول 

 ...مرتجع و ديکتاتور 

٢٢٩شماره   

مد "چون دمکراسی خواهی دست باال پيدا کرده بود و                  .  نمی ناميدند بلکه به دمکراسی چرخيدند         
امروز و در شرایطی که سرمایه داری جهان را به گند کشيده و ميلياردها نفر را به                             .  بود"  روز

گرسنگی و بيکاری و فقر و سرکوب و زندگی تحت تروریسم محکوم کرده است، بيش از هر زمان                   
امروز بيش از هر زمان جهان نيازمند احزاب کمونيستی کارگری          .  جهان نيازمند اکتبر دیگری است    

احزابی که تجربه و محدودیتهای فکری و سياسی و عملی این انقالب و              .  و رهبرانی چون لنين است    
کل جنبش موسوم به سوسياليسم قرن بيستم را جمعبندی کرده، احزابی که سواالت امروز و موئلفه                     
های دنياى امروز را ميشناسند، کمبودهای انقالب اکتبر را ميشناسند و از تکرار آن اجتناب و برای                   

 . تکرار اکتبر دیگری تالش ميکنند

 

برای ما کمونيستهای کارگری سالروز انقالب اکتبر و نگاهی به تاریخ و مسائل آن انقالب نه یک                        
برخورد نستالژیک و یادواره ای شبه مذهبی، نه شانه باال انداختن در مقابل تفاوتهای امروز با                               
آندوران، نه تعميم دلبخواهی چهارچوبهای اجتماعی و تاریخی انقالب روسيه به ایران امروز و یا                     
هر کشور دیگر، نه چشم بستن به محدودیتها و کمبودهای آن انقالب، بلکه تالش برای تکرار اکتبر                    

 . دیگری در چهارچوب موئلفه های دنيای امروز است

 

در اينروز شهامت و فداکاری جمعی و فردی بلشويکها و ميليونها کارگر سوسياليست و                    
در اينروز از حقانيت عمل         .  کمونيست را که برای آزادی بشر تالش کردند ارج مينهيم                 

در اينروز بر ضرورت       .  انقالبی جنبش طبقه مان در هر گوشه کره خاکی دفاع ميکنيم                    
بشريت .  عروج مجدد لنين ها و رهبران هشيار و انقالبی کمونيست طبقه کارگر تاکيد داريم   

جهان برای تغيير انقالبی نيازمند     .  امروز برای رهائی راهی جز انقالب عليه سرمايه ندارد         
انقالب اکتبر الهام بخش طبقه ما برای تکرار اکتبر ديگرى                   .  برپائی اکتبر ديگری است      

عليه نظام منحط و گنديده سرمايه داری و برپائی يک جامعه آزاد و مرفه سوسياليستى                        
 . *  است

 
 .  در نشریه یک دنياى بهتر منتشر شد٢٠١٠ نوامبر ٢ برابر با ١٣٨٩ آبان ١١اولين بار در  -

  ،زنده باد اکتبر
 ...زنده باد انقالب کارگرى 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر با فروپاشی سرمایه داری                
دولتی شوروی و بلوک شرق و              
سوسيال دمکراسی در کشورهای        
غربی این نوع سوسياليسم                         
بورژوائی بپایان رسيد و بی                     
اعتبار شد، با بن بست و شکست            
افقهای راست پيروز در خود                   
کشورهای غربی امکان بازگشت        
به جناح چپ و مرکز و                                 
چهارچوبهای اقتصاد نيمه دولتی و     

این جنبشها    .  کينزی وجود ندارد      
منشا هر نوع بسيج نيرو در دوره          
بی افقی و فقدان آلترناتيو برای               
نيروهای طبقه حاکم شوند، اما                
نميتوانند منشا بسيج طبقه کارگر           
 . برای و تحت نام سوسياليسم باشند

 

امروز بيش از هر زمان کمونيسم        
بعنوان جنبش سياسی طبقه کارگر       
تنها ميتواند بر پرچم انتقاد زیر و           
رو کننده مارکس و منصور                      
حکمت برای تغيير جهان متکی             

امروز بيش از هر زمان             .  شود
کمونيسم تنها بعنوان کمونيسم                 
کارگری، کمونيسم خود طبقه                 
کارگر که افق نابودی و واژگونی        
سرمایه داری و برقراری نظامی         
برتر و متکی بر رفع نيازهای                 
انسانها را هدف خود قرار داده                
است ميتواند موضوعيت داشته             

این کمونيسم نه برای تفسير       .  باشد
فلسفی جهان، نه برای تحبيب                  
بخشی از بورژوازی، نه برای              
اهداف قسمتی و دمکراتيک و                 
ناسيوناليستی، نه برای برپائی               
سرمایه دارى دولتی تحت عنوان         
سوسياليسم، نه برای رفرم در                 
بازار و مقيد کردن مجدد آن به                
قوانين، نه برای کنترل بانکداران        
و سفته بازان، نه برای آزادی و              

و "  ملت"استيفای حقوق این و آن        
، نه برای اثبات        "قوم"و   "  خلق"

و یا هر نوع   " نژاد کارگر"برتری  
سياسی و         "  برتری جوئی        "
، بلکه امرش تغيير     "ایدئولوژیک"

. جهان و آزادی کل جامعه است             
کمونيسم مارکسی، کمونيسم                    
کارگری، کمونيسم پراتيک،                   

 

  ،زنده باد اکتبر
 ...زنده باد انقالب کارگرى 

جنبش واقعی و عينی و انقالبی       
طبقه کارگر برای نفی وضع            

این کمونيسم      .  موجود است     
نيازمند حزب سياسی طبقه                
کارگر، حزب کمونيستی                    
کارگری است که در هر کشور      
بطور عينی قادر باشد                            
سوسياليسم را بعنوان یک                  
آلترناتيو سياسی ممکن و                    
مطلوب در مقابل کل جامعه              

آلترناتيوی قدرتمند که     .  بگذارد
قادر باشد کل حاکميت طبقه               
بورژوازی را همراه با دستگاه       
سرکوب و بوروکراسی و                  
قوانين تبعيض گرش بزیر                 
بکشد و افق یک دنياى بهتر را        

 . به روی بشریت بگشاید
 

تردیدی نباید داشت که همراه با      
رشد اعتراضات کارگری در          
قلب کشورهای صنعتی بار               
دیگر جنبشهای شبه                                
سوسياليستی و گرایشات                     
ورشکسته چپ رادیکال و غير      
کارگری تحت عناوین و بسته          
بندیهای جدید به صحنه می                

مادام که بورژوازی در         .  آیند
دفاع از منافع و امتيازات                    
سياسی و اقتصادیش ميجنگد،         
نه فقط با نيروی ضد شورش            
در خيابانها بلکه با اتکا به                   
جریانات جناح چپ اش و روی      
دوش سياستهاى ضد کارگری        
تالش ميکند مبارزه شریف               
طبقه کارگر برای آزادی و                

. رهائی را به شکست بکشاند          
از فرانسه و ایتاليا و یونان و              
کشورهای اروپای غربی تا              
کشورهای آمریکای التين و             
آسيا و خاورميانه با این نوع              
جریانات در اشکال مختلف               

جنبش .  روبرو هستيم              
کمونيستی طبقه کارگر برای           
پيروزی نه فقط باید تماما افق           
و سياست خود را از جنبش                
طبقات دیگر متمایز کند، بلکه         
باید پرچم انقالبی و کارگری و       
راه حل متمایز و معرفه خود             

٢٢٩شماره   
این .  را شکل دهد و بميدان بياورد          

تنها راه تبدیل حقانيت مارکس و                 
انتقاد کمونيستى کارگری به جنبشی       
سياسی و قدرتمند است که نهایتا باید       
جائی پرچم پيروزی اش را در این           

 . کره خاکی بر زمين بکوبد

 

 اکتبر و لنينی ديگر الزم است

انقالب کارگری اکتبر عليرغم                    
شکست آن در مرحله تعيين کننده،            
یعنی اجرای فرمان اقتصادی انقالب     
سوسياليستی، عليرغم کمبودها و             
محدودیتهای حزب بلشویک،                      
عليرغم تبليغات زهر آگينی که بيش        
از هشتاد سال عليه اش صورت                 
گرفت و هنوز ادامه دارد، مهمترین        

این انقالب    .  واقعه قرن بيستم بود        
جنبش طبقه ما برای تغيير جهان بود     
و همه افتخارات و محدودیتها و                  
کمبودهایش هم بر عهده طبقه و                  

این انقالب حقانيت       .  جنبش ماست   
داشت و باید در سالروز اکتبر قبل             
از هر چيز بر حقانيت عمل انقالبی          
و دورخيز کارگر برای خلع ید                    
سياسی و اقتصادی از بورژوازی            

این انقالب و رگه لنينی        .  تاکيد کرد 
حزب بلشویک، در تقابل با سنت               
رایج و مسلط آندروان یعنی سنت              
دترمينستی احزاب انترناسيونال دوم     
که بر عمده رهبران حزب بلشویک        
نيز تسلط داشت، بر نقش اراده                    
انقالبی و سياست و پراتيک انقالبی        
و امکانپذیری سوسياليسم و اثبات آن    

تزهای آوریل لنين فقط     .  تاکيد ميکند 
یک مجموعه عقاید و تبئين سياسی          
و تاکتيک انقالبی نبود بلکه یک خط       
مشی سياسی و یک متدولوژی                    

پراتيکی و یک شم          –ماتریاليستی   
سياسی تيز و یک درک موقعيت و           

امری که هر   .  قاپيدن فرصت هم بود   
حزب قدرتمند کمونيستی بدون آن            
ميتواند شکست را برای هميشه از           

لنين برخالف        .  آن خود کند              
خزعبالتی که عده ای راجع به او              
ميگویند، اعم از بورژواهائی که               

نام "  کودتا"انقالب اکتبر را                    
ميگذارند تا شبه سوسياليستهائی که         
از موضع دمکراسی بورژوائی و            
در بهترین حالت انقالب را کار                  
اکثریت طبقه کارگر ميدانند، با                   
توسل به اقليتی با نفوذ از طبقه                     
کارگر قيام کارگری را سازمان داد         

 و   1917در تابستان     .  و پيروز شد    
در ماههای ژوئن و ژوئيه در                       

 نماینده تنها      800شوراها از ميان         
بقيه .   نفرشان بلشویک بود            105

و منشویک بودند و           "  اس آر   "
کمتر از یکماه قبل از قيام اکتبر،           
آنهم طى یک واقعه سياسی یعنی          
شکست کودتای ژنرال کرنيلوف،      
بلشویکها تنها در دو شورای                   
مسکو و پتروگراد اکثریت پيدا              

حزب بلشویک حزبی   .  کرده بودند 
کارگری بود اما نه اکثریت طبقه          
کارگر روسيه و نه اکثریت مردم         
را در آنزمان و قبل از قيام اکتبر           

اما این مسئله        .  با خود نداشت       
باعث نشد که لنين از موضع                    
دمکراسی شرایطی که امکان                
گرفتن قدرت هست را نبيند، و               
قدرت را به اقليت زورگو بورژوا      
متشکل در دولت کرنسکی واگذار     

اقدام لنين شرط اکثریت شدن      .  کند
کسانى که مخالف      .  بلشویسم بود  

بحث حزب و قدرت سياسى و                
حزب و جامعه منصور حکمت             

 در واقع مخالف سياست            ،هستند
 .    لنين هستند

 

بدون انقالب اکتبر مهمترین واقعه      
بدون .  قرن بيستم رقم نميخورد          

انقالب اکتبر الگوی آزادی طبقه          
کارگر و الگوی قيام بلشویکی در        
طول قرن بيست به پرچم آزادی            

بدون .  در جهان تبدیل نميشد               
انقالب اکتبر بسياری از تغييرات        
و رفرمها در قلمروهای مختلف           

بدون .  به بورژوازی تحميل نميشد   
انقالب اکتبر موازنه فکری و                 

ایدئولوژیکی جهان به        –سياسی   
. سمت چپ بطور کلی نميچرخيد        

بدون انقالب اکتبر ضرورتی بر          
سر کار آمدن طيفی از دولتهای             
رفاه در خود اروپای غربی که               
یک هدف آن جلوگيری از تکرار        

. الگوی اکتبر بود ضروری نميشد     
بدون انقالب اکتبر طيف متنوع             
جنبشهای ناسيوناليستی، صنعت         
گرا، استقالل طلب، دمکرات و            
رفرميست، و انواع افسران                     

" سوسياليست"کودتاچی خود را         
انقالب اکتبر جنبش        .  نميخواندند

سوسياليستی بين المللی را در                 
موقعيت جدید و هژمونيکی قرار         
داد و عقاید سوسياليستی را به                

تبدیل کرد و                "  مد روز       "
سوسياليست بودن برای بسياری         

این جنبشهای    .  منشا افتخار شد       
غير سوسياليستی با شکست و                
فروپاشی شوروی، و حتی از                 
اواخر دهه هفتاد، دیگر خود را             

سوسياليست 
١٨صفحه   



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دنيای امروز در کنار انقالبات                
تکنولوژیک و انفورماتيک در              
عين حال دنيای عقبگردهای وسيع      

در جهانی که غرق ثروت         .  است
است بيش از یک ميليارد نفر                   
گرسنه اند و تعداد بسيار بيشتری          
از بشریت کارگر به اوج بيحرمتی      

رشد .  و بيحقوقی رانده شده اند            
توان علمی و تکنولوژیکی و                   
قدرت توليدى و خالقيت بشر، که         
علی القاعده و با هر منطق ساده             
ای باید به رشد رفاه و تعالی و                  
آزادی عمل انسانها ترجمه شود،          
در مناسبات سرمایه داری به                   
ابزار انقياد سياسی و اقتصادی و          
واپسگرائی فکری و فرهنگی                 

آنچه در قبال        .  تبدیل شده است       
چشمان ما رژه ميرود، اعم از                 
جنگ و تروریسم و فعال مایشائی        
مشتی اقليت زورگوى بورژوا و           
دولتها و سخنگویانشان، اگر یک          
وجه آن تداوم مناسبات استثماری         
و قانون بردگی مزدی است اما               
وجه دیگر آن مدیون شکست                    
انقالب اکتبر و پسرفت جنبشی               
است که برای دهه های متمادی             
در بخش اعظم جهان به                                

 . بورژوازی افسار زده بود
 

سرمایه داری بدون جنگ، بدون          
توسعه طلبی امپریاليستی، بدون           
اعمال تبعيض و ایجاد تفرقه در             
اردوی بشریت کارگر، بدون                  
استفاده از نهاد مذهب، و بدون                
اتکا به پليس و نيروی سرکوب و          
بوروکراسی هيچوقت معنی نداشته    

اما دو دهه اخير و بویژه              .  است
روندی که با سالهای دهه هشتاد             
شروع شد، روندی که مشخصه             
اش تعرض راست افراطی در                
قلمرو سياست و اقتصاد و فرهنگ      
و ایدئولوژی به هر دستاورد و ته          
مانده جنبش سوسياليستی طبقه               
کارگر بود، چهره جهان را تماما           

 

  ،زنده باد اکتبر
 !زنده باد انقالب کارگرى

 

 سياوش دانشور

بازار آزاد افسار   .  دگرگون کرد 
گسيخت، هر نوع حق و امنيت        
اجتماعی پوچ اعالم شد،                     
سرمایه و سود حرف اول و               
آخر هر بورژوا و جوجه                     
بورژوائی شد و جنگی تمام               
عيار عليه طبقه کارگر و                     
آرمانهای شریف سوسياليستی        
و کمونيستی کارگری شروع           

دنيا به محل تاخت و تاز            .  شد
تروریسم عنان گسيخته زیر             
پرچم دمکراسی تبدیل شد و              
کرور کرور انسان بيدفاع                  

آنها که     .  قربانی سرمایه شد       
توانسته بودند در جنگ درون         
طبقاتی دو بلوک سرمایه داری      
شرق و غرب پيروز شوند، در       
ادامه تالش کردند برای هميشه      
کارگر و آرمان کارگری تغيير       
انقالبی جهان را زیر آوار                  
دیوار برلين مدفون کنند و                   
عقربه ساعت جهان را به                    

و .  قرون وسطی برگردانند          
یادمان هست که چگونه نان به         
نرخ روز خورهای سياست رو      
به قبله تاچریسم و ریگانيسم و          
بازار بخط شدند، در دانشگاهها     
و هر تریبونی به کمونيسم و              
آرمان کارگری ليچار گفتند، و        
حتی ساده ترین اصول                          
ليبراليسم و مدرنيسم را با                    
ترهات پست مدرنيسم زیر پا له      

 . کردند
 

این دوره اگر از نظر سياسی            
بعد از چند سال به ته رسيد اما          
از نظر اقتصادی به یمن                      
بازارهای تازه فتح شده بلوک          
شرق سابق و تهاجم به طبقه              
کارگر دوره طوالنی تری نياز       
داشت که به بن بست و بحران          

راست افراطی در متن        .  برسد
تسليم و شکست سرمایه داری         
دولتی در شرق و کينرگرایان          

٢٢٩شماره   
سوسيال دمکرات در غرب، و                    
مهمتر روي دوش تهاجم به                            
سازمانهای کارگری و عاشورای            

، هنوز  "پایان تاریخ "ضد کمونيستی   
ميتوانست سود سرمایه را تامين                

اما با بحران اقتصادی جهانی          .  کند
اخير که بارقه های آن از سال                      

 شروع شد جشن راست                    2007
. افراطى بازار هم بپایان رسيد                   

و "  پيروز"معلوم شد بورژوازی          
شکست خورده حرفی برای زدن              

معلوم شد که چگونه حتی در      .  ندارند
اوج فالکت عمومی صدها ميليارد           
دالر از جيب کارگران خالی و به              
جيب سرمایه داران و بانکداران و           
سيستمی واریز ميشود که خود                    

. مسبب تمام مشقات بشر امروزند            
معلوم شد دمکراسی و صدور آن به         
جهان سوم تنها با موشک کروز و             
تروریسم هوائی و نابودی کل یک            

معلوم شد تحفه    .  جامعه ممکن است   
چيزی "  نظم نوینی "های دمکراسی    

بيشتر از نيروهای پس مانده تاریخ           
و انواع ارتجاع قرون وسطائی که           
تنها در چنين اوضاع درهم ریخته            
ای ميتوانند به مردم تحميل شوند               

 . نيست

 

شکست راست افراطی و جلو آمدن         
جناح مرکز با وعده های پوچ و                  
تداوم همان پالتفرم فقر و فاقه، تنها          
بيانگر این حقيقت بود که سرمایه              
داری به اوج انحطاط خود رسيده              

مستقل از اینکه چه کسی و             .  است
چه جناحی از طبقه حاکم سرکار                
است و چه وعده ای ميدهد، سرمایه         
داری برای خروج از بحران تنها              
یک راه دارد و آن کوبيدن طبقه                  
کارگر و به این اعتبار نابودى کل             
لنگر انسانی و حقوق و حرمت در            
جامعه و سازماندهی یک بردگی               

به همين اعتبار       .  تمام عيار است      
است که بار دیگر مارکس با کمال            
احترام به صحنه وارد ميشود و                  
اعتبار نقد مارکسی به دنيای موجود       

. بيش از هر زمان حقانيت پيدا ميکند  
به دليل این کارنامه سياه و گندابی             
که سرمایه دارى در چهار گوشه               
جهان بپا کرده است، و همينطور               
اثبات عملی و عينی سراب بودن               
وعده های دمکراسی و بورژوازی         

است که کل              "  آزادی"برای       
زرادخانه تبليغات ضد کمونيستی بی     

ارزش و پوچ ميشود و بار دیگر           
. مارکس به قله تمدن بشری ميرود     

اما اینها هنوز از تک و تا نيافتاده          
از ژوکرهای سياست و                .  اند

کسانی که نقش شان فقط اینست             
مثل دالالن برای سرمایه و                       
انتخابات های مسخره اش بازار           
گرمی کنند تا متوهمان و نوکران         
این بارگاه که آرزوی کسی شدن          
در نهاد سياسی و اداری                              
بورژوازی را در سر ميپرورانند،     
هنوز بدون تهاجم به کمونيسم                 

هنوز .  نميتوانند خود را تبئين کنند     
حمله به انقالبيگری و رهبران              
کمونيست و انقالبی یک شغل نان       
و آب دار برای بسياری و یک                
شاخص مهم تعلق به اردوی                    

و این برای    .  وسيعتر راست است   
هزارمين بار اثبات ميکند که                  
مادام که سرمایه داری برجاست و    
مادام که قرار است سرمایه روی         
دوش بردگی کارگر ارتزاق کند،         
و مادام که خطر بالقوه یک                       
انقالب کارگری وجود دارد،                  
آنوقت یک حزب جهانی اعالم              
نشده آنتی کمونيستی وجود دارد           
که شغل ناشریف آن توليد دروغ           

این صنعت  .  و اشاعه خرافه است    
مانند هر صنعت دیگر برای                    
بورژوازی و تداوم حاکميت و               
قلدری سرمایه و کوبيدن کارگر           
مهم است و در کنار نهاد مذهب             
نقش مهمی را در بقای وضع                   

 . موجود ایفا ميکند

 

 کمونيسم کارگری

اعتبار و حقانيت انتقاد                                  
مارکسيستی اما مادام که به پرچم         
سياسی طبقه کارگر تبدیل نشود            
سرمایه داری از جایش تکان                  

. نميخورد

٩صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

١٩صفحه   


